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SOTTUNGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING 

Hälsovårdare eller sjukskötare är fortsättningsvis på 

plats på Sottunga tisdagar och torsdagar. 

 

Vi har telefontid alla vardagar kl. 12-13, tel. 55182 

eller 040 591 6426. Övriga tider (8-16) svarar vi i mån 

av möjlighet. 

Helgberedskap mellan kl. 9-16 sköts av Föglö och 

hälsovårdare nås då på samma telefonnummer dvs. 

55182 eller 040 591 6426. 

 

Kommande läkardagar: 12.2 och 12.3. 

 

Hälsningar Iréne & Grace 
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Information om ”Snabbrutten” 

Nya trafiklösningar behövs för att trygga kommunikationerna och 

därmed skärgårdens framtid. Landskapsregeringens förslag, 

kortrutten, möter dock stort motstånd. Frågan är om kan man 

motivera ekonomiska inbesparingar med de ingrepp och den 

offentliga upplåning på 40 miljoner euro som krävs? Finns det 

alternativ? 

  Välkomna till ett diskussionstillfälle med ordförande 

Simon Holmström och kampanjmedlemmarna Barbro Sundback och 

Jan Grönstrand från Ålands Natur & Miljö. Vi diskuterar risker, 

utmaningar och möjligheter med olika trafiklösningar över en kopp 

kaffe.  

Det finns möjlighet att skriva under medborgarinitiativet för en 

hållbar skärgårdstrafik efter mötet. 

  

Vi ses på Sottunga skola måndagen den 5 februari kl. 13:30-15:30.    

  

 
 
 
Hej!      

Måndagen den 5 februari börjar jag jobba som projektledare på 

Utbildnings- och kulturavdelningen vid landskapsregeringen. 

Kommunstyrelsen har beviljat mej tjänstledigt i ett och ett halvt år 

till den 31 juli 2019. Jag skall jobba med i huvudsak grundskolelagens 

revidering. Ett intressant projekt som jag känner starkt för. 

På Sottunga kommer det inte att märkas så stor skillnad eftersom jag 

kommer att jobba kvar här på fredagar och i möjligaste mån också 

på onsdag morgnar. Jag nås på skolans mobil 040-7560605. 

Skoldirektörens mobil 040-5165397 svarar jag endast sporadiskt på. 

Mina vikarier som skoldirektör; Leif Eriksson från Brändö som sköter 

Föglö och BL Struktur AB med Britt Lundberg som sköter Kökar, har 

valt att ha egna mobiler. 

Hälsningar Kerstin Lindholm 

 



 Kommunsekreteraren informerar 

Kommunfullmäktiges möte 29.1 
Val av kommunfullmäktiges presidium 
Göran Stenros valdes till ordförande och Regina Pettersson till viceordförande för kommunfullmäktige 
2018. 
  
Val av kommunstyrelse 2018 - 2019 
Ordinarie ledamot                                  Ersättare 
Björn Rönnlöf (ordförande)                     Inga-Lill Pettersson 
Märta Grunér (viceordf.)                         Maj-Britt Jansson 
Henrik Elomaa                                         Sara Johans 
Göran Björk                                             Bertel Eriksson 
Stig Karlsson                                            Göran Grönholm 
Lotta Bäcksbacka-Karlsson                       Victoria Näfverborn 
  
  
Följande anmälningsärenden antecknades för kännedom. 
  

Fiber 
Arbetet med dragning av fiber är nu på slutrakan. Som bäst diskuteras möjligheten att dra in fiber till alla 
kommunens lägenheter. Som en konsekvens av detta behövs inte längre det gamla kommunala 
antennbolaget. Ärendet kommer att behandlas senare i kommunstyrelsen. 
  
Grävning av avloppsledning 
Projektet är nu klart och slutsynat. Efter slutsyn ska den sista raten betalas. Port Mate projektets totala 
kostnaderna är ännu inte klara och ärendet kommer att behandlas senare i kommunstyrelsen. Avsikten 
är ännu att en strandbastu skall kunna byggas. 
  
Behov av fordon för sjuk- och persontransport 
På Sottunga finns nu ingen bil som kan sköta t.ex. sjuk- och persontransport till helikopterplatta eller 
hamnen. Ärendet kommer att diskuteras med ÅHS. 
  
Skrivelse från Sottunga AHL 
Skrivelse riktad till kommunstyrelsen antecknades för kännedom. Ärendet ska beredas av styrelsen. AHL 
önskar höra kommunstyrelsen om samarbete med Posten och AHL, bränsleförsörjning i framtiden och 
skolans framtida användning. 
  
Båtplatser Kyrkviken 
Inom snar framtid kommer båtplats ägare i Kyrkviken sammankallas till ett möte för att diskutera 
möjligheten att utöka antalet båtplatser. 
  
Gamla Ljungö fyrens placering 
Den gamla Ljungö fyren som nu finns i Långnäs kommer att komma till Sottunga. Näringsnämnden har 
hand om ärendet och kommer att diskutera lämplig placering. 
  
Outhyrda lägenheter i kommunen 
Diskuterades möjlighet till försäljning av någon av kommunens lägenheter. Kommunen har också del i 
bostadsaktiebolag. Ärendet kommer att behandlas i styrelsen. 
  
Övrigt aktuellt 
Offerter har nu inkommit för installation av luft/vattenvärmepump till Posthuset och branddepån. 
Ärendet kommer att behandlas i byggnadsnämnden. 
  
 



 

Aktivitetsdag på skolan i Sottunga 

onsdagen den 7 februari 2018 kl. 12.00. 

Obs! Ändrat datum pga. förhinder. 

Program:  

 Biljard. 

 Dart. 

 Boule i gymnastiksalen. 

 Den som vill kan samtidigt testa på de olika motionsredskapen i gymnastiksalen. 

 Kom gärna klädd i träningskläder och med inneskor som inte lämnar färg efter sig på 

gymnastiksalsmattan och i boulerummet. 

 Samvaro med kaffeservering. 

 Alla intresserade Sottungabor är välkomna. 

 Anmäl dig gärna genom att skicka ett mess till Britt 040-5429898 eller Kerstin 040-

5432407 så vet kaffekockarna hur mycket kaffe som ska kokas och hur mycket 

tilltugg som behövs. 

 Det går också bra att komma för samvaro. Du behöver inte delta i någon aktivitet. 

Ett litet program ordnas i samband med kaffestunden. 

Arrangör: Folkhälsan i Sottunga 

 

Företagsam skärgård r.f. 

Marknadsföringsdagar på Hansatorget i Åbo 23-25.3, välkommen med! 

Företagsam skärgård r.f. arrangerar ett marknadsföringstillfälle för skärgårdens företag och kommuner mitt i Åbo i 

slutet av mars. Det är ett gyllene tillfälle att komma med och synas med de tjänster och produkter man har att 

erbjuda. Turistföretagare kan visa upp sin anläggning, t.ex. hotell, uthyrningsstugor eller gästhamn. Producenter är 

välkomna med och ge smakprov av sina produkter och även sälja dem. Den centrala platsen garanterar en jämn 

ström av potentiella kunder som ofta är intresserade av Åland och planerar en resa till eller genom skärgården. 

Dessa tusentals människor är också sugna på nya smakupplevelser och sprider lätt vidare ditt budskap om nya 

produkter om de fattat tycke för dem.  

Kommunerna har på Hansatorget en chans att nå en mängd människor med budskapet om flytt till skärgården! Det 

gäller att ha material och folk på plats och nappa tag i dem som stannar och vill höra mer. Några kommuner har 

också ett besökspaket att erbjuda till dem som är seriöst intresserade av en flytt till skärgården. Tillfället på 

Hansatorget är ypperligt för sökning av potentiella inflyttare! 

Vad gäller för deltagande på Hansatorget? Föreningen bekostar platsen och en person (Satu Numminen) som 

koordinerar evenemanget och finns på plats under det. Företagare och kommuner betalar ingenting för platsen 

eller deltagandet men står för sina egna kostnader ss. resor och eventuellt logi. Man kan delta 1-3 dagar. 

För planeringen är det viktigt att veta i god tid hur många företag/kommuner önskar få plats i montern och hur 

mycket material/produkter ska få rum där. Därför skall anmälningen göras redan 1.3 till Satu Numminen, tel. 

040 506 12 99 / satu.numminen@gmail.com 

Välkommen också att höra av dig med frågor gällande evenemanget om du inte är bekant med det sedan tidigare. 

Målsättningen ska väl vara att alla skärgårdskommuner är på något sätt representerade under evenemanget? 

 

mailto:satu.numminen@gmail.com


  

Sottunga AHL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I butiken just nu: 

Tulpaner 10 st 5,50€ 
Primula i kruka 2,50€ st 

Kotimaista naturell yoghurt 1l 1,60€ 
Rainbow tagliatelle 500g 1€ 

Rainbow Triple chocolate chip cookie 1,50€ pkt (180g) 

 

Sottunga AHL 
tfn 018 55127 

fax 018 55247 

e-mail sottunga.andelshandel@gmail.com 

 

 

Vi firar traditionsenligt fastlagstisdag på ONSDAG den 

14.2 och bjuder alla våra kunder på fastlagsbulle och 

kaffe/saft! 

 

Dagen till ära ger vi också 10% rabatt på alla 

varor. 

(Gäller ej tobak, alkoholdrycker och bränsle) 

 

Vi öppnar redan kl 10.30 och har öppet hela dagen 

till kl 17.00! 

 

Varmt välkommen! 

 

 



 

Folkhälsans Motionskampanj pågår den 1.2 – 30.4 2018. Unna dig frisk luft och rörelse varje 

dag! Varje motionerad halvtimme ger dig en poäng. All fysisk aktivitet räknas, också 

vardagsmotionen.  

Motionskort finns på bordet i gymnastiksalsentrén på skolan, fås från Kerstin eller notera 

dina motionspoäng på www.motionskampanj.fi 

HÄLSOSTEGEN på Sottunga vårvintern 2018   

Folkhälsan i Sottunga vill sporra till ett friskare liv och arrangerar Hälsostegen på Sottunga 

under februari och mars. 

Samla ihop 400.000 steg på 40 dagar under tiden 12.2 – 23.3.2018. För personer födda 1948 

och tidigare eller personer med funktionsnedsättning räcker det med 200.000 steg på 40 

dagar. Alltså är du mellan 7 – 69 år skall du i genomsnitt gå 10.000 steg per dag och är du 69-

70 år eller över räcker det med i genomsnitt 5.000 steg per dag. Behöver du stegräknare 

kontakta Kerstin tel. 040-5432407. 

Anmäl ditt deltagande genom att fylla i blanketten här nedanför. Lämna lappen till Kerstin, 

Siv på posten eller mejla kerstin.lindholm@sottunga.ax För att delta skall du vara medlem i 

Folkhälsan i Sottunga. Är du inte medlem kan du bli det genom att betala medlemsavgiften på 

7 € till vårt konto i Ålandsbanken FI7166010004007886. Familjemedlemsavgiften är 20 €. 

Alla som når målet 400.000 steg eller 200.000 steg beroende på ålder blir bjudna på middag 

på skolan söndagen den 8 april kl. 13.30. Lämna dina steg senast den 31.3.2018 till Kerstin. 

Anmäl dig så fort som möjligt men senast den 18.2.2018. 

 

 

 

------- klipp här --------------- klipp här --------------- klipp här -------------------- 

Jag deltar i Sottungas Hälsostege vårvintern 2018. 

Namn: _____________________________   Ålder: ___________ 

Telefon: ___________________________                   

e-post: _____________________________________ 

------- klipp här --------------- klipp här --------------- klipp här -------------------- 

  

mailto:kerstin.lindholm@sottunga.ax


HÄLSOSTEGEN VINST 

Lördagen den 17 februari 2018 kl. 13.00 – 16.00 på Sottunga skola. 

* Kl. 13 – 13.30 Kaffe, te, saft o smörgås 

* Kl. 13.30 - 16 Mat, Motion, Miljö med Gunilla Lindgren 

 från S:t Michel. Tonvikten läggs på Miljö 

 med inriktning Feng Shui. 

 

För intresserade ordnas en workshop på lördags kvällen och söndags förmiddagen. Deltagarna gör i 

förväg en ritning av sitt hem. Meddela ditt telefonnummer till Kerstin för Gunilla vill gärna tala med er 

i förväg. Avgift 10 € för workshopen. Anmäl ditt intresse snarast för workshopen ordnas bara om vi blir 

tillräckligt många (5). 

 

* Kl. 18.30 – 20.30  Workshop med Feng Shui analys av ditt eget hem.  

* Söndagen den 18 februari fortsätter workshopen kl. 12 -14.30.  

 

Anmäl ditt deltagande så att vi vet hur många smörgåsar som behövs och för eventuella allergier; 040-

5432407 eller kerstin.lindholm@sottunga.ax 

Alla hjärtligt välkomna! 

Arrangör: Folkhälsan i Sottunga 

 

Alla hjärtans dag middag! 

Torsdagen den 22 februari arrangerar FRK Sottunga avdelning Alla 

hjärtans dag middag i skolans matsal kl. 16-30 - 18.00 

Meny: Gris karré med kokt potatis. Kaffe och kaka. 

Vuxna 15€, barn 6-12 år 10€ 

barn under 6 år gratis. 

Det finns möjlighet att köpa hem extra matportioner. Meddela gärna 

detta i förväg så vi kan beräkna åtgången; ring eller messa Vicko 0457-

3439495 

Lotteri.  

Alla hjärtligt välkomna!  

mailto:kerstin.lindholm@sottunga.ax


  

Misebilen i Sottunga 2018 
 

Vid affären, 

fjärde torsdagen i månaden 

kl. 14:30-16:00 

Vid återvinningsstationen 

Nu blandar vi tetror med kartong. 

Det är samma återvinningsprocess 

som kartong. 

www.mise.ax 



 KONTAKT 
Kansliet är öppet onsdagar kl. 10 – 12 Tel. 50010  Kyrkoherde Peter Karlsson 0457 5243 628  chester.karlsson@evl.fi   Ekonom Anita 
Hildén 0457 3431 538    anita.hilden@evl.fi  Kanslist Karin Fyrvall  alands.sodra@evl.fi   Församlingsmästare Oskar Fyrvall 0457 3433 333 
Föglö, Vaktmästare Krister Hellström 040 7365135 Kökar,  Husmor på Kökar Linnea Eriksson 0400 501 853, Församlingens hemsida: 
www.aland.net/trekapell 

 

 

   ÅLANDS SÖDRA SKÄRGÅRDSFÖRSAMLING 

 

GUDSTJÄNSTER FEBRUARI 

 
 

4.2 kl. 12.30 Högmässa i Kökar församlingshem 
 Kyndelsmässodagen, P. Karlsson, P. Hällund 
 Kaffeservering  
 Kollekt: Gemensamt Ansvar 
 

11.2 kl. 10.00 Högmässa i Föglö kyrka 
 Fastlagssöndagen, P. Karlsson, M. Piltz 
 kollekt: Kyrkans utlandshjälp 
11.2 kl. 13.00 Högmässa i Sottunga skola 
 Fastlagssöndagen, P. Karlsson, M. Piltz 
 Kaffeservering 
 kollekt: Kyrkans utlandshjälp 
 
18.2 kl. 12.30 Gudstjänst i Kökar församlingshem 
 1 söndagen i fastan, P. Karlsson, P. Hällund 
 Kaffeservering efteråt. 
 kollekt: Förbundet Kyrkans Ungdom 
 
25.2 kl. 10.00 Gudstjänst i Föglö kyrka 
 2 söndagen i fastan. K. Gäddnäs, M. Piltz  
 Kollekt: Finska Missionssällskapet r.f.  
25.2 kl. 13.00 Gudstjänst i Sottunga skola 
 2 söndagen i fastan. K. Gäddnäs, M. Piltz  
 Kaffeservering 
 Kollekt: Finska Missionssällskapet r.f. 
 
4.3 kl. 12.30 Högmässa i Kökar församlingshem 
 3 söndagen i fastan, P. Karlsson, P. Hällund 
 Besök av gudstjänstgruppen i Mariehamn. 
 Kaffeservering  
 Kollekt: Domkapitlet i Borgå stift 
t 

 

 

 

hrr ÖVRIG VERKSAMHET 
  
 Hembesök:  
 Ring kyrkoherde Peter Karlsson på    
 tel. 0457 5243 628. 
 

 Kansliet  
 Kansliet är öppet alla onsdagar mellan kl. 10-12. 
   

 Klapp och Klang 
 7.2 kl. 9.00 i Myran, Peter Karlsson 
 7.3 kl. 9.00 i Myran, Peter Karlsson 
  

 Söndagsskola i Föglö 
 4.2 kl. 10.30 i församlingshemmet 
 Ledare: Pamela och René 
 

 Juniorklubb i Föglö 
 7.2 kl. 18.00 i församlingshemmet 
 Ledare: Pamela och René 
 

 Bibelsits i Föglö 
 26.2 kl. 18.30 i församlingshemmet 
 Ledare: Maria Boström 
 

 Bön och lovsång 
 28.2 kl. 17.00 i Föglö kyrka 
 Ledare: Peter Karlsson 
 
 Högstadiekväll 
 14.2. Mera info kommer sen. Pamela 
 
 

 Körövning i Föglö 
 Kören övar alla torsdagar kl. 18.30 i församlingssalen. 
 Ledare: Maria Piltz 
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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 

2.3.2018. 

 

Stopptid för material är 

27.2.2018 kl. 18:00. 

Nya biblioteksböcker 

Mats Adamzak; Vegafinnarna 

Maria Borelius; Hälsorevolutionen 

Eli Åhman Owetz; Anna-Lisas val 

Caroline Säfstrand; Hemligheternas skafferi 

Johannes Anyuru; De kommer att drunkna i sina 

mödrars tårar 

Karin Wahlberg; Lätta ditt hjärta 

Eve Chase; Sanningen om Audrey Wilde 

 

Tamara McKinley; Vågornas viskningar 
Mats Ahlstedt; Den sista vilan 
Rebecka Edgren Alde'n; Och blomstren dö 
Claire Douglas; Systrarna 
Louise Penny; En ljusets lek 
 
 

 
Välkommen in! 

 Gittan 

 

 

SNART STUNDAR SOMMAREN ! 
 

Har du behov av motiverad arbetskraft i sommar? 

Flera tusen ungdomar i Norden söker sommarjobb. 

Många vill förstås till Åland. 

Alla arbetstillfällen är välkomna! 

 

Behöver du ett sommarjobb? 

Du som är mellan18-30 år  

upplev Norden genom Nordjobb. 

Sök sommarjobbet idag! 

 

Vill du hyra ut bostad i sommar? 

Har Du en lämplig bostad som Du vill hyra ut till 

en skötsam ungdom, kontakta oss. 

 

Läs mer på vår hemsida: www.nordjobb.org 

eller Nordjobb på Facebook. 

 

Tel: (18)17279, e-post: aland@nordjobb.org   

 

 

 

http://www.nordjobb.org/
mailto:aland@nordjobb.org

