
Ett grönskande program på Åland
Den 26-28 maj anordnar Skördefestens Vänner r.f. ett nytt vårevenemang som heter Åland Grönskar - här får du chansen att
njuta av äppelblom, vårprimörer och klappa små djur.

Precis som under Skördefesten kommer det att finnas Öppna gårdar med försäljare, Plåpp Åpp, Restauranger och Caféer. Nytt för
evenemanget är att man kan välja mellan bokningsbara turer. Vissa av våra gårdar och platser har inte kapacitet att öppna för stora mängder
gäster. Därför har föreningen paketerat tre unika bussturer med exklusiva gårdsbesök, händelser och äventyr som bara kan upplevas på
detta sätt.

För att synliggöra mindre aktiviteter som endast kan ta emot ett mindre antal besökare, är även det bokningsbart via alandgronskar.ax eller
visitaland.com.

Under eftermiddagen den 26:e maj är det invigning på Landsbygdscentrum tillsammans med 4H Gården. Gårdarna har sedan öppet 11-18
under lördagen och söndagen.

I programmet finns b.la caféer att besöka, lamm att klappa, naturvandringar och chansen att testa vårens primörer. Vill man njuta av en
trerätters meny eller ta en öl i enklare former med äppelblom som sceneri kommer det att vara möjligt. Tidpunkten för evenemanget är
planerat efter äppelblomning och sparrisens tillgänglighet. Nu håller vi tummarna att vädret har samma tidsplan. Vi är jättenöjda med
programmet hittills och hoppas att besökarna kommer att trivas. Det finns fortfarande chans att några nya aktiviteter kan dyka upp under
vägen säger Anita Lundin, projektledare.

Eckerö Linjen som under många har varit huvudsponsor för Skördefesten är nu också huvudsponsor för Åland Grönskar.
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Information

Skördefesten på Åland är ett starkt evenamang och varumärke med ett gott rykte både lokalt och i våra närregioner. Ett naturligt steg i
utvecklingen är att skapa ett evenemang på våren för att lyfta säsongens primörer och aktiviteter. Åland har mycket att erbjuda även den här
årstiden.
Under hösten 2015 beviljades Skördefestens Vänner r.f. pengar till en förprojektering för ett sådant evenemang och nu blir det verklighet.
Åland Grönskar ger en plattform till producenter för att möta konsumenter. Ett tillfälle att pröva på nya produkter och aktiviteter. Tillsammans
skapar det en unik helhet att marknadsföra hela Åland under samma tak för att öka försäljningen av lokala produkter under hela året. 
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