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Dagens citat 
- ”Glöm aldrig att om julen 

inte finns i ditt hjärta så 
kommer du inte heller 
finna den under granen” 

o Charlotte Carpender 
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December 2020 

JULMArknad 

Lördagen den 19.12 ordnas julmarknad på 

Sottunga Ahls parkering klockan 12-14. 

 

Välkommen att sälja dina varor, hantverk, 

julgodis, hemlagat, hembakat med mera. 

 

Alla välkomna! Anmäl dig gärna till Lotta 

på butiken eller per telefon 0405135529. 

Vi har några bord att låna, det går bra 

att ta med eget. 

 

VÄLKOMMEN! 
 



 

  

Månadens  

Kommuninfo 
 Kommunsekreteraren 

informerar 
 

 

Kommunsekreteraren informerar 
 ** 

Sottunga kommun begär anbud på drift av gästhamnen. Se mera 
info på kommunens hemsida. 
  
** 
  
Snöplogning 
Anmäl till kansliet ifall du önskar plogning denna vinter 2020-
2021. Du behöver inte betala anmälningsavgift denna vinter 
eftersom det inte blivit mycket plogning de senaste vintrarna. 
Ifall det blir plogning sker fakturering enligt tidigare principer 
efter säsongen. 
  
** 
Fastighetsskötsel 
Vi försöker lösa det så gott det går. Ordinarie tjänsteinnehavare 
sjukledig och försöker ordna det akuta med vikarier. 
  
** 
Arbetsgruppen för ny butik 
Arbetsgruppen för att undersöka förutsättningar till ny butik i 
hamnen arbetar på som bäst. På nästa möte 8.12 ska bl.a. 
affärsplan diskuteras. 
  
** 
  
Kommunfullmäktige 12.11 
  
Utbildningschef 
Fullmäktige inrättade ny tjänst som Utbildningschef fr.o.m. 
1.1.2021. 
  
Skatteören 
Kommunfullmäktige fastställde oförändrade skatteören. 
  
Skolnämnd 
Skolnämnd valdes med följande ledamöter: Regina, Anita, Nils, 
Siv, Henrik och ersättare Sara, Raul, Anders, Stig och John. 

  
Kennet 
 



 

 

 

  



 

  



 

  



 

SOTTUNGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING 

 

Tel: 040 5916426 (tele-Q) 

 

Hälsovårdare Tina Hämäläinen från Föglö 

kommer till Sottunga torsdagen den 10 december kl 11.30-16.00 för att skriva in 

nyinflyttade barn i barnrådgivning samt ge behövliga vaccinationer om t.ex TBE och 

övriga ur nationella vaccinationsprogrammet. 

 

Mottagningen är öppen:  Tisdag 9-13 

   Onsdag 9-13 

 

Övriga tider:  Måndagar 8-16 Helena på Föglö 

   Torsdagar 8-16 Helena på Föglö 

   Fredagar 8-14  

 

Alla dessa dagar kan man ringa. Då ringer vi upp om du trycker 1.  

 

Uppdaterad info om coronavirus finns på ahs.ax och thl.fi. 

 

Ingen beredskap på veckosluten eller helgdagar. 

För sjukvårdupplysning, ring 018-538500 och vid akuta sjukdomsfall 112. 

 

Hälsningar Helena 

Helena.johans@ahs.ax 
 

Corona telefonen på ÅHS 018-535 313 

Sjukvårdsupplysningen 018-538 500 

Akuten vid Ålands Centralsjukhus 018-5355 (växeln) 

Alarmcentralen 112 
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Kontakt 

Redaktör: 

Pia Lindholm 

 

Kommunkansliet 

22720 Sottunga 

 

(018)-55125 

 

sottunganytt@sottunga.ax 

 

Besök oss på vår 

webbplats: 

www.sottunga.ax 

 

Nästa nummer av 

Sottunganytt utkommer 

4.1.2021. 

 

Stopptid för material är 

1.1.2021 kl. 18:00. 

Hej  Sottungabor och alla ni  andra 

 

Efter många år som Medis kontaktperson för Sottunga ( ca 25 

år) slutar jag min anställning den 31 december 2020. 

 

Ny kontaktperson blir Jenny Nylund och jag önskar henne 

lycka till och hoppas det blir många trevliga kurser framöver. 

 

Det har tillkommit så många nya kommun innevånare, så jag 

hoppas det bli mera kursverksamhet på Sottunga nu, än det 

varit den sista tiden. 

 

 För mej  har den här uppgiften mycket givande och intressant, 

hoppas Jenny får uppleva samma sak. 

 

Tack för den här tiden och  alla trevliga kurstillfällen vi haft 

tillsammans. 

 

Hälsningar Britt Pettersson 

God Jul och Gott Nytt År! 
Önskar redaktören 


