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Sottunga hembygdsförening informerar 

Med erfarenhet från i fjol då Gamla Skolan ofta 

besöktes utanför normal öppethållning gör vi så i år att 

man får boka tid för visning. Ring 0400-508955 så visar 

jag skolan i mån av möjlighet.  

På skolan finns framför allt föremål från 

skolundervisningen under första hälften av 1900-talet, 

en massa gamla fotografier, bruksföremål från gången 

tid, en nyrenoverad gammal traktor och mycket annat.  

Välkomna! 
Björn Rönnlöf 

Sottunga Hälso- och sjukvårdsmottagning 
har ändrade tider under tiden 30.06–22.07.2020 

Vi kommer då ha personal på plats  
tisdagar kl. 8-12  

och onsdagar kl. 12-15. 
 



 

 

Sommar på Sottunga! 

I din butik hittar du: 

SIA glass 

Amalias läsk 

Antons Lång Drink 

Nypotatis från Sottunga 

Öl från Open Water Brewery 

Kökarknäcke 

Honung från Sottunga 

 

Kotimaista Vaniljglass 2€ st 

 

 

 

Välkommen! 
 

 

 

Sottunga AHL 
tfn 018 55127 

fax 018 55247 

e-mail sottunga.andelshandel@gmail.com 

 

Sottunga AHL 
 



 

 

  



 

 

SOTTUNGADAGEN 
11 juli 2020 i gästhamnen 

med berörda myndigheters tillstånd 

11.00    Sommarsånger i kyrkan 

12.00    Marknaden börjar 

Försäljning av: hantverk, fisk, bröd, glass 

    Jakas fiskburgare m.m. 

 

Robert Näslund är confransie och spelar musik 

 

Färjavgång från Långnäs 9.30, retur 16.10 o 20.15 

OBS! I händelse av regn eller nya Coronadirektiv 

kan tillställningen bli inställd. 

 

Intresserade marknadsförsäljare hör av er till Britt tel 040 5429898 

 

VÄLKOMNA 
 

Arr: Näringsnämnden i Sottunga 



 

 

 

 
Föreningen Företagsam Skärgård r.f. lediganslår tjänsten som  

Verksamhetsledare  
De sex åländska skärgårdskommunerna är medlemmar i föreningen 
Företagsam Skärgård r.f. 

Föreningens mål är att bistå företagsamheten, att jobba för inflyttning 
och allmänt att utveckla våra skärgårdssamhällen genom att bl.a. 

härbärgera olika projekt (under de senaste åren gästhamnar inom ramen 
för SeaStop, Ö för Ö och SkärgårdsAkademin m.fl.). Föreningen har 

också ett resultatavtal med Ålands landskapsregering mot ett bidrag om 
ca 35 000 € som täcker dryga 2/3 av kostnaderna (projekten finansieras 

separat) och håller då Ålands skärgårdsnämnd med ett sekretariat m.m. 
Föreningen har en styrelse bestående av en medlem från varje 

skärgårdskommun. 
Verksamhetsledaren (tidigare skärgårdsutvecklaren) skall arbeta både med Föreningens egna 
projekt och med Skärgårdsnämndens uppdrag. Det huvudsakliga arbetet är att möta skärgårdens 
företagare, både redan verksamma och sådana som är i startgroparna och bistå dem vid behov. 
Verksamhetsledaren är sekreterare på Skärgårdsnämndens möten och förbereder mötena 
tillsammans med Skärgårdsnämndens ordförande och styrelsen för föreningen. Detsamma gäller 
för Föreningens möten. Utöver detta kan specialuppdrag bli aktuella, initierade både av Föreningen 
själv och/eller av Skärgårdsnämnden.  
Vi erbjuder ett fritt och självständigt arbete i en avspänd men också tidvis krävande miljö. 
Kontakter med människor kommer att vara en bestående del av jobbet. Kontakter till övriga 
instanser som utvecklar den åländska skärgården är viktiga, även som förståelse för de möjligheter 
som olika understöd via EU kan ge. Till tjänsten hör naturligt en del resor. Tjänsten är fram till 
årsskiftet 2020-2021 heltid (p.g.a. olika projekt m.m.). Fr.o.m. årsskiftet 2021 sjunker procenten till 
25 % men kan med rätt stor sannolikhet, med nya projekt, höjas till 100 %. Lön för heltid är 3 400 € 
(föreningen följer AKTA d.v.s. kommunernas kollektivavtal). Huvudsaklig 
stationering är i föreningens lokaliteter i Folkhälsans hus på Styrmansgatan 10 i Mariehamn. 
Vi söker en engagerad, initiativrik och utåtriktad person. Hon/han bör helst ha avlagt 
högskoleexamen. Meriterande är erfarenhet av liknande uppdrag, språkkunskaper samt erfarenhet 
av projektledning och givetvis kunskap om den åländska skärgården och skärgårdsliv överlag. 
Föreningen tillämpar en prövotid om 4 månader. Tillträde sker enligt överenskommelse men helst 
och tidigast fr.o.m. 01.09.2020.  
Sedvanlig ansökan med referenser riktas till styrelsens ordf. John Wrede per epost: 
kommundirektor@brando.ax. För mera information vänligen kontakta Wrede (tfn: 040 746 35 96). 
Ansökan bör vara Wrede tillhanda senast 31.07.2020, kl.17.00. 
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Socialsekreterare Camilla Enberg kommer att ha semesterledigt under följande perioder; 

07.07-10.07 (vecka 28) 
Vid brådskande barnskyddsärenden ring under arbetstid Brändös socialsekreterare Niklas 
Feiring tel: 018-56503  
 
13.07-17.07 (vecka 29) 
Vid brådskande barnskyddsärenden ring under arbetstid Kumlinges tf socialsekreterare 

Susanne Danielsson (månd-onsd) tel: 018-622430 

20.07-24.07 (vecka 30) 
Vid brådskande barnskyddsärenden ring under arbetstid Kumlinges tf socialsekreterare 

Susanne Danielsson (månd-onsd) tel: 018-622430 

27.07-31.07 / 03.08 ( vecka 31)-32). 
Vid brådskande barnskyddsärenden ring under arbetstid Brändös socialsekreterare Niklas 
Feiring tel: 018-56503  
 
 
Barnskyddsjouren finns till för alla barn som befinner sig på Åland och som är i akuta 

krissituationer utanför kontorstid. Det är endast myndigheter som kan kontakta jouren. 

Som privatperson i en akut situation kan du vända dig till polisen på telefon 112. 

I övrigt brådskande ärenden dagtid, kontakta socialnämndens ordförande Rosita Stenros 

tel: 040 592 9198. 

Önskar er en trevlig sommar! 

Socialsekreteraren 

 



 

 

Här är höstens grupper för seniorer vid Folkhälsan på Åland. Vi planerar på som vanligt 

men vet ej ännu om läget, pga av Covid-19,  är sådant att vi kan hålla grupper för seniorer i 

höst men vi håller tummarna! 

 

Öronakupunktur enligt NADA (hjälper ej hörselnedsättningar). Ledare Erika Borenius-Kankkonen. 

Måndagar kl. 10- 11.30. 14.9-30.11, 12ggr 84 €. Eller torsdagar kl. 10.30 – 12.00. 17.9 -3.12. 

Sittgymnastik. Ledare Annette Hagman. Tisdagar kl. 10-10.45. 15.9 – 8.12, 13ggr  91€. 

Kaffe med dopp. Ledare Annette Hagman. Tisdagar kl. 13.00. 15.9 – 8.12. 13ggr  123,50€ 

Arm stark. Ledare Maria Fjäder. Onsdagar kl. 11-12. 9.9 -2.12. 12 ggr, 90 €. 

Balans och styrka. Ledare Maria Fjäder. Onsdagar kl.  13.00- 14.15. 9.9-2.12. 12 ggr  108€ 

Qi Gong (kan utföras sittande). Ledare Therese Österlund. Ons. kl. 15-15.45. 23.9-2.12. 10 ggr 70€   

Tai Chi (utförs stående). Ledare Therese Österlund. Onsdagar kl. 16.00- 16.45. 23.9 -2.12. 10 ggr 70€ 

- Det passar utmärkt att kombinera Qi Gong och Tai Chi, vill du gå båda kurserna är 

kostnaden 105€.  

Starka män 70+. Ledare Markus Palm.  Torsdagar kl. 11-12. 10.9 -3.12. 12 ggr, 90€. 

Starka kvinnor 70+. Ledare Johanna Lundberg. Torsdagar kl. 10-11. 10.9 -3.12. 12 ggr  90€ 

Starka kvinnor 70+, grupp 1. Ledare Maria Fjäder. Fredagar kl. 10-11. 11.9- 4.12. 12 ggr 90€  

Starka kvinnor 70+, grupp 2. Ledare: Maria Fjäder. Fredagar kl. 11-12. 11.9 – 4.12. 12ggr, 90€. 

Yoga för seniorer. Ledare Seija Säike. Fredagar kl. 10.30- 11.45. 25.9 -11.12. 12ggr  108€ 

Balans och styrka, i lugnare tempo. Ledare Anki Nordman. Fredagar kl.  13-14. 18.9- 11.12, 12ggr 

90€. 

 

Obs! Du kan anmäla dig till kurserna från och med Onsdag 19.8 kl.09.00 

Till hösten planeras även HERRliga gruppen, Samtalscafé och annat smått och gott. Håll utkik efter 

dessa i lokaltidningarnas kalenderfunktioner. Du hittar information om vad nytt som är på gång på 

Folkhälsan på Ålands hemsida, Facebooksida och vi syns även i lokaltidningarna under Kalendern 

och OBS! Det händer. 

Har du svårt att hitta aktiviteter för just dig? Folkhälsans aktivitetslots hjälper dig att 

hitta aktiviteter, även utanför Folkhälsan, som kanske kan sätta till guldkant på din 

vardag. Hjälpen är kostnadsfri. Tveka inte att höra av dig med frågor aktivitetslots 

Annette Hagman tfn 52 70 63, e-post: annette.hagman@folkhalsan.ax.  

För frågor och anmälan till ovanstående kurser, kontakta koordina tor för äldre och 

hälsa tfn: 52 70 43, e-post: erika.borenius-kankkonen@folkhalsan.ax eller aktivitetslots tfn: 

52 70 63 e-post: annette.hagman@folkhalsan.ax  
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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 

3.5.2019. 

 

Stopptid för material är 

30.4.2019 kl. 18:00. 

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 

3.8.2020. 

 

Stopptid för material är 

31.7.2020 kl. 18:00. 

 

 

Info från biblioteket 
 

Bibliotekarien har semester 29.6-

26.7. Tom Spennert vikarierar. 

 

Bibliotekets öppettider under bibliotekariens  

semester: 

Måndag 29.6: STÄNGT 

Torsdag 2.7: kl 13.30-15.30 och kl 19-21 

Måndag 6.7: kl 13.30-15.30 och kl 19-21 

Måndag 13.7: kl 13.30-15.30 och kl 19-21 

Måndag 20.7: kl 13.30-15.30 och kl 19-21 

 

Glad sommar alla låntagare  

hälsar bibliotekarien 


