
Laika husbilsträff Åland 18/8 – 21/8 2022

Redan den 17/8 anlände många bilar till Grisslehamn för avfärd till Åland dagen efter. Vi samlades 
på den inre parkeringen och det blev lite mäktigt med så många Laikahusbilar på samma parkering.

Här fanns det möjlighet att gå runt och bekanta sig med övriga medlemmar. Många av 
husbilsägarna har rest tillsammans på tidigare medlemsresor och kände varandra väl. Några var nya 
och av egen erfarenhet blev vi ”nya” väl mottagna. 

Nästa dag den 18/8 fanns det tid att vandra runt i Grisslehamn innan avfärd till Åland. Albert 
Engströms museum med Kalascafe´t och Atelje, lockade några av medlemmarna. Andra gick runt 
och tittade i de fina omgivningarna. Fanns även några butiker där man kunde fynda då det var sent 
för säsongen.

Inre parkeringen Grisslehamns färjeläge

Albert Engströms atelje



Kl 14:00 samlades vi alla vid färjan för biljettutdelning och kl 15:00 avgick färjan mot Åland.
På färjan avnjöt vi ett fantastiskt smörgåsbord tillsammans. Väldigt gott och naturligtvis åt man för 
mycket. Många av oss besökte även taxfree innan det var dags att rulla av färjan. 

På Åland körde vi sedan några km till Käringsund camping på Eckerö. Här var det stora 
campingplatser med el för alla. Efter att alla stationerat sig på sin plats samlades vi för en 
informationsträff som Kjell höll i på altan till receptionen på campingen. 
Några hade fått tips om en kort vandring från campingen till en gästhamn med restaurang, museum 
och fina båthus. Här spelades Saltkråkan in på 1960 talet. Efter informationsträffen var det flera 
som hakade på och tog en fin kvällspromenad till platsen och njöt i kvällssolen av den fina platsen. 
Andra passade på att bada eller att bara umgås. 

Dagen efter var det dags att köra vidare till Mariehamn och Gröna Uddens camping. En resa på ca 
35 km på R1. Lätt att hitta då vi fått bra vägbeskrivning. Här fick vi en massa egentid att utforska 
Mariehamn/paddla/bada/spela spel eller bara umgås. Kl 18:00 hämtade en buss oss alla till 
Smakbyn för provsmakning av Ålands destilleris drycker. Bussturen tog ca 40 minuter och vi fick 
se lite mer av Åland. Tyvärr var vi för många för studiebesök på destilleriet. Men en guide tog hand 
om oss i en lokal i Smakbyn och berättade om tillverkningen och vi fick avsmaka 4 sorter. Det var 
Körsbärslikör, Gin, Rom och Ålvados, en typ av cognac av äpplen från Geta på Åland. 
När vi smakat klart på de goda och starka dryckerna blev vi bjudna på en väldigt god Jägarsmörgås 
med kantarellsås i restaurangen Smakbyn. Det var väldigt varmt och efter maten var det skönt att 
komma ut och svalka sig på altan innan bussen körde oss tillbaka till campingen. Då var kl 23:00 
och dags för sängen, mätta och nöjda.

Eckerö



Provsmakning Åland Destillery

Smakbyn



Lördag var det fria aktiviteter under dagen. De flesta tog en promenad in till Centrum av 
Mariehamn. Här strosade vi runt och tittade in i butiker och restauranger. Några tog en kaffe/öl, 
någon passade på att besöka frissan och många åt lunch inne i stan. Tillbaka på campingen fanns det
tid för spel och umgänge innan vi alla samlades vid receptionen kl 19:00 för middag och umgänge. 

Det hade utsetts grillmästare som fick ansvar att grilla lokalt fläskkött till alla. Trots regnet som 
kom på kvällen gjorde de ett utsökt arbete. Vi fick grillat kött, potatisgratäng och sallad till middag. 
Dryck fick man köpa i baren på campingen.
Som väl var då det regnade rejält på kvällen kunde vi sitta under tak och äta vår mat. 
Till kaffet fick vi allsång med levande musik av vår egna eminenta Reidar som både spelar gitarr 
och sjunger bra. Vi sjöng Laikalåten och andra goda klassiker. Väldigt trevligt!

Smakbyn

Mariehamn



Söndag var det dags att resa hem. Kl 13:30 avgick färjan från Åland. Vi samlades innan vid 
färjeterminalen och fick våra biljetter. 
Kl 14:30. svensk tid rullade vi av i Grisslehamn igen. 
Väl i land igen spände vi fast våra gasflaskor igen som vi tvungna att lossa på under överfarten. Vi 
satte på gasen och kylskåpen igen innan vi skiljdes åt.

Vad vi förstått var det medlemmar från både Norr och Söder samt Väster och Öster av Sverige som 
var med på resan. Väldigt roligt att så många kom med på resan. Tror vi var 24 bilar totalt.

Vi vill passa på att tacka alla som ordnat med denna resa och allt arbete som ligger bakom. 
Väldigt trevligt! Stort tack!

 

Grillkväll

Kaffe på Smakbyn


