Övernatta på Ålandsöarna.
Sammanställning & foto Jan Jerpdal
Är att övernatta i husbil lika med camping?

Nattparkering
Med nattparkering menas lämpliga parkeringsställen där man kan övernatta. Här finns sällan någon
service, men den kostar oftast inget heller något. Exempel på nattparkering är rastplatser och
kommunala parkeringar. Men det kan också var natursköna parkeringar vid sevärdheter eller bad.
Pris oftast gratis, Men endel parkeringar i städer kan ha parkeringsautomat. Detta handlar
om att övernatta på lämplig parkering, så här får man inte sätta ut markiser eller möbler på
angränsande parkeringsruta osv

Fricamping
Med fricamping menar man naturliga ängar och skogsgläntor där man kan campa. Dessa
platser kräver oftast markägarens tillstånd. Fricampingplatser är lätt att hitta för tält, men
för husbilar är det inte lätt att hitta dessa pärlor. Många åkare har sina hemliga platser som
de inte gärna berättar om.
Det som framförallt skiljer fricamping från nattparkering är att här kan man fritt sätta ut
markiser/förtält, möbler och grillar m.m.

Mariehamn.
På Åland finns inga riktiga ställplatser ännu, men det finns gott om platser lämpliga för
övernattning. Här är därför några tips på var man kan stanna över natten
Mellan Ångbåtsbryggan och Lilla-Holmen finns en parkering. från 1 juni till sista augusti,
sen är platserna uthyrda för båtuppläggning. De längsgående parkeringsplatserna längs
vattnet, får dock användas året runt. Dessa parkeringsplatser ska delas med badgäster
och med de som har båtplats, så vackra dagar är det oftast fullt. Helgkvällar och under
Rockoff festivalen, brukar ungdomar festa en del i närheten, och det kan vara lite livligt
ibland. Men här står ofta husbilar.
Det finns även en allmän parkering vid stadshuset. Här är lugnt på kvällarna och nära till
Centrum. På vardagar är det ganska fullt på parkeringen, då stadens anställda är på jobb.
Men det brukar finnas rum. På kvällen och helgen är parkeringen mer eller mindre tom.
Vid sjökvarteret kan man stå lagligt. Men detta är en parkering som är väldigt nära vägen
med störande vägljud. Men man ser lite husbilar stå där emellanåt.
Nabben, en parkering vid badstrand. lugn, men långt från centrum, ungefär 3 km gångväg
till gågatan.
Service som finns idag i Mariehamn.
Latrintömning

Latrintömning finns vid blå skåpet vid bussparkeringen mellan Shell och
Bilmacken. Den är fortfarande inte skyltad så turistande husbilar och turistbussar
tömmer tyvärr i skogen eller i dagvattenbrunnar idag.
I det blåa skåpet finns en vattenslang som används för att spola rent efter sig. Och
många vill skölja ur sin latrintank. Därför bör man inte använda den slangen att fylla
sin dricksvattentank.

Dricksvatten
Dricksvatten finns vid parkeringen vid lilla holmen. Kanske det finns på fler ställen.
Även den är ej skyltad och svår att hitta.
Sopor
Idag finns sopkärl för blandavfall i hamnarna, Det finns en vid Ångbåtsbryggan, en
vid Mannechai och en vid Notgrundet. Det finns säkert fler om man letar.
Över hela Åland finns det många fina campingplatser med varierande utbud och priser så
det går att hitta sina egna pärlor i denna verkligt fina skärgårdsmiljö.

