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VD:s förord

Ålands Näringsliv r.f. som även innefattar Ålands Näringslivs Servicebolag Ab jämte Ålands
Handelskammare har under år 2021 i likhet med delar av samhället i övrigt upplevt ett fortsatt
turbulent år. Orsaken är de  fortsatta restriktioner kopplade till hanteringen av covid-19-pandemin
som begränsat många branschers verksamhet.

Till skillnad från år 2020 har dock det åländska samhället och näringslivet med några få undantag
återhämtat sig relativt bra där en livlig och fruktbar turistsommar bidrog till ökad optimism.

Tillsammans med Ålands landskapsregering och dess näringsavdelning jämte bankerna har Ålands
Näringsliv kunnat sy ihop olika stödpaket som till stor del kunnat trygga företagens likviditet varvid
onödiga konkurser kunnat undvikas.

Ålands Näringsliv har genom detta arbete visat att vi med proaktivitet och handlingskraft kunnat
agera för näringslivets bästa även i en svår tid. Mot slutet av året har inriktningen av vår verksamhet
mera börjat inrikta sig mot att hjälpa företag att ställa om och anpassa sig till den förändrade
marknadsbild som nu och sannolikt även framöver råder. Detta innebär tex. att hitta nya marknader,
nya målgrupper, nya sätt att nå kunder samt andra sätt att erbjuda tjänster. Detta i sin tur har i
praktiken medfört en övergång till en klart mera digital värld jämfört med situationen för ett år sedan.

Intressebevakningsfrågorna har i vanlig ordning varit flera under året trots att stort fokus och
mycket tid har riktats på att fokusera på vissa branschers svårigheter att återfå lönsamheten i sina
verksamheter.

Att driva frågor om Ålands hållbara BNP-tillväxt inklusive övergången till grön energi samt
engagemang kring tullens införande av den EU-reglerade nya Tullkodexen (skattegränsproblematiken)
är två exempel på synnerligen betydande frågor för det åländska näringslivet. Då dylika frågor dyker
upp ser vi styrkan av att Ålands Näringsliv är närvarande på många olika fronter. Vi har möjlighet att
framföra synpunkter i olika sammanhang och tillsammans med en kompetent och ambitiös personal,
styrelse och utskott kan vi på ett professionellt sätt se till att frågorna får rätt uppmärksamhet.

Ålands Näringslivs verksamhet präglas även av fortbildning och projekt där vi lyfter
entreprenörskap och bättre konkurrenskraft. Under året som särskilt under det första halvåret
präglades av stor osäkerhet och delvis nedstängning av samhället arrangerade vi trots allt 70
utbildningar, informationsträffar och 120 evenemang som totalt samlade 1.742 deltagare. Detta är en
klar minskning jämfört med normalåret 2019 men ändå en bedrift med tanke på näringslivets
utmanande omständigheter.

Ålands Näringsliv engagerar hela 81 synnerligen kompetenta och erfarna personer i styrelse- och
utskottsarbete vilket indikerar det starka engagemang för åländskt näringsliv som mycket tydligt syns i
allt vardagligt arbete. Av dessa 81 personer uppgick kvinnornas andel till 41%.

Ålands Näringsliv är således en närvarande aktör på många olika områden, något som åter
möjliggörs av vår kompetenta och målmedvetna personal.

Slutligen önskar jag  lyfta fram att Ålands Näringsliv är en privatfinansierad förening vars
verksamhet bedrivs utan löpande offentliga medel. Vår ordinarie verksamhet finansieras av
medlemsavgifter och aktiviteter. Genom att åtnjuta våra medlemmars förtroende och uppskattas som
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fortbildnings- och kursarrangör kan vi upprätthålla den verksamhet vi har idag. Lägger vi till
genomförandet av de EU-finansierade projekt som vi driver i samråd med Ålands Landskapsregering
uppstår en omfattande verksamhet även omsättningsmässigt.

Ålands Näringsliv står stadigt inför 2022. Vi arbetar oförtrutet vidare med att ge medlemmarna
möjligheten att göra bra affärer. Följ oss på sociala medier, nyhetsbrev och hemsidan naringsliv.ax.

Väsentliga förändringar efter räkenskapsperiodens slut

Skattegranskningen – utfallet av den begäran om omprövning gällande fakturering av sk

management fee från Ålands Näringsliv rf. till Ålands Näringslivs Servicebolag Ab har den 15 februari

2022 avslagits av Skatterättelsenämnden. Detta innebär att faktureringen mellan Ålands Näringsliv rf

och Servicebolaget framledes kommer att basera sig på faktiska kostnader. Dessa justeringar som inte

nämnvärt avviker från nivån för tidigare management fee har beaktats i bokslutet för 2021 och har

sanktionerats av Ålands Näringslivs styrelse.

Kriget i Ukraina Den omvälvande förändring av världsbilden som uppstod i samband med Ryssland

invasion av Ukraina (februari 2022) kommer även att få betydande ekonomiska konsekvenser för det

åländska samhället. Det är frågan om en global och betydande kostnadsförhöjande effekt som slår på

de flesta verksamheter i någon form.

Ålands Näringsliv kommer att följa utvecklingen här noga och snabbt vidta sådana åtgärder som vi

anser att är lokalt genomförbara. Exempel på sådana åtgärder är stödjandet av övergången till

förnyelsebar energi och därmed minskat beroende av importerade fossila bränslen.

Covid-19 pandemin fortsätter även i viss mån under 2022 att påverka Ålands Näringsliv rf:s och då

främst dess dotterbolags utbildningsverksamhet.

Ålands Näringsliv koncernens verksamhet anpassas efter de regler och instruktioner som utfärdas av

myndigheterna. Detta har under den avslutade räkenskapsperioden och under början av 2022 bland

annat betytt att en del utbildningar och möten hålls på distans. Dessa begränsningar har haft en

betydande inverkan på antalet kursdeltagare som verkat negativt på dotterbolagets omsättning och

förväntas ha det fortsättningsvis även om detta sker i klart mindre utsträckning än tidigare.

Mariehamn den 5 april 2022

Jan-Erik Rask
Verkställande direktör
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Om Ålands Näringsliv
Ålands Näringsliv är takorganisationen för åländska företag. Vi samlar en stor del av det åländska

näringslivet och företräder medlemmarna i många olika utskott, kommittéer och utredningar. Ålands
Näringsliv bildades 2011 då Ålands Arbetsgivarförening, Ålands Handelskammare och Ålands
Köpmannaförening gick samman.

Vårt strategiska arbete syftar till att åländska företag ska öka sin konkurrenskraft. Vi vill att Åland,
mätt i BNP, ska höra till de mest framgångsrika regionerna i Norden. Det kräver ett vitalt näringsliv
och ett stort mått av entreprenörskap i samhället, i synnerhet efter de senaste årens skrala
ekonomiska tillväxt på Åland.

Organisation

Då föreningen Ålands Näringsliv bildades 2011 bestod organisationen av två föreningar (Ålands
Näringsliv samt Ålands Handelskammare). Båda föreningarna är aktiva idag. Under 2014 grundades
Ålands Näringslivs Servicebolag Ab, vilket är ett helägt dotterbolag till Ålands Näringsliv r.f.
Servicebolaget arrangerar våra kurser och evenemang. Ålands Näringsliv bedriver således idag
verksamhet under tre olika juridiska personer, även om vi på Åland alltid beskriver oss själva som
”Ålands Näringsliv”.

Figur 1: Ålands Näringslivs organisation

Ur ett internationellt perspektiv har vi de senaste åren fokuserat på Ålands Handelskammare, dvs
”The Åland Chamber of Commerce”. Orsaken är att handelskammarnätverket är ett globalt känt
varumärke som vi är del av. Det vill vi utnyttja för att locka internationella kontakter till Åland.
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Medlemmarna

Medlemmarna utgör grunden i Ålands Näringslivs verksamhet. Vårt arbete går ut på att ge
medlemmarna så stor medlemsnytta som möjligt. Medlemskapet i Ålands Näringsliv ger ett bollplank,
en möjlighet att föra fram åsikter i ett större sammanhang, vilket i slutändan ger bättre
verksamhetsförutsättningar att bedriva företag. Våra medlemmar är informerade om aktuella
händelser samt utnyttjar våra nätverk för att göra bättre affärer.

Medlemstyp Andel per kategori
baserat på antal

Företag med 0-2 anställda 41 %

Företag med 3-7 anställda 14 %

Företag med 8-19 anställda 10 %

Företag med 20-49 anställda 9 %

Företag med 50-249 anställda 2 %

Företag med över 250 anställda >1 %

Nystartade företag 3 %

Personliga medlemmar 14 %

Åländska kommuner 2 %

Föreningar på Åland 3 %

Medlemsstrukturen i Ålands Näringsliv r.f.

Ålands Näringsliv har en bred förankring i det åländska näringslivet och vi noterar 508 (494)
medlemmar per 31.12.2021 varav 443 (428) är företag och 65 (66) privatpersoner.

Medlemsservice och -förmåner

Ålands Näringsliv erbjuder service till medlemmarna i form av aktuell och relevant handels- och
näringslivsinformation, viss arbetsgivar- och företagsrådgivning, rådgivning inför start av eget företag,
överlåtelse eller ombildning av befintligt bolag, ansökan om investeringsstöd och finansiering, kurser
och utbildningstillfällen, samt rådgivning gällande export- och importrelaterade frågor. Rådgivning
och informationstjänster gavs under 2021 utan kostnad till alla medlemmar medan omfattande
konsultation/utredningar var avgiftsbelagda.

Medlemmar i Ålands Näringsliv erhåller även en rabatt på kurser och evenemang som arrangeras
av Ålands Näringslivs Servicebolag. Medlemmar har även möjlighet att delta i våra existerande
nätverk eller bildandet av nya, som blir relevanta för deras egen verksamhet.

Medlemskontakter

Vi tar dagligen emot samtal från medlemmar även om besöken hos medlemsföretagen blivit färre
på grund av Corona-pandemin. Vi diskuterar vardagliga frågeställningar, anställningsvillkor,
kollektivavtalsfrågor, konkreta utmaningar, hur företagen ser på de tjänster organisationen erbjuder,
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näringslivsklimatet, innehållet i utbildningsutbudet och övriga önskemål och synpunkter.

Föreningsmöten

Ålands Näringslivs Vårmöte hölls den 19 april 2021 i egna lokaler, Nygatan 6, Mariehamn.
Höstmötet hölls den 22 november 2021 i Indigo Restaurang o Bar, Nygatan 1, Mariehamn

Styrelsen

Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 haft följande sammansättning:
● Peter Wiklöf, ordförande, Ålandsbanken Abp
● Johanna Boijer-Svahnström, vice ordförande, Viking Line Abp
● Anders Rundberg, Carus Ab Ltd
● Caroline Lepistö, Åland Hotel Group ÅHG Ab
● Björn Kalm, Eriksson Capital Ab
● Mikael Lundell, Stormskärs Växthus Ab
● Lilly-Ann Forsbom, Alandia Trade Center Ab/ Tyger & Sånt
● Sandra Barret, Mariepark Ab
● Dan-Johan Dahlblom, Maxinge/ Sparhallen Åland Ab
● Mats Clemes, Transmar Ab

Styrelsen har under året sammanträtt till 11 protokollförda möten.

Utskotten

Ålands Näringsliv hade under 2021 nio utskott i föreningen. Utskotten verkar som remissinstans
och beredande instans och tar initiativ i specialfrågor, som medlemmarna finner angelägna. Utskotten
samlas vanligtvis till två möten per år, där olika branschfrågor diskuteras.

Utskotten påverkar även Ålands Näringslivs strategi. På höstmötet 2021 valdes
utskottsmedlemmar och man kan inte nog understryka vikten av utskottsarbetet för näringslivet i
stort.  Insatsen är svår att värdera, men att kunna samla så många delar av det åländska näringslivet
ger oss stora möjligheter att påverka beslutsfattare på Åland.

Föreningens anställda
Ålands Näringsliv har under 2021 åter haft förmånen att ha en engagerad, flexibel och kunnig

personal vilka utgör grunden för vår verksamhet.
Susanne Olofsson arbetar med företagarskolan samt olika delar inom projektet Utveckla

framtidens företag, olika evenemang samt även som huvudman för projekt Sommarpraktikant 2021.
Dan Westerholm arbetar som företagsrådgivare samt organisatör av olika aktiviteter inom

projektet Utveckla framtidens företag samt medverkar i genomförandet av företagarskolan.
Jan-Erik (Jenki) Rask har fungerat som verkställande direktör fr.o.m 1.2.2021 Under året har

hanteringen av pandemin och dess effekter varit centralt men även arbetet med de fokusområden
som styrelsen slagit fast för 2021-24. Dessutom har frågor kring  organisationens struktur,
genomförandet av projekt,  strategiska intressebevakningsfrågor samt personalens utveckling och
välmående utgjort fokusområden under året.

Therese Ling arbetar med affärsnätverk inom Utveckla framtidens företag och är aktiv inom olika
aktiviteter som projektet organiserar. Dessutom redovisar hon projektet till Ålands landskapsregering.

Henrik Hellström vägleder företag i konkreta affärsutvecklingssituationer inom projektet Utveckla
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framtidens företag, bl.a kring kalkylering och kostnadsberäkningar.
Dan Ferna arbetar som centrumledare inom City Mariehamn. Arbetet sker i samråd med i

stadens centrum verksamma företag och Mariehamns stad.
Dan Andersson sköter och utvecklar självständigt vår informations- och utbildningsverksamhet

samt handhar arbetsgivar- och övriga medlemsfrågor.

Ålands Näringslivs verksamhet
Ålands Näringsliv är en aktiv förening. Det finns mycket som sker på Åland som berör det

åländska näringslivet och därmed också är relevant för Ålands Näringsliv. Vi behöver prioritera vår
verksamhet för att vi ska hålla oss inom våra resurser och för att ge bästa medlemsnytta på lång sikt.

Vår verksamhet bygger på verksamhetens tyngdpunktsområden som fastställs på höstmötet.
Utifrån de punkterna (se nedan) görs en aktivitetsplan som sedan följs upp av VD och styrelsen under
det kommande året.

• Trygga åländska företags konkurrenskraft
• Flexibel arbetsmarknad
• Marknadsanpassad utbildning
• Effektiv offentlig sektor
• Näringslivskonsekvensbedömningar då självstyrelsen utvecklas
• Utökad näringlivskompetens i samhällsbolags styrelser
• Ökad inflyttning som stöder tillväxten
• Entreprenörsmöjligheter genom fortsatt privatisering av kommunala verksamheter
• Hållbarhet beaktas i all utveckling
• Göra Åland 100 till ngt riktigt bra för både samhälle o näringsliv

Intressebevakning
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En av Ålands Näringslivs främsta uppgifter är vår intressebevakning. Vi initierar och kommer med
förslag inom områden som kan förbättra villkoren för företagandet. Till grund för organisationens
utlåtande och initiativ ligger strategin för Ålands Näringsliv där vi fokuserar på följande områden:

● Konkurrenskraft
● Samhällsservice
● Självstyrelsens utveckling
● Hållbar utveckling
● In- och återflyttning
● Entreprenörskap

Vår övergripande målsättning är att förbättra företagarnas villkor och konkurrenskraft på Åland. Det
åländska näringslivet består av många olika branscher och därmed är också Ålands Näringsliv aktiva
inom många olika områden. Vi tar alltid ett branschperspektiv på vår intressebevakning. Även om
frågor ofta härrör från enskilda medlemmars behov, sätter vi in dem i ett mer övergripande
perspektiv.

En viktig del av intressebevakningen är vår Näringslivsbarometer som vi publicerar halvårsvis.
I barometern betygsätts Landskapsregeringens insatser gällande hanteringen av näringslivsfrågor
samt förmågan att hantera relationer till beslutsfattare o myndigheter i riket.

Under våra fokusområden har vi fortlöpande frågor som vi arbetar med; här de viktigaste:
● Avfallslagen och producentansvar
● Alkohollagen, utskänkningsrättigheter för restauranger
● Gränshinder
● Importmoms och klargörande av rutiner för den
● Skattegränshanteringen utgående från EU:s nya tullcodex
● Infrastruktur på Åland
● Näringsrätten på Åland
● Underlätta för rekrytering tillsammans med AMS
● Samhällsservicereformen

Utlåtanden och initiativ

Under 2021 har Ålands Näringsliv avgivit följande utlåtanden:

● Utlåtande kring L om näringsrätt och näringstillstånd
● Utlåtande gällande flygtrafiken mellan Åland,  Sverige och Finland
● Utlåtande om försäljning av tobaksprodukter i detaljhandeln
● Utlåtanden och fortlöpande input till Landskapets Skattegränsstrategigrupp

Positivt noteras att  Ålands Landskapsregering tacksamt beaktat näringslivets synpunkter
gällande moderniseringen av den åländska näringsrätten. Ett godkänt förslag har under februari 2021
trätt i kraft vilket inneburit en anpassning av regelverket till bl.a. de krav som större koncerner har för
att bedriva sin verksamhet från Åland.
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Under 2020-21 har Ålands Näringsliv engagerat sig i tullens uppdateringar av importmomsen som
planerades att införas den 1 januari 2021. Det gäller framförallt införandet av den nya tullkodexen och
de administrativa system följer av det. Det har tyvärr skapat en stor osäkerhet hur skatteundantaget
ska hanteras, då detta hanteras utifrån traditionell tredjelandshandel snarare än ett fokus på Ålands
speciella situation. Vi har deltagit i en mängd möten och ställt ett antal konkreta frågor till både tullen
och skatteförvaltningen där vi tillsammans med Landskapsregeringens skattegränsstrategigrupp fått
klara förbättringar till stånd. Främst gäller det återinförandet av den sk periodiska förtullningen. Detta
är en avgörande fråga för det åländska näringslivet och vi har prioriterat frågan under året.

Vi har uppdaterar kontinuerligt vår information på hemsidan angående skattegränsen och
tullhantering.

Utöver exemplen på dessa specifika frågor deltar Ålands Näringsliv i en mängd seminarier under
året. I samband med landskapets budgetarbete har Ålands Näringsliv hörts ett flertal gånger i Finans-
och Näringsutskottets runda för höranden.

Vi träffar också regelbundet beslutsfattare och tjänstemän för att diskutera konkreta eller
generella frågor. I dessa forum driver vi alltid företagarnas perspektiv och försöker i konstruktiv anda
förändra regelverk, principer och processer i enlighet med vår strategi.

Arbetsgrupper där Ålands Näringsliv deltar

Ålands Näringsliv är med i ett stort antal arbetsgrupper, kommitteér och styrelser för att där
kunna framföra näringslivsperspektivet. Det är inom dessa arbetsgrupper som den konkreta
intressebevakningen drivs. Genom vårt deltagande i de många mötena kan vi direkt föra fram
ärenden till de som ansvarar för dem. Det fungerar även omvänt, då vi genom dessa kontakter kan få
information om kommande frågor eller aktuella projekt inom förvaltningen. Genom vårt deltagande i
många olika delar av det åländska samhället, skapar vi oss en bred bild av aktuella projekt och
frågeställningar på hela Åland. Det är svårt att sätta ett värde på den kunskapen, men får vår
intressebevakning är detta i det närmaste ovärderligt. Under 2021 deltog vi aktivt i följande
arbetsgrupper:

● Arbetsgruppen för Åland 100-firandet
● Styrgruppen för helhetsundervisning (projektet HÅY) vid Ålands Yrkesgymnasium
● Branschrådet för Högskolan på Åland
● Direktionen för ÅSUB
● Expertgruppen inom nätverket Bärkraft.
● Styrelsen för Högskolan för Åland
● Styr- och jurygrupp för Green Key Åland
● Styrgruppen för Landsbygdsutveckling
● Tullens kundsamarbetsgrupp för Åland
● Urvalsgruppen för Business Lab Åland
● Ålands landskapsregerings regelråd
● Ålands landskapsregerings språkråd
● Ålands landskapsregerings aktionsgrupp
● Övervakningskommittén för ERUF/ESF-programmen
● Övervakningskommittén för Ålands landsbygdutvecklingsprogram
● Arbetsgruppen för Agile Islands
● Landskapsregeringens Skattegränsstrategigrupp
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Nyhetsbrev
Ålands Näringslivs nyhetsbrev per e-post är ett av våra viktigaste medel för kommunikation.

Målet med nyhetsbreven är att ge snabb, kontinuerlig och aktuell näringslivsinformation från Åland
och dess närregioner samt arbetsgivarinformation. Under 2021 har nyhetsbrev regelbundet skickats
ut till medlemmarna. Vi har olika målgrupper för nyhetsbreven och antalet prenumeranter uppgår nu
till 996 st.

Vårt allmänna nyhetsbrev skickas till samtliga som har anmält sig till nyhetsbrevet. Här kommer
allmän och aktuell information som berör företag på Åland. Viss information skickas endast till våra
medlemmar. Vårt kursbrev skickas främst till personalansvariga. Här informerar vi om kurser och
aktuella förändringar för arbetsgivare. Vårt nyhetsbrev till företagets högsta ledning skickas för att
informera om speciella situationer, då vi riktar oss till beslutsfattare i olika frågor.

Man kan anmäla sig till våra nyhetsbrev via vår hemsida www.naringsliv.ax.

Företagsbörsen
Ålands Näringsliv upprätthåller “Företagsbörsen” tillsammans med några andra aktörer, där

företagsrelaterade objekt kan utannonseras inklusive köp och försäljning av verksamheter.
Företagsbörsen kan även förmedla uthyrning av affärslokaler, men vi har inte tillstånd att förmedla
fastigheter. Under 2021 inhyste företagsbörsen sju objekt.

Besök, föredrag och seminarier
Ålands Näringsliv deltar ofta i aktiviteter med gäster utanför Åland. Ibland är vi arrangörer, ibland

är vi deltagare. De kommer till Åland antingen på vår inbjudan eller annars är vi en del av ett officiellt
besök där vi berättar om Åland och det åländska näringslivet. Under 2021 har fem officiella besök
registrerats.

Rådgivning
Ålands Näringsliv ger kostnadsfri rådgivning till sina medlemmar i frågor som rör företagens

verksamhet. Vanligtvis rör det frågor kring anställningar och arbetsvillkor, liksom frågor kring
regelverk.

Under 2021 har arbetsgivarfrågor dominerat vilket i synnerhet påverkats av covid-19 pandemin, t.ex.
permitterings- och arbetarskyddsfrågor.

Handböcker
Ålands Näringsliv ger ut den svenskspråkiga versionen av lönehandboken. Lönehandboken utges i

två olika versioner, - arbetsförhållande och – löneberäkning. Handboken finns sedan 2007 i digital
format och den uppdateras regelbundet i samarbete med Helsingfors Handelskammare. Från april
2020 har lönehandbokens svenska uppdateringar upphört. Ålands Näringsliv arbetar med en lösning
på detta.

http://www.naringsliv.ax
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Myndighetsverksamhet
Ålands Näringsliv administrerar verksamheten vid Ålands Handelskammare. Därmed utför vi ett

antal myndighetsuppgifter som enligt handelskammarlagen åläggs varje handelskammare. Bland
dessa myndighetsuppgifter kan nämnas beviljande och bestyrkande av intyg och övriga dokument för
utrikeshandel. Här kan nämnas t.ex. ursprungsintyg och ATA carnet. Vi planerar att övergå till
elektronisk hantering av dessa, under förutsättning att systemet anpassas till våra åländska
förhållanden.

Vidare kan man vända sig till Handelskammaren för ett skiljemannaförfarande. Ålands Näringsliv
kan även agera som opartiskt ombud vid deponering av källkod, ett förfarande som blir allt mer
aktuell i takt med att affärerna bygger på digital grund.

City Mariehamn (www.citymariehamn.ax)

City Mariehamn har uppstått ur projektet “Ett Livskraftigt Centrum” som avslutades i mars 2014.
Syftet med City Mariehamn är att utveckla Mariehamns centrum att vara mera lönsamt, livskraftigt
och attraktivt för boende och besökare. City Mariehamn är en samverkansplattform som samlar
fastighetsägare, verksamhetsidkare och Mariehamns stad. För att företräda medlemsföretagen inom
City Mariehamn utser deltagarna en styrgrupp som beslutar om City Mariehamns budget och årliga
verksamhetsinriktning. Utöver styrgruppen finns Citygruppen som planerar och utvecklar evenemang,
marknadsföring och trivsel i centrum. För att driva verksamheten inom City Mariehamn finns en
cityledare som sedan maj 2015 arbetar heltid. Det finns skäl att understryka att CIty Mariehamn
formellt är ett utskott under Ålands Näringsliv, men är ett eget kostnadsställe med egen finansiering.
Den skiljelinjen för med sig att intäkter och kostnader stannar inom City Mariehamn.

City Mariehamn är stadens remissinstans och bollplank i frågor som rör centrum. City Mariehamn
arrangerar olika evenemang i centrum, antingen som egna projekt eller i samarbete med andra, samt
koordinerar marknadsföring och övrig synlighet.

2021 var, som för alla, ett annorlunda år. Dock kunde glädjande noteras att sommaren blev en
besöksmässig succe vilket till stora delar berodde på den målinriktade marknadsföring som riktade sig
till det finländska fastlandet. Detta drog även medlemmarna i City Mariehamn stor nytta av.

Årets stadskärna 2024

City Mariehamn är medlem i Svenska Stadskärnor, Sveriges Centrumutvecklare och Levande
stadskärnor i Finland. Då inga fysiska årskonferenser genomfördes under pandemiåret 2021 deltog
Cityledaren i fler webinar än tidigare år och byggde på så sätt kunskap, kontakter och utbytande av
idéer och erfarenheter.
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Levande stadskärnor utser årligen Årets stadskärna i Finland, bland annat genom att avläsa ett
centrums utveckling i en sk. livskraftsmätning.

Livskraftsmätningen är en metod, som har utvecklats med Levande Stadskärnor r.f. Elävät
Kaupunkikeskustat ry (EKK). EKK publicerar livskraftsrapporten årligen.

I mätningen är fokus på följande parametrar:
● Butiker och restauranger som har öppet på lördagar, kvantiteten indikerar centrumområdets

livskraft
● Kontor och andra vardagsverksamheter är neutrala i livskraftsmätningen
● Tomma lokaler minskar centrumets livskraft
● Ett kompakt centrum förbättrar konsumentens upplevelse och är resurssmart: förbättrar

tillgänglighet och förbättrar möjligheter för kollektivtrafik

En jury utser årligen den vinnande staden genom att titta på de som har haft störst positiv utveckling
gentemot tidigare resultat i livskraftsmätningen. Städerna ska också för de senaste åren kunna påvisa
konkreta insatser för utvecklingen av centrum som kommer till gagn för besökare och boende.

Mariehamn som Årets stadskärna 2024
City Mariehamn fick under 2019 i uppdrag från Mariehamns stad att ta fram en plan för hur
Mariehamn ska kunna bli Årets stadskärna i Finland 2024. Utifrån delrapporten som lämnades till
staden 2019 uppdaterade City Mariehamn förslagen under 2020-21. Arbetet med att bli Årets
Stadskärna 2024 sker kontinuerligt i en med Mariehamns stad gemensam arbetsgrupp. Ett tacksamt
tillskott av medel för att utveckla centrum har tillskjutits av Ålands Landskapsregering under hösten
2021.

Utbildning med Ålands Näringsliv
Ålands Näringslivs Servicebolag Ab är en utbildningsinstans för näringslivet och anordnar varje år

en rad olika kurser, seminarier, frukost- och medlemsträffar. Syftet är ge företagare och intresserade,
medlemmar såväl som icke-medlemmar, nyttig information och inspiration. Rollen som
utbildningsarrangör utgör en central och viktig del av Ålands Näringslivs verksamhet och utvecklas
ständigt för att passa de krav som ställs på företag och för att motsvara de önskemål som lyfts fram
från medlemmarnas sida. Utbildningarna riktar sig både till små och större företag och består allt från
kostnadsfria tillfällen till utbildningar med internationellt erkända föreläsare.

Kurser

De öppna kurstillfällena utgör den största delen av utbildningsverksamheten. Kurserna erbjuds till
ett lägre pris för medlemmar i Ålands Näringsliv men är öppna för alla som är intresserade.  Under
året har drygt 70 tillfällen anordnats med teman allt från utbildning av yrkesförare till utbildning i
ledarskap och professionellt styrelsearbete. Bland kursutbudet kan nämnas fortbildning av
yrkesförare där Ålands Näringsliv är utbildningsarrangör i samarbete med Ålands Trafikskolor rf.
Utbildningen hålls enligt gällande EU-regler för att tillgodose upprätthållandet av yrkesförarnas
kompetens på Åland.

Våra kurser består huvudsakligen av kortare kurstillfällen som  vanligtvis omfattar halvdags till två
dagars kurser.

Ett värdefullt tillskott när det gäller utbildning på svenska utgörs av det  kurssamarbete som under
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2020  inleddes tillsammans med Österbottens och Västra Nylands handelskammare.
Detta samarbete har dels ökat utbudet av kurser totalt sett, dels möjliggjort för Ålands Näringsliv att
erbjuda utbildningstillfällen  till medlemmar där vi själva t.ex. inte skulle få ihop  tillräckligt antal
deltagare.

Boksluts- och skattedagen

Årets upplaga av Boksluts- och skattedagen hölls den 24 november på Alandica samt digitalt via
Zoom. Utbildningstillfället som är årligen återkommande och ett av Servicebolagets profilevenemang
samlade hela 87 (61) deltagare. Teman på årets upplaga var Aktualiteter inom företagsbeskattningen,
Praktisk om bokslut jämte ett avsnitt kring skattegränsproblematiken där även Näringsminister
Fredrik Karlström tillsammans med Ålands Näringslivs Vd  deltog i en paneldiskussion.

Evenemang
Ålands Näringsliv arrangerar varje år ett antal evenemang. De har stor variation i inriktning och

målgrupp. Vissa är avgiftsfria, andra har ett inträde. Gemensamt för våra evenemang är att de syftar
till att lyfta verksamheten och skapa nya nätverk hos medlemsföretagen.

Arbetsgivarveckan
Ålands Näringsliv arrangerade för andra gången “arbetsgivarveckan”.  Under vecka 10 hade Åland

Näringsliv extra fokus på arbetsgivarfrågor.

Under veckan arrangerades lunchseminarier, kurser samt uppdaterade sidor om arbetsgivarfrågor
på vår hemsida. Även i år var Intresset var stort och arrangemanget uppskattat.

Näringslivsdagen
Ålands Näringsliv har arrangerat Näringslivsdagen sedan 2007. Syftet är att genom inspirerande

föreläsare ge nya infallsvinklar till de åländska företagen. Samtidigt utgör detta ett lysande
mingeltillfälle som bidrar till skapandet av nya nätverk.

Näringslivsdagen ordnades torsdagen den 26 augusti 2021 på Alandica Kultur och Kongress.
Temat för dagen var “100 år av egensinnigt entreprenörskap” med key note speaker Annika Winsth,
chefsekonom i Nordeakoncernen. I samband med efterföljande middag ordnades en
paneldiskussionen med Winsth, Johanna Boijer-Svahnström, Fredrik Karlström och Mats Löfström.
Moderator var Ålands Näringslivs Vd Jan-Erik Rask
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Samarbetspartners för Näringslivsdagen är DKCO, Ålandsbanken, Strax Kommunikation (Vibb) och
Ålandstidningen.

Jobbchansen
Ålands Näringsliv arrangerade Jobbchansen i Sittkoffs Galleria tillsammans med AMS Arbeta och

Bo på Åland. Konceptet är enkelt, under en eftermiddag möts arbetsgivare och studerande för att
bekanta sig med varandra. Kontakten kan leda till framtida anställningar, men det är även en chans att
visa upp bredden av åländska arbetsgivare för våra studerande. Ålands Näringsliv hade engagerat 24
arbetsgivare och AMS bjöd in över 1000 studenter.

Restaurangdagarna 2021
Restaurangdagarna har blivit en stor framgång och mottagits väl av både restauranger och

besökare. Även 2021 arrangerades både en vinter och en sommarvariant, vilka båda drog många
besökare. Evenemanget är så populärt att man måste reservera bord för alla dagar i veckan.
Vinterdagarna hölls i slutet av januari och sommardagarna arrangerades i början av juni. Det populära
projektet drivs av Ålands Näringsliv och återkommer under 2022.

Medlemsjulfest
Den planerade traditionella julfesten som hålls årligen 5 januari kunde pga av covid-restriktioner

inte arrangeras 2021

Agile Islands
Agile islands är en vision om att göra Åland ska ta positionen som det ledande agila samhället i

världen. Arbetet sker i en arbetsgrupp med deltagare från bland annat Carus, Crosskey, PAF, Optinova,
Viking Line, Ålandsbanken och Ålands Näringsliv.

“Agile islands 2021” arrangerades den 21 september som ett helt digitalt evenemang med ca 300
deltagare. För närmare info, se: www.agileislands.ax.

Projekt
Ålands Näringslivs har drivit ett flertal projekt inom olika områden. Genom projekten kan vi lyfta

flera för näringslivet viktiga frågor. Projekt finansieras på olika sätt, genom EU-medel, privata
sponsorer eller offentliga projektmedel. Projektens syfte är att skapa bättre förutsättningar för
affärsverksamhet vilket i sin tur ökar konkurrenskraften på Åland.

Utveckla framtidens företag

Under september 2021 beviljade Landskapsregeringen medel för en ny version av Utveckla

http://www.agileislands.ax
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framtidens företag. Även detta ett ERUF-projekt men nu med inriktning på återhämtning (REACT) och
med en löptid på enbart 18 månader.  Inom projektet erbjuds företagsrådgivning, affärsutveckling,
företagarskolan, affärsnätverk och olika spetsaktiviteter som varierade beroende på behov.

I projektet arbetar Dan Westerholm och Susanne Olofsson som företagsrådgivare, Therese Ling
som affärsnätverksansvarig och redovisare av projektet, samt Henrik Hellström som affärsutvecklare.

Företagsrådgivning

Under 2021 har cirka 220 företagsrådgivningar ägt rum, huvuddelen för personer som planerar
att starta företag eller för nybildade företag men även för befintliga företag som vill utveckla sin
verksamhet.

Företagarskolan

Företagsskolan  ger en överblick över företagandets olika delar. Målgruppen är personer som
planerar att starta företag eller som nyligen har startat företag.  Företagarskolan ger grundläggande
information inom olika områden samt ger deltagarna en möjlighet att utvidga sitt nätverk och lära
känna personer som befinner sig i liknande skeden i sitt företagande. Teman som har behandlas är
bland annat företagande och entreprenörskap, ekonomi och finansiering, marknadsföring, bokföring,
moms och beskattning.

Under 2021 genomfördes tre företagarskolor (både fysiska och digitala)  och återkopplingen från
deltagarna har genomgående varit positiv. Antalet deltagare har kontinuerligt ökat jämfört med de
tidigare åren vilket delvis får tillskrivas pandemin och de förändringar på arbetsmarknaden som detta
medfört.

Entreprenörskapsundervisning
Under 2021 har Utveckla framtidens företag fortsatt att gästa klasser i yrkesgymnasiet och hållit i

olika typer av entreprenörskapsundervisning. Genom aktiviteter som genomförs i gymnasiet märks
att det blir betydligt lättare för ungdomar att ta kontakt med Ålands Näringsliv i näringslivsfrågor samt
att de är mer medvetna om förutsättningarna för att eventuellt i framtiden kunna bli företagare.

Affärsnätverk

Utveckla framtidens företag arbetar med nätverkande på flera olika plan där bl.a nätverket
Affärkvinnorna på Åland i år firade sitt 10-årsjubileum. På grund av pandemin var även 2021 ett
annorlunda år för nätverksträffar och nätverksgrupper. En del fysiska nätverksträffar anordnades,
speciellt i början av året. Sedan gick det över till att vara hybridmöten samt helt digitala möte.

Startaeget.ax

Sidan uppdateras och upprätthålls av Ålands Näringsliv och projektet utveckla framtidens företag.
Sidans innehåll förnyas och uppdateras kontinuerligt.

Business Lab Åland

Ålands Näringsliv är involverade i Business Lab Åland tillsammans med Högskolan på Åland,
Ålands Landskapsregering och Ålands utvecklings Ab. Vi har en representant i urvalsgruppen.

Business Lab Åland är ett sjuårigt projekt som ger företag en unik möjlighet att expandera sin
verksamhet. Under 8 månader får lab-företagen en lokal, internetuppkoppling samt en kontaktperson
som de kan bolla ideer med. De har också möjlighet att kontakta något av partnerföretagen för fyra
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timmars kostnadsfri rådgivning. Partnerföretagen tillför expertkunskap inom olika områden och de
bestod 2021 av DKCO, Företagsbyrån, Winter och Ålandsbanken. Högskolan på Åland är huvudman
för projektet. Ålands Näringslivs ansvar är att hålla kontakten med dessa företag.

Business Lab Åland har två ansökningsrundor per år.

Nätverk
Ålands Näringsliv vill skapa möjligheter och affärskontakter för våra medlemmar. Via våra olika

nätverk kan människor bygga relationer till varandra, vilka är nyckeln till framtida affärer.  Ålands
Näringsliv skapar möjligheter för sina medlemmar via ett flertal nätverk.

Styrelsebank

Ålands Näringsliv tillhandahåller en styrelsebank för styrelseproffs. Syftet är att kunna
tillhandahålla och erbjuda företag och organisationer personer med erfarenhet och kompetens av
styrelsearbete. Styrelsebanken tillhandahåller namnkunniga styrelseproffs som har mångårig och
bred erfarenhet av styrelsearbete från olika bolag och branscher. Den företagare som söker ny
kompetens till sin styrelse kan med fördel nyttja styrelsebanken.

Ålands Näringsliv kan även förmedla kontakt till styrelsebanker på andra orter via vårt nätverk av
Handelskammare.

Mentorskap

Inom ramen för Utveckla Framtidens Företag REACT har även ett nytt mentorprogram förberetts för
att startas upp under 2022. Vi ser detta tillsammans med resurshanteringen i Styrelsebanken som
viktiga ingredienser för höjd kompetensnivå inom åländskt näringsliv.

Centralhandelskammaren

Ålands Näringsliv är via Ålands Handelskammare medlem i Centralhandelshandelskammaren. Där
samlas 19 handelskammare från hela Finland. Vi deltar regelbundet i VD-möten och håller oss
informerade om aktiviteter i landet. Centralhandelskammaren är till stor hjälp för oss i vissa frågor
som rör medlemsföretagen.

Finlands Näringsliv

Ålands Näringsliv har ett samarbetsavtal med Finlands Näringsliv. Det grundar sig på ett avtal som
många av landets Handelskammare har undertecknat. Vi har ett samarbete då vi anlitar personal från
Finlands Näringsliv att föreläsa om arbetsrätt och regelförändringar på arbetsmarknaden.

Internationell handel
Handel främjar tillväxt och utveckling. Därför arbetar Ålands Näringsliv aktivt med att hjälpa fler

företag att ta del av den globala marknaden. De handelsfrämjande projekt som vi driver syftar till att
skapa affärsmöjligheter för företag på nya marknader och att öka kunskapen bland åländska företag
om nya intressanta marknader.
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Handelskammarnätverket

Ålands Näringsliv är en del av ett världsomspännande nätverk bestående av 12 000
handelskamrar i utlandet, samt lokala, regionala och nationella handelskamrar i världen.
Handelskammarnätverket kan utnyttjas av medlemmar i Ålands Näringsliv för att reda ut praktiska
frågor. Allt från hur en fakturering går till i Peru, till nya affärskontakter på Island.

Vi deltar regelbundet i Centralhandelskammarens VD-möten i Helsingfors och har en bra relation
till Stockholms Handelskammare. De svenska och finländska handelskamrarna i utlandet är en
utmärkt ingång när företaget ska etablera sig på en ny marknad. Om du vill veta mer om en marknad
eller till exempel hyra konferenslokaler - hör av dig till oss på Ålands Näringsliv.

Handelsdokument

Ålands Näringsliv administrerar verksamheten vid Ålands Handelskammare. Därmed kan du
vända dig till oss för internationella handelsdokument. Vi utfärdar europeiska gemenskapens
ursprungsintyg, handelsfakturor, rekommendationer för exportföretag, force-majeure-intyg samt ett
antal specialintyg. Vi kan även utfärda ATA-carnet-tulldokument, dvs ett dokument som ger dig
möjlighet att temporärt exportera utan tull eller skatter till 66 länder. ATA-carnet behövs t.ex. om du
ska åka på en internationell mässa och medtar egna varor.

Gränshandel

Ålands Näringsliv kan hjälpa dig med gränshandel. Vi rådger dig hur man ska gå tillväga vid olika
typer av handel över gränserna och vi informerar aktivt om reglerna till och från Åland.

Ålands Näringsliv är också en av deltagarna i “Tullens kundsamarbetsgrupp för Åland” som träffas
två gånger per år. Där kan vi föra fram det åländska näringslivets perspektiv och tillsammans med
andra aktörer göra skillnad.

Medlemmar 31.12.2021

Företag och organisationer

Ab Chipsters Food Oy
Ab Feja Oy
Ab Mathias Eriksson
Ab Meklas (Avancia)
Ab Plasto Oy Ltd
Ab Rafael
Abrakadabra
Addera Mera
Advokatbyrå Widman & Co Ab
AEB Konsult
Ahvaland
Airi Pettersson
Aktiva Redovisning Åland Ab
Aland Advanced Water

Technology Ab
Alandia All Tech Ab
Alandia Arbetsmaskiner Ab

(AXrent)
Alandia Map Ab
Alandia Security Ab
Alandia Tech Trade Ab
Alandia Trade Center Ab
Allwinds Ab

Aluwood Ab
Andelsbanken för Åland
Andelslaget BKF

Brändö-Kumlinge fiber
Andelslaget Brändö

Företagstjänst
Andelslaget Odlarringen
Andelslaget SALT
April Kommunikation Ab
ASCE Ab Ltd
AX Finans Ab
Axtours.ax Ab
Backmans Optik Ab
Baltic Group Ab
Bellarino ab
Bergsprängaren Bo Jansén AB
Berndt Schalin Board Advisors Oy
Bertel Wickström & Co Ab

(Wickströms Ur och Guld)
BI Solutions Ab
Bifa Ab Bilfirma
Bimelix Ab
BioEnerMart

Björlin GITech Ab
Blick fotograf Therese Andersson
Bokföringsbyrå DA-KA Öb
Bokföringsbyrå Lilian Karlsson
Bokföringsbyrå Margareta

Lindblom
Bolstaholms gård
Bomanson & Co Ab
Bore Ltd
Bostads Ab City i Mariehamn
Bostads Ab Villa Vespan
Brink Tec Ab
Bromarks present och inredning
Brändö Bygg Ab
Brändö Fritidsservice/Hotell
Gullvivan
Brändö kommun
Brändö Lax Ab
Bröderna Fagerström Ab
By Julietta Ab (Hair by Julia)
Byggträ U Simons Ab (XL-BYGG)
Bäck Advokatbyrå
Cainby Ab
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Cantrax Ab
Carus Ab Ltd
Caspeco Ab
Ceelight Events
Cenit. S-H Boman & Co
City Läkarna Mariehamn Ab
Coach Me & More
CoachInvestor Ab
Colorant Chromatics Ab
Concept II (Dress like Marie)
Confido Bokföringsbyrå Ab
Consilia Solutions Ab
Control Bokföring
Crescommunication Ab
Crosskey Banking Solutions Ab
Dalbo Affärsfastigheter Ab
De Utvecklingsstördas Väl på

Åland rf
DEAB Konsult Ab
Deductive Labs Ab Ltd
Delfs Ab
Deli Dutchman Ab
Destination Kökar Ab
Dillen Ab
Dinos Ab
DKCO Advokatbyrå Ab
Eckerö kommun
Ecomar Ltd
Eklunds Bygg Ab
Eklunds Åkeri Öb
Ekonomica Ab
Ekonomistudion Ab
Emmabo Åland Ab (Bubblan)
Emmaus Åland r.f.
Emretsson byggprodukter Ab
Eriksson Alf & Co öppet bolag
Eriksson Capital Ab
Evolver Investment Group Ab
FAB Sittkoffska Gården
FAB Torggatan 4
Fastighets Ab Marstad
Fastighetssammanslutning

Torggatan 15
Fifax Ab
Fina Fisken Ab
Finavia. Mariehamns flygplats
Finströms Bygg ab
Finströms kommun
Firma Jan Widman (Widmans

Betong Ab)
Firma Karlsson Pär Kristian
Firma Kenneth Eriksson
Firma Kim Wahlsberg
Firma Leif Salmén
Firma Markus Nordberg
Firma Patrik Karlsson
Firma Sjölund Carl Jan-Peter
Flexens Ab
Flisö Fisk Ab
Flygfyrens Stållager Ab
Fma K-J:s Gräv
Foreship Ltd
Fyndet/Olivia Ab
Föglö kommun
Företagarna på Åland rf
Försäkringsaktiebolaget Alandia
Gard Ab
GeHo Ab
Gerhards Foto Ab
Godby Shipping Ab

Goodtech Environmental
Solutions Ab

Grävar Jocke
Guld Viva Ab
GullansCare Ab
Göran Sundqvist Travelpartner Ab
Hamsafe
Harrys El Ab
Hasses Ur och Guld Ab
Havsbandet Pensionat &

Kursgård (Hotel Elvira Ab)
Havsvidden Management Ab
Heavenly Senses Ab
Hebo-Rör Ab
Heliozenit Ab Ltd
Henrik Karlsson
Hermans & Revisorernas Ab
HJ Transport öppet bolag
Hjalmars Gräv & Transport
HO Konsult
Holmbergs Ab
Holmströms Stugor
Hotell Arkipelag
HP Kyla & Värme Ab
Hugo Andersson Ab
Hus & Fritidscenter
HåWe-bil
Högskolan på Åland
In Via Ab
Inficon Aaland Ab
Inova Ab (Lustans Ekologiska)
Inpex Ab
Inred Ab
Inrederiet Daysee Norrby ÖB

(Mormors Gröna hus)
International Seafood Consulting

Group Ab - ISCG Ab
IP-Connect Ab
Irleka Ab (Zic Zac)
J&L Shipping
J.Lembergs Ur & Guld
Jakt- och Fiskebutiken Äventyret

Ab
JanMar ab
Jennies Cut & Color
Jeremic Photography
JFS El & Energi
JM Mat & Bak Ab
JM Produkt Ab (Fjäder)
JO Consulting Ab
Johanssons Vinkelboda Ab

(Delicatessen)
Jomala kommun
JRI Production
JS Entreprenad Ab
Juridisk byrå Svante Fagerlund
Just IT Åland Ab
JWS Burger AB
KA Dentalservice Ab
Kalmers Ab
KappAhl Åland Ab
KEA Aktiebolag
Kenneths Bokföring
KEO Rederi Ab
K-G Eriksson Trading Ab
K-J Restaurants Ab (Restaurang

F.P. von Knorring)
Klingbergs Elektriska Ab
Kommunalförbundet för Ålands

Miljöservice

Konsenshus Projekt Ab
Konstant Hundra Procent AB
KPMG Alandia Ab
Kran o Byggservice Ab
Kranis öppet bolag
Krillem Ab
Kristoffer Lundberg

Lantbruksservice
Kumlinge kommun
Kumlinge Stugor Ab
Kurts TV-butik
Käringsunds Marina Ab
LA Blommor Ab
Lantbruk Åland Ab
Larssons Vattensport
Leakomatic Ab
Lemlands kommun
Lena Fötter
Librico Ab
Lindro Konsult Ab
Lindström Oy
Lindström Åland Ab
Link L Ab
Lisco Bok & Papper Ab
LM Plåt och Laser Ab
LMJ Holding Ab
Lundbergs Revision- och

Konsultbyrå Ab
Lundell Karl Mikael
Långnäs Hamn Ab
Läderbiten Ab
Magnus Kuhlman
Mare Invest Ab
Maricas Bokföring
Mariehamns Bilcenter Ab
Mariehamns Bilhall
Mariehamns Elementbyggen Ab
Mariehamns Energi Ab
Mariehamns Grönsaker Ab
Mariehamns hamn Ab
Mariehamns Kontorsmaskiner Ab
Mariehamns Motorcompany Ab
Mariehamns Persondatorer Ab
Mariehamns Rederi Aktiebolag
Mariehamns Spräng Ab
Mariehamns stad
Mariehamns Tandläkarcentral

City-Tandvården Ab
Mariehamns Telefon Ab
Mariehamns Tryckeri Ab
Mariepark Ab
Martins Resor Ab
Matkreatören i Mariehamn

(Indigo)
Mattas Gårdsmejeri
Mattssons Isolering Ab
Mattssons Svets

Kommanditbolag
Matverket
Me & Mimmi
Medimar Scandinavia Ab
Megasize Reklam
Mickelsö handelsträdgård
Midax
Miro-Transport Ab
Monitor Management Consulting

Ab
Murman på Åland Ab
Mäklarhuset Åland Ab
Möbelbutiken Ab
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N. Häggbloms Åkeri Ab
NEMS Ab
Nima Ab
Ning´s Catering
No1. Lindström & Co Ab
Nobel Fastigheter Ab
Nordea Bank Abp
Nordic Trout Ab
Nordiska Matkompaniet

Ab(Smakbyn)
Normapak Ab
Nova Alandia Ab
Nya Ålands Tidningsaktiebolag
Nyängs. Håkan och Hans Karlsson

Öb
Olles El Ab
Optimal Hälsa
Optinova Ab
Optinova Jomala Ab
Orkla Confectionery & Snacks

Finland Ab
Ostmästare Ab
Oy Nimix Finland Ab
Oy Zoo Arkki-Zoo Arken Ab
Patina Åland Ab
Pectus Ab
Pedago interaktiv Ab
Pensionat Solhem. innehavare

Charles Nylund
Pensionsförsäkringsaktiebolaget

Veritas
Premont Ab
PricewaterhouseCoopers. PwC
RECO Equestrian Ab
Rederi Ab Eckerö
Rederi Ab Lillgaard
REDO Ekonomilösningar Ab
Renovator Mariehamn Ab
Respond4You Ab
Restaurang Nautical Ab
Revisa Ab
Rolf Widman Ab
Ro-No Ab
Rosenbacken Ab
Rosenblads Ab
Rundbergs Bil & Service Ab
Röde Orm Ab
Sagolik service innehavare Satu

Numminen
Sales Dynamic International Ab

(SDI Ab)
Sally Ab (Tallink Silja)
Saltviks kommun
Saltviks Mekaniska. inneh.

Johannes Kuhlman
Samba Media Ab
Sandvik hällor Ab
Sandösunds Produkter
Saxofönen
Scandibygg Ab

Schaktkompaniet Ab
Schåmans Transport
Simons grävare
Sinecura Ab
Sknhetspro
Skärgårdsliv Itiden Ab
Solen Tours
SpoREko Ab (Lyyskis Fastigheter

Rfm. AFM)
Stalldalen Ab
Stallhagen Ab
StallhagenUpplevelser Ab
Steel FM Ab
Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum

sr
Storfjärdens Fisk Ab
Strax Kommunikation
Strike International Öb
Studio 11 Hår & Make up
Studio Klipp Upp
Subsea - Åland Ab
Sunds kommun
Sussies Bokföring
Synnöve Pussinen Bokföring och

revision
Syrrans Ab
Systemteknik Ab i Eckerö
Söderlunds Bok & Papper

(Mariehamns Bokhandel)
Tant Gröns städ
TARA Trading Ab
Team MassageNu
Tecon Åland
Transmar Ab
Trivsel Ab (Sparhallen/Maxinge)
Turhörnan Åland Ab
Turing Ab
U & B Byggpoolen Ab
Uotila & Mattsson Ab
Varggropens Sand Ab
Varuboden på Åland Ab
Vecte Ab
Vickstrom Consulting Ab
Viking Line Abp
Viking Line Buss Ab
Viktor Crafts & Design Ab
Viktors Smaker ab
Vilma Alandia Group Ab
Visit Åland
Visit.ax Ab
Västerro Ab
W. J. Dahlman Ab
Webbsolut Mediabyrå
Wickströms Optik Ab
Wiklöf Holding Ab
WULFF Åland
Wåge & Co
Yepp Agency Ab
ZOOligan AB
Zygos herrkläder. innehavare

Gustaf Rasmussen
Åda Ab
Åkeri Söderström & Karlsson AB
Åland Consulting. Travel & Event

Ab
Åland Hotel Group ÅHG Ab
Åland Online
Åland Post Ab
Åland Travel Ab
Ålands Budbilsservice Ab
Ålands Bygg Ab
Ålands Centralandelslag. ÅCA
Ålands Curling Ab
Ålands ELAB (Elvaruhuset)
Ålands Elandelslag
Ålands Fastighetskonsult Ab
Ålands Floristerna Ab

(Cityblommor)
Ålands Färg och Tapet Ab
Ålands Företagsbyrå Ab
Ålands Handelskammare rf
Ålands Handikappförbund r.f.
Ålands Hugg Ab
Ålands Hushållningssällskap rf
Ålands Idrottscenter
Ålands Juristkonsult Ab
Ålands landskapsregering -

Ålands landsbygdscentrum
Ålands landskapsregering

-Ålands Handelsläroverk
Ålands Lyft och Transport
Ålands Lås och Säkerhet Ab
Ålands Miljö och Ekoisolering
Ålands Penningautomatförening
Ålands Persienn Ab
Ålands Producentförbund r.f
Ålands Radio och TV Ab
Ålands Schakt Ab
Ålands Skogsindustrier Ab
Ålands Smådjursklinik
Ålands Städservice
Ålands Telefonandelslag
Ålands Telekommunikation Ab
Ålands Tidningstryckeri Ab
Ålands Trafikskolornas förening

r.f.
Ålands Trädgårdshall Andelslag
Ålands Turisminvest Ab

(Käringsund Resort &
Conference)

Ålands Utemiljö Ab
Ålands Utvecklings Ab
Ålands Vatten Ab
Ålands VVS-Kylcenter Ab
Ålands Ömsesidiga

Försäkringsbolag
Ålandsbanken Abp
Öhmans bil Ab


