
Laika Husbilsklubbsresa till Åland 2015 

 

Under våren kom det upprop från Klubbens styrelse om att det fanns plats för 25 Laika 

Husbilar att åka till Åland. 

Först till kvarn m.m. m.m. Under sommaren ville Kjell ha in lite uppgifter om folk och bilar 

som skulle med. 

Detta meddelades via mail. Så kom då dagen vi skulle åka, torsdagen den 20 aug samlades 25 

Laika Husbilar på Eckerölinjens färjeterminal. Kjell med biträde av någon ur styrelsen delade 

ut biljetter och informerad om vad som gällde ombord det ingick bl.a. ett buffé/middagsbord 

ombord  Ombordkörningen var ett imponerande skådespel vilket filmades av 

Rederiet.(Hoppas vi får se denna film). Då resan bara tar 2 timmar måste det till lite egen 

planering så att man hinner med att utöva det vi svenskar älskar att handla TAX-FREE och 

inmundiga den berömda buffen/middag (vilken verkligen var god) När detta var gjort var det 

land i sikte. Vi fick ta plats i bilarna för att köra iland på Åland och med hjälp av Kjells 

beskrivning ta oss till Kärringsunds Camping 

På Campingen blev vi mottagna av Ägarens son som anvisade oss plats. När vi berättade om 

hur fin vi tycke campingen var berättade sonen att Campingen hade genom gått en General 

översyn inför vår ankomst. Tänk vad några Laika bilar kan göra med en camping!! På kvällen 

hade vi en liten sammankomst där Kjell informerade oss om tider och hur elak den Åländska 

Polisen är mot fartsyndare, samt vad vi skulle göra dom kommande dagarna i främmande 

land. 

På fredag var det enskild förflyttning till Gröna Uddens Camping i Mariehamn med deadline 

kl 1300. 

Kl 14.00 kom bussen med reseguide för att hämta oss för en 2 1/2 tim guidad tur på 

Åland. Färden gick lite runt i Mariehamn medan guiden berättade om olika tidsepoker och 

platser/byggnader i stan, bl.a. upp på en utsiktsplats där vi kunde se ett stort antal av Ålands 

6500 öar och fartyget Barken Pommern, och vidare ut på landet till Lemströms kanal. När vi 

kom “hem” bjöd Uno några gubbar på sin fina Japanska whisky som han köpt i TAX-FREEN  

På kvällen var det grillafton på Campingens veranda. Laika klubbens eminenta grillkockar 

Irene, Tina, Britt och Anders stod för grillningen av karré kotletter medan köket stod for 

pommes och sallad. 

När kvällen led mot sitt slut på verandan gick några till husbilarna för att ta en öl till. 

På lördagen var det full aktivitet då flera av damerna skulle till stan och förlusta sig med att 

shoppa. 

Kl 1730 Kom bussen och hämtade oss för ölprovning på STALLHAGENS BRYGGERI. 

 När vi anlände till bryggeriet hälsades vi välkomna av Bryggmästare Kristians. Han visade 

oss runt och berättade om jäst och brygg processen när detta var gjort bjöd han in oss att sitta 

ner vid borden för ölprovning 

Framför oss stod en tallrikar med 4 tilltugg och 4 glas med olika ölsorter. Det började med att 

han berättade om ölsorten och därefter om tilltugget som sammanhang och smakupplevelsen. 

Jag kommer inte ihåg ölsorterna men två av tilltuggen kommer jag ihåg mycket väl getosten 

och gravad SKARV (Ålekråka) bägge sorterna ätbara på gränsen till delikata . När 

ölprovningen var slut kom huvudrätten in det var antingen Abborre eller Ölmasserad 

kalvfilé och båda rätterna var helt utsökta till detta serverades öl (ur kanna) eller vin. Även det 

goda och fina har ett slut så kl 22.00 kom bussen och hämtade oss för transport till 

campingen.  

Kvällen fortsatte hos några med en extra god natt pilsner. På söndag var det åter enskild 

förflyttning till färjeläget med deadline 12.30 då färjan till Grisslehamn avgår kl 13.30 

Ombord på färjan var det åter dags för den älskvärda TAX-FREE shoppingen.  Allting har ett 

slut så även denna resa med Laika Husbilsklubb 



 

PS Det delades ut ett Infoblad om en Nostalgiträff 12-14 aug 2016 där fortsätter det roliga 

med Laika Husbilsklubb 

 

Vid tangentbordet 

Britt o Göran Svedestad Medlnr 116 

 


