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Dagens citat 
"En sann gentleman är någon som 
vet hur man spelar säckpipa, men 
låter bli. " 

I det här numret 
 Medis 
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kommunfullmäktige 
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 Församlingsinfo 

 Skolans gympasal 

Januari 2018 

Påminnelse 
 

Nu har Medis katalogen kommit ut och där finns 

annons om datakursen på 

Sottunga lördag 3 februari och söndag 4 februari. 

Kursplatsen är på skolan. 

Välkomna 

 

Anmälan till Britt tel. 040-5429898  eller   

e-post: britt.tennes@aland.net 
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Meddelande från kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige i Sottunga har 28.12.2017 § 45 beslutat om 
ändring av tidigare angiven allmänna fastighetsskatt och fastställt 
kommunens allmänna fastighetsskatt 2018 till 0,00 %. 
 
Orsaken är att ny relevant information har framkommit efter att 
fullmäktige tidigare beslöt om skattesatser och budget 2018. 
Ändringen beror på ny tillämpning eller tolkning av lag vilket kan 
medföra oskäliga kostnader för en del fastighetsägare om tidigare 
impediment beskattas som tomtmark i sådana fall där fastighetsägaren 
inte har jord- eller skogsbruksfastighet. 
 
Enligt uppgifter från skatteverket kan en ändring av 
värderingsprinciperna, så att Åland har från Riket avvikande regler, 
vara komplicerade att genomföra i Skatteförvaltningens register. 
Programmet för 2018 är redan i produktion och kan inte längre 
uppdateras. 
 
Däremot verkar det vara möjligt att lagstifta om den allmänna 
skatteprocenten för hela Åland i nuvarande skatteregister, men då 
behöver uppgifterna finnas Skatteförvaltningen tillhanda senast 
29.12.2017. Det är ännu oklart när den eventuella lagändringen kan 
ske och därför valde kommunfullmäktige i Sottunga att fatta beslutet 
idag. 
 
Eftersom Sottunga nu fastställde den allmänna fastighetsskatten till 0 
% så har kommunen undanröjt det eventuella problemet i alla fall i 
princip, trots att det förstås drabbar kommunens ekonomi en aning. 
 
För Sottunga kommun är intäkter för allmän fastighetsskatt ca 5.000 €. 
 
Ändringen beaktades i kommunens uppdaterad budget 2018 (§ 46) 
som också fastställdes idag. 
 
Kommunens budget 2018 uppvisar med denna ändring ett underskott 
på (- 119.000 €). Underskottet beror till största delen på relativt höga 
kostnader inom socialväsendet och en beräknad minskning av 
landskapsandelar. 
 
Övrigt 
Pågående Central Baltic projekt har gett kommunen möjlighet till 
investeringar och utveckling av gästhamnen. Just nu håller grävning av 
avloppsledning från hamnen 1,5 km till närmaste inkopplingspunkt på 
att färdigställas. Arbetet sker inom Central Baltic projektet Port Mate. 
Så länge utgifterna hålls inom ramen för projektbudget belastar 
projekten inte kommunens budget eftersom projekten är externt 
finansierade. Även hälften av kommunsekreterarens lön betalas med 
projektmedel. 
Efter årsskiftet inleds el arbeten i hamnen och planering av 
strandbastu. 
 
Inom projektet St Olav Waterway kommer den gamla väntstugan i 
hamnen att renoveras. Avsikten är också att sammanställa 
informationsmaterial, både digital info och t.ex. broschyrer om 
attraktioner på Sottunga och övriga platser längs med leden från Åbo 
till Trondheim. 

 

 
 



 

 

Aktivitetsdag på skolan i Sottunga 

torsdagen den 11 januari 2018 kl. 13.00. 
Program: 

 Stig Törnroos berättar och visar hur biljard spelas. Därefter kan den som vill prova på 

att spela biljard. 

 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. 

Arrangör: Folkhälsan i Sottunga 

 

 

Är du 65 år eller äldre? Saknar meningsfullhet i tillvaron? Upplever oro, nedstämdhet 

eller ensamhet? Det är du inte ensam om!  

 

I projektet “Främjande av psykisk hälsa bland äldre” arbetar vi med att hitta meningsfulla aktiviteter för 

äldre. Genom individuella samtal erbjuder vi stöd i att hitta för Dig lämpliga aktiviteter i det lokala 

utbudet. Vi erbjuder även aktiviteter inom projektets ramar. 

 

Gruppsamtal för yngre äldre 

Har du svårt att hitta meningsfullhet i vardagen efter att du inte längre är fullt yrkesverksam? Vi söker 

deltagare till en samtalsgrupp för personer (65+) där avsikten är att genom diskussioner tillsammans hitta 

nya resursstärkande, positiva synvinklar på livet.  Samtalsgruppen startar i Februari 2018. 

 

Låter detta som något för Dig? Tveka inte att höra av Dig!  

Erika Borenius-Kankkonen Mån- to 08-15.00 tel: 04573453978  

e-post: erika.boreniuskankkonen@ha.ax 
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Misebilen i Sottunga 2018 
 

Vid affären, 

fjärde torsdagen i månaden 

klo. 14:30-16:00 

Om du önskar lämna större mängd avfall till 

Misebilen (t.ex. tv, vitvaror, byggavfall). Ta 

kontakt med Mises kundtjänst senast dagen 

innan på tel. 23844. 

 

Tänk på att allt farligt avfall ska lämnas till 

Misebilen eller Mise ÅVC 

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 I JANUARI 

 

6.1 kl. 10.30 Högmässa i Föglö kyrka 
 Trettondagen R. Syrén, 
 kollekt: FMS 
 
7.1 kl. 12.30 Högmässa i Kökar församlingshem 
 Söndagen e. trettondagen R. Syrén, 
  P. Hällund 
 Kaffeservering efteråt. 
 kollekt: Finska Bibelsällskapet r.f. 
 
14.1 kl. 10.00 Högmässa i Föglö kyrka 
 2 söndagen e. trettondagen. R. Syrén  
 Kollekt: Församlingens diakoni 
14.1 kl. 13.00  i Sottunga skola 
 2 söndagen e. trettondagen. R. Syrén  
 Kollekt: Laestadianernas fridsföreningars.
 förb. r.f. 
 
21.1 kl. 12.30 Gudstjänst i Kökar församlingshem 
 3 söndagen e. trettondagen, Katarina
 Gäddnäs, Karolin Högberg 
 Kaffeservering  
 Kollekt: Ekumeniska rådet i Finland r.f. 
 
28.1 kl. 10.00 Gudstjänst i Föglö kyrka 
 3 söndagen före fastetiden. P. Karlsson 
 Kollekt: Stiftsgården Lärkkulla 
 
4.2 kl. 12.30 Högmässa i Kökar församlingshem 
 Kyndelsmässodagen, P. Karlsson,  
 Kaffeservering  
 Kollekt: Gemensamt Ansvar 
t 

 

 

 

 

 

hrr ÖVRIG VERKSAMHET 
  
 Hembesök:  
 Ring kyrkoherde Peter Karlsson på    
 tel. 0457 5243 628. 
 
   
 Klapp och Klang 
 11.1 kl. 9.00 i Myran, Pamela Ahlskog 
 25.1 kl. 9.00 i Myran, Pamela Ahlskog 
  
 Söndagsskola i Föglö 
 14.1 kl. 10.30 i församlingshemmet 
 Ledare: Pamela och René 
 
 Juniorklubb i Föglö 
 25.1 kl. 18.00 i församlingshemmet 
 Ledare: Pamela och René 
 
 Bibelsits i Föglö 
 29.1 kl. 18.30 i församlingshemmet 
 Ledare: Maria Boström 
 
 

 Meddelanden 

 Allt gott till er inför det nya året!  
 jag kommer att ha vintersemester från den 6.1 – 23.1 
 2018.  
 Som vikarierande kyrkoherde fungerar Roger Syrén, 
 han nås på tel. 0457-344 9037. 
  
   
   Pax et bonum 
   Peter 
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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 

2.2.2018. 

 

Stopptid för material är 

30.1.2018 kl. 18:00. 

Nya biblioteksböcker 

Gustav Wickström; 1918 en storm är lös 
Sjöhistorisk årsskrift för Åland 2016-2017 
Malou von Sivert; Mitt hjärtas oro 
Eve Chase; Sanningen om Audrey Wilde 
Mats Ahlstedt; Den sista vilan 
Mons Kallentoft; Bödelskyssen 
John Grisham; Visselblåsaren 
Anders de la Motte; Höstdåd 
Ordkonst; Alla har fantasi 

 

 

Andy Griffiths; Vår fantastiska trädkoja med 78 
våningar 
John Green; Sköldpaddor hela vägen ner 
Astrid Lindgren; Räven och tomten 

 
 

 Ett Riktigt Gott Nytt År!  

/ Gittan 

Hej alla gymnastiksalsanvändare! 

Nyckel finns att kvittera ut mot 10 € från Kerstin på skolan. 

Det berättigar alla som har nyckel att fritt använda 

gymnastiksalens motionsredskap. Men det förutsätter: 

 Städa alltid undan efter dig! 

 Använd inneskor med ljus sula som inte lämnar 

märken efter sej. 

 Släck lamporna och lysrören! Lysrören släcks med ett 

kvickt tryck. Håller du långsamt in knappen kommer 

dimmern på och lysrören blir lämnade att lysa svagt 

under en längre tid. Det slutar med att lysrören går 

sönder. 

 Bastubad 5 € per person och timme.  

Betalas till Sottunga kommun FI73 6601 0002 0455 

40. 

 Skolans mobil 040-7560605, 

sottungagsk@sottunga.ax eller 

kerstin.lindholm@sottunga.ax (040-5432407) 

används för bokningar och frågor. 

 PS. under de senaste 4 dygnen har vägglamporna 

 varit på 2 gånger över natten (30.12 – 3.1). 

 Låna inte ut din nyckel! Du är ansvarig för dess 

användning. 

 Till sist: Fyll i kalendern över din användning av 

gymnastiksalen. Lamporna tänds och släcks inte av 

sig självt! 

 

Hälsningar från skolan genom Kerstin 
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