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Dagens citat 
- “Stirra dig inte blind på en 

stängd dörr, det kan finnas 
en öppen dörr bredvid” 

- Nalle Puh 
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UPPFÖRANDE AV PLINTGRUND 
 

Kökar service begär in anbud på uppförande av plintgrund 

samt nedläggning av el, vatten, avlopp och fiberrör vid 

Sottunga gästhamn. Arbetet ska vara färdigställt senast den 

15.4.2019. 

 

För anbudshandlingar, kontakta Kökar service. 

info@service.ax 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Johannes Jansson 
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Kommunsekreteraren informerar  
Kommunstyrelsens möte 23.1.2019  
Val av centralnämnd 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige återval av tidigare 
ledamöter och att ersättare utökas med Märta och Björn. 
  
Ledamöter:    
Anita Hildén 
Gustaf Saurén 
Henrik Elomaa 
Kaj Pettersson 
Maj-Britt Jansson 
   
Bibliotekssekreterare 
Jenny Nylund anställdes som bibliotekssekreterare. Tjänsten är 14% av 
heltid. 
Medlemskap i föreningen St Olofsleder i Finland 
Föreningen St Olosleder i Finland är en nybildad förening som ska ansvara 
för ledens upprätthållande i Finland och på Åland efter att Central Baltic 
projektet St Olav Waterway avslutas. Kostnader för Sottungas del är 100 
€/år. Det är önskvärt att organisationer, kommuner, församlingar och 
privatpersoner blir medlemmar för att kunna garantera föreningens 
ekonomi. 
Installation av luft/vattenvärmepump i strandbastun 
Kommunfullmäktige har tidigare godkänt årets budget och ekonomiplan 
2019-2021 och därmed godkänt budgeterade kostnader för byggande av 
bastun. I entreprenörens offert fanns en option om installation av 
luft/vattenvärmepump till en merkostnad på 5300 € ex moms. Om denna 
installeras minskar driftskostnaderna och medför en inbesparing på sikt. I 
sammanhanget kan nämnas att kommunsekreterarens lönekostnader 
ersätts till 42,02% av projektet Port Mate och till 14,4% av St Olav 
Waterways. Kommunstyrelsen förordar att luft/vattenvärmepump 
installeras. 
Anhållan om bidrag för brygga 
Sottunga AHL har anhållit om bidrag för materialkostnader till brygga i 
hamnen. Bryggan behövs för att kunna ordna bränsleförsörjning i hamnen. 
Kommunstyrelsen är positiv till att bränsleförsörjning ordnas i hamnen. 
Ärendet återremitteras till Sottunga AHL med önskan om att butiken 
utreder även övriga bidragsmöjligheter.  
Underhåll av kommunala vägar 
Kommunfullmäktige har i årets investeringsbudget upptagit medel för 
underhåll av kommunala vägar. Kommunstyrelsen föreslår för 
kommunfullmäktige att kommunala vägar förbättras enligt alternativ 
"dubbelfräsning" till en kalkylerad kostnad på 82.800 €. Anbud begärs i 
enlighet med beredning av ärendet.  
Alko-ombud 
Sottunga AHL anhåller om tillstånd för att bli Alko-ombud. 
Kommunstyrelsen är positiv till anhållan och förordar ärendet för Statens 
Ämbetsverk på Åland.  
Projektaktuellt 
Renovering av Väntstugan pågår som bäst. Arbetet utförs av Sottunga 
Byggservice. Byggandet av strandbastun har påbörjats. Bastun byggs i 
moduler i Kökar Service hall på Kökar.  
Invigning av pilgrimsleden sker högtidligt i Åbo 24.5.2019. Därefter startar 
en stafettvandring mot Trondheim. Till Sottunga väntas vandrare 
31.5.2019. Därefter fortsätter vandringen över fasta Åland och avsikten är 
att man är i Grisslehamn 6.6.2019. 
  
Kennet 
 



 

  Sottunga AHL 

Tulpandags! 

Tulpanbukett 10st 5,90€ 

 

 

 

 

 

Alkoholfria nyheter på kommande! 

 

 

 

 

 

Välkommen! 

 

 

 

 

Sottunga AHL 
tfn 018 55127 

fax 018 55247 

e-mail sottunga.andelshandel@gmail.com 

 



 

 

Alla hjärtans dag middag! 

 

Onsdagen den 13 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. 

 

De finns möjlighet att köpa hem extra matportioner. 

Meddela gärna detta i förväg så kan vi beräkna åtgången; ring 

eller messa Vicko 0457-3439495. 

 

Lotteri 

 

Alla hjärtligt välkomna! 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

Folkhälsans Motionskampanj pågår den 1.2 – 30.4.2019. 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 2019   

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

Sottunga under februari, mars och april. 

Samla ihop 400.000 steg på 40 dagar under tiden 25.2 – 5.4.2019. För personer födda 

1949 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 7 april kl. 13.30. Lämna dina steg senast den 7.4.2019 till 

Kerstin. Ta med dem till middagen om du vet att du har uppfyllt målet. 

Anmäl dig så fort som möjligt men senast den 18.2.2019. 

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

Jag deltar i Sottungas Hälsostege vårvintern 2019. 

Namn: _____________________________   Ålder: ___________ 

Telefon: ___________________________                   

e-post: _____________________________________ 
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  ÅLANDS SÖDRA SKÄRGÅRDSFÖRSAMLING 

GUDSTJÄNSTER FEBRUARI 

3.2 kl. 12.30 Gudstjänst i Kökar församlingshem 
 Kyndelsmässodagen, P Karlsson, P Hällund 
 Kaffeservering efteråt. 
 kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar 
 
10.2 kl. 10.00 Gudstjänst i Föglö kyrka 
 5 sönd. e trettondagen. P Karlsson, M. Piltz 
 Kollekt: Retreatstiftelsen, Snoan 
 
10.2 kl. 13.00 Gudstjänst i Sottunga skola 
 5 sönd. e trettondagen. P Karlsson, M. Piltz 
 Kollekt: Retreatstiftelsen, Snoan 
 
17.2 kl. 12.30 Högmässa i Kökar församlingshem 
 3 sönd före fastetiden  
 P. Karlsson P.Hällund. Kaffeservering  
 Kollekt: Föreningen Franciskus på Kökar 
 
24.2 kl. 10.00 Högmässa i Föglö kyrka 
 Sexagesima- P. Karlsson M. Piltz 
 Kollekt: Kyrkans central för Svenska arbetet 
 
24.2 kl. 10.00 Högmässa i Sottung skola 
 Sexagesima- P. Karlsson M. Piltz 
 Kollekt: Kyrkans central för Svenska arbetet 
 
3.3 kl. 12.30 Familjegudstjänst i Föglö Kyrka 
 Fastlagssöndagen -  Esto mihi M. Piltz m.fl. 

 Efteråt soppa för Gemensamt Ansvar  
 Kollekt: Kyrkans utlandstjänst 
 
3.3 kl. 12.30 Familjegudstjänst i Kökar församlingshem 

Fastlagssöndagen -  Esto mihi P. Karlsson 
m.fl. 

 Efteråt soppa för Gemensamt Ansvar  
 Kollekt: Kyrkans utlandstjänst 
 
10.3 kl. 10.00 Gudstjänst i Föglö kyrka 
 Första söndagen i fastan – Invocavit 
 P Karlsson, M. Piltz 
 Kollekt: Förbundet Kyrkans Ungdom  
 
10.3 kl. 13.00 Gudstjänst i Sottunga skola 
 Första söndagen i fastan – Invocavit 
 P Karlsson, M. Piltz 
 Kollekt: Förbundet Kyrkans Ungdom 

  ÖVRIG VERKSAMHET 

 Hembesök:  
 Ring kyrkoherde Peter Karlsson på    
 tel. 0457 5243 628 eller Maria Piltz på 0457 344 6264 
 
 Klapp och Klang 
 6.2. kl.13.00 På Myran Peter Karlsson 
 20.2. kl. 13.00 På Myran Peter Karlsson 
 
 Söndagsskola i Föglö, församlingssalen 
 10.2. kl. 10.00 
 17.2. kl.10.30 
 Ledare: Pamela och René 
 
 Juniorklubb i Föglö, församlingssalen 
 12.2. och 26.2. kl. 18.00   
 Ledare: Pamela och René 
 
 Bibelsits i Föglö, församlingssalen 
 11.2. kl. 18.30  
 Ledare: Maria Boström 
 
 Vår Kör övar i församlingssalen eller kyrkan 
 Varje torsdag kl. 18.30 
 Ledare: Maria Piltz 
 
 Bön och lovsång 
 Onsdagen den 27/2 
 Ledare: P. Karlsson m.fl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

 KONTAKT 
Kansliet är öppet måndagar och 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 (tjänstledig tills vidare) , 

Församlingspastor Föglö, Maria Piltz 0457 3446 264, Församlingsmästare Föglö 0457 3433 333, (Tommy Bergström tjänstledig till 
31.8), Vaktmästare Kökar, Krister Hellström 040 7365135, Vaktmästare Sottunga, Lotta Bäcksbacka – Karlsson 040-5135529,  Husmor Kökar, 
Linnea Eriksson 0400 501 853 

 

Familjegudstjänst och 

lunch till förmån för 

Gemensamt Ansvar På 

Fastlagssöndagen 3.3 

Kl. 10.00 på Föglö       M 

.Piltz Vår Kör m.fl. 

Kl. 12.30 på Kökar           

P. Karlsson m.fl 

 

Fastlagssöndagen 

På Föglö kl 10.00 

mailto:chester.karlsson@evl.fi
mailto:anita.hilden@evl.fi
mailto:alands.sodra@evl.fi


 

 

 

 

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 

1.3.2019 . 

 

Stopptid för material är 

26.2.2019 kl. 18:00. 

Nya biblioteksböcker 

Sanct Olof 2018 

Sabine Forsblom; Betinkan 

Alex Schulmann; Bränn alla mina brev 

Michelle Obama; Min historia 

Elizabeth Berg; Historien om Arthur Truluv 

Maria Gustavsdotter; En sekund är jag evig 

Gunilla Linn Persson; Jakt efter vind 

 

Francesca Hornak; Sju dagar med familjen 

Stephen King; Outsidern 

Helen Tursten; Snödrev 

Hjort&Rosenfeldt; En högre rättvisa 

Ann-Christin Waller; På en trollsländas vingar 
 
 

Information till fastighetsägare 

KARTLÄGGNING AV ENSKILDA AVLOPP PÅ ÅLAND 

 

Statusen för hälften av de enskilda avloppen på Åland är 

okänd och det har därför under lång tid funnits ett behov av 

att inventera och kartlägga dem. I april 2018 inleddes ett 

projekt i samarbete mellan elva kommuner, Ålands Vatten 

och Ålands landskapsregering med målsättning att skapa ett 

enhetligt register över enskilda avlopp. 

Ett gemensamt register skapar bättre underlag för 

kommunal VA-planering och uppföljning samt bättre 

förutsättningar för att rikta vattenskyddsåtgärder där de gör 

mest nytta. Sedan 1.1.2014 ska samtliga enskilda avlopp 

uppfylla de reningskrav som ställs i nuvarande 

miljölagstiftning. 

Projektet pågår till maj 2019 och skall sedan fortsätta i 

kommunernas egen regi. 

Ett enhetligt register över enskilda avlopp borde egentligen 

redan finnas, men för vår del och för de flesta andras 

kommuners del är det bristfälligt. De fastigheter som är 

anslutna till vårt reningsverk finns i vårt register, vilket också 

gäller de som under de senaste åren fått byggnadstillstånd. 

Arbetet med registret är ingen myndighetsutövning och 

kräver ingen speciell åtgärd i det här skedet men jag utgår 

ifrån att fastighetsägare är villiga att svar på frågor. 

Jag har åtagit mig den här uppgiften och nås för frågor helst 

på e-post bjorn@horsvik.ax Kan jag inte svar på frågorna går 

de vidare, i första hand till de som på Ålands Vatten handhar 

ledningen av projektet, som har adresserna 

david.stahlman@vatten.ax och  

ann-charlotte.funck@lemland.ax 

Björn Rönnlöf 
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