
Eckerö Linjen bjuder sina gäster på lokalproducerad glögg
Julbordsperioden har inletts på Eckerö Linjen, och i samband med den kommer de som reser med M/S Eckerö att bli bjudna på
Norrtelje Brenneris alkoholfria Roslags Äppelglögg i hamnterminalen i Grisslehamn. Detta görs för att skapa en trevlig
julstämning för gästerna och som ett led i Eckerö Linjens arbete med att lyfta fram lokala produkter.

M/S Eckerös personal kommer fram till jul att välkomna fartygets gäster med den varma glöggen inför avgångarna kl. 10.00 och kl. 15.00.

– Vi samarbetar med flera lokala leverantörer och producenter i vårt närområde, både i Roslagen och på Åland. Dessa samarbeten har vi på
olika sätt uppmärksammat under de senaste åren, exempelvis genom korta filmer där deras verksamhet och vårt samarbete har presenterats.
Inför jul känns det därför roligt att kunna lyfta fram och samtidigt få bjuda våra gäster på en lokalproducerad alkoholfri äppelglögg från
Norrtelje Brenneri, säger Tove Lolax, kommunikatör på Eckerö Linjen.

– Vi har jobbat med Eckerö Linjen i många år och det är ett bra och givande samarbete, där vi speciellt uppskattar att de prioriterar att jobba
med lokala producenter så som oss. Det ger mervärde för alla, berättar Richard Jansson som tillsammans med sin fru Kristina Anerfält-
Jansson grundat Norrtelje Brenneri.

Richard kommer själv att finnas på plats i terminalen för att bjuda på och berätta om glöggen vissa dagar under julbordsperioden. 

Roslags Äppelglögg tillverkas av äppelmust gjord på svenska äpplen, som kokas tillsammans med traditionella glöggkryddor. Sedan tillsätts
rönnbär, som Richard Jansson och Kristina Anerfält-Jansson plockar från sin egen rönnbärslund.

– Vill man köpa med sig glöggen hem så hittar man den i taxfreebutiken ombord, tillägger Richard Jansson. 

För mer information, vänligen kontakta:

Tove Lolax, kommunikatör Eckerö Linjen Ab
Telefonnummer: +358 (0)457 342 4235
E-post: tove.lolax@eckerolinjen.se

Om Eckerö Linjen Ab

Eckerö Linjen trafikerar den kortaste vägen över Ålands hav, båtresan tar endast 2 timmar per väg. Förutom kryssningsverksamheten med
fartyget M/S Eckerö är Eckerö Linjen en stor arrangör av turistiska resepaket från Sverige till Åland för både privatpersoner och grupper och
man förmedlar de flesta hotell, gästhem och cirka 350 stugor på Åland. Eckerö Linjen har idag ca 230 anställda och årsomsättningen uppgår
till cirka 654 miljoner kronor. Eckerö Linjen är en del av Eckerökoncernen, som bedriver verksamhet inom sjöfart och turism. I koncernen ingår
även Birka Cruises, Eckerö Shipping, Eckerö Line och Williams Buss.


