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Vill du se din sommarstuga på
Åland på ett frimärke?
Ålänningarnas kärlek till stugor och fritidshus är utbredd, men
hur ser de och stuglivet ut på Åland? Det vill Åland Post ta
reda på och genomför i samarbete med Nya Åland och
Visit Åland en frimärkstävling för att få fram tre frimärksmotiv till ett frimärkshäfte som ges ut i juni 2023. Från 1 till
31 juli 2022 kan du nominera ditt åländska sommarparadis
genom att ladda upp bild och motivering på Åland Post
Frimärkens hemsida alandstamps.com. Liten eller stor,
gammal eller ny, lånad eller hyrd – alla stugor är välkomna
att delta i tävlingen.
Finland har över en halv miljon fritidsbostäder som används av cirka 2,4 miljoner
personer regelbundet. Åland är inget undantag med närmare 9000 fritidshus i
privat ägo eller som ingår i stugbyar eller campingplatser. Fritidshusägare och
stugturister är bland de viktigaste turistgrupperna på Åland och deras bidrag till
öns ekonomi har stor betydelse.
Hur ser platserna för det åländska stuglivet ut? Det är dags för den
älskade sommarstugan att stå i centrum.
I juni 2023 planerar Åland Post att ge ut ett frimärkshäfte med
sommarstugor och söker därför under sommaren 2022 tre sommarstugor
till tre frimärken. Stugan måste finnas på Åland och du behöver
stugägarens tillstånd innan du skickar in din bild.
- Sommarstugan har en viktig plats i många ålänningars hjärtan. Vi tror
att många kommer att tycka att den här tävlingen är både rolig och
inspirerande. Vi är också glada att genomföra tävlingen i samarbete med
Nya Åland och Visit Åland för att nå ut till så många ålänningar och
stugturister som möjligt. En jury kommer att välja ut de tre bästa bidragen och bedöma vad som gör just denna stuga speciell och lämpad som
frimärksmotiv. Därför är det viktigt att du tar dig tid att beskriva i din
motivering vad stugan betyder för dig, säger Eivor Granberg,
affärsområdeschef för Åland Post Frimärken & Posttjänster.
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Ovan: Svenske konstnären Lasse
Sjööblom kommer att illustrera
frimärkena med sommarstugor.
Foto: Anna Zellman

Tävlingen pågår mellan 1 och 31 juli 2022. Tävlingsformuläret och detaljerade
tävlingsregler finns på www.alandstamps.com/minstuga.
Vinnarna offentliggörs i slutet av augusti 2022. Därefter kommer den svenska
illustratören Lars Sjööblom att porträttera de vinnande stugorna och hans
illustrationer trycks på de åländska frimärken som släpps i ett frimärkshäfte
9 juni 2023.
Så här skickar du in ditt bidrag:
Gå in på www.alandstamps.com/minstuga. Följ instruktionerna och ladda upp
din stugbild tillsammans med en motivering. Vinnarna får besked via e-post i
början av augusti 2022. Vinsten består av en signerad reproduktion av frimärksoriginalet och fem frimärkshäften med de nya motiven.
Tävlingen öppnar 1 juli. Välkommen med ditt bidrag!
För mer information kontakta:
Gunilla Häggblom, informatör Frimärken
e-post: gunilla.haggblom@alandpost.com
telefon: +358 (018) 636 638
Jury:
Johanna Finne, Åland Post
Mårten Sundberg, Nya Åland
Rebecka Eriksson, Visit Åland
Pia Sjöberg, Kulturbyrån
Sirkka Wegelius, Mariehamns stadsarkitekt
Relaterade länkar:
www.alandstamps.com/minstuga
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