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Juni 2017 

Med anledning av att Hembygdens Vänner Sunnanberg firar 
sitt 110 årsjubileum 

7–8 juli 2017 så ställs Sottungadagen in. 

 

Utfärd i sommar 

Jag vill påminna om utfärden till Långskär i sommar 
lördagen den 22 juli. Vi tar egna båtar och ses där ca 

kl. 11.00 
Kaffekorg med! 

Se anslag senare. 
                                    Kulturnämnden genom Björn  

Simskola 
Eftersom det är brist på simlärare så blir det ingen simskola i 

sommar i Fulvik. 

Folkhälsan 

 



 

  

Månadens  

Kommuninfo 
• Hembygdsföreningen 

informerar 
 

 

Hembygdsföreningen informerar 
Vi höll vårt årsmöte den 17 maj och det var den här gången 
välbesökt, 15 medlemmar ställde upp.  
Som vanligt genomgicks verksamhetsberättelser för i fjol för den 
ordinarie verksamheten och för Galleri Alma samt det gemensamma 
bokslutet, som visade ett överskott på ca 1500 €.  
I verksamhetsplanen för innevarande år nämns bl.a. 
målningsarbeten. Vi planerar en utställning med motivet ”Finland 
100 år” och sommarmiddag med lotteri tisdagen den 18 juli. Alma 
har sitt traditionella program. 
I styrelsen blev det omval och ordinarie styrelsemedlemmar f.n. är 
Björn Rönnlöf, Märta Grunér, Maj-Britt Jansson, Max Pettersson och 
Raul Petrell. Suppleanter är Inga Eklund och Ingegerd Jansson. 
Till verksamhetsgranskare utsågs Thomas Lindström med Nils 
Eriksson som suppleant. Medlemsavgiften blev som tidigare 7 
€/person och vi hoppas att gamla medlemmar fortsätter och att nya 
medlemmar tillströmmar. Ju flera medlemmar desto mera tror vi att 
ni gillar vår verksamhet. Inbetalningskort distribueras i sommar. 
Som tidigare berättats blev vårt projekt ”Traktor och skjul” godkänt 
som Leader-projekt, men ännu återstår Landskapsregeringens 
slutliga godkännande. Traktorrenoveringen är redan igång och 
rörande skjulet siktar vi på att i år få byggnadstillståndet klart och 
kanske markarbeten gjorda. 
Trevlig sommar! 
Styrelsen 
 

 

Hembygdsföreningen informerar 
Vi har nu fått slutligt besked att vårt Leader-projekt ”Traktor och 
skjul” har blivit godkänt. Traktorrenoveringen är ju redan igång och 
nu skulle det gälla att också få igång skjulprojektet. Vi skall börja 
med ansökan om byggnadstillstånd. 
Björn (tel 0400-508955) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månadens  

Kommuninfo 
• Björns ruta 

• Sottungaloppet 

 

Björns ruta 
Flykt till Sverige 
Den finska konstnären Tykö Sallinen vistades på  

Sottunga ca 1,5 månad under sommaren 1943. 

Under den tiden målade han ett antal tavlor, som nu  

ibland dyker upp på konstauktioner. Är det någon som  

minns honom? Var bodde han? Gästböckerna på Frans  

börjar först sommaren 1945, så där står han inte att finna.  

Kanske någon har en tavla målad av honom hemma på väggen? 

I september samma år ställde han ut hos Leonard Bäcksbacka och 

utställningen beskrevs i Nya Argus 1.10.1943 av B.Y.G. (Brita Ysabel 

Gustafsson, dotter till Mickels-Morris) med orden: 

"De flesta av de utställda arbetena har nämligen tillkommit senaste 

sommar under halvannan månads vistelse i ösocknen Sottunga på 

Åland. Det är inte första gången som Sallinen sökt sig ut i skären för 

att måla, men resultatet av denna sommars arbete förefaller friare 

och samtidigt fastare än de flesta av konstnärens tidigare 

skärgårdsdukar. Sallinens arbeten från Sottunga utgör på sätt och vis 

en samling dagboksblad i färg, det är inga bestämda avgränsande 

motiv han behandlar, utan han ger en stilla analys av en tillvaro. 

Men samtidigt som det är anonyma motiv Sallinen valt, blir varje bild 

typisk för det landskap han velat skildra. Det kan hända att 

anmälaren denna gång påverkas av personliga stämningar, eftersom 

just denna ö är den första medvetna barndomanes landskap, men 

med igenkännandets glädje kan man också därför vittna om att 

Sallinen tolkat de minsta stugornas karaktär och försommarljuset 

över Sottunga så riktigt." 

 

Sottungaloppet 2017 

 

Sottungaloppet arrangeras i traditionell stil lördagen den 15 

juli 2017 kl. 14. 

 

Arrangörerna 

0400-508955 

 



 

  

Kommunsekreteraren informerar 
Styrelsemötet 21.4 
 
Bokslut 2016 
Kommunens bokslut uppvisar ett överskott på 114.489 €. Överskottet beror på övergångsstödet 200.000 € som 
landskapsregeringen betalade ut 2016. 
 
Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland 
Utvecklings- och hållbarhetsrådet har till alla kommuner skickat ut en hållbarhetsagenda för Åland. Avsikten är att agendan 
ska behandlas i beslutande forum varefter kommunen meddelar sitt ställningstagande. Styrelsen beslöt att uppstädning av 
naturen prioriteras och att t.ex. gamla skrotbilar m.m. bör föras bort. 
 
Avfallslagstiftning 
Landskapsregeringen har begärt kommunens yttrande angående förslag till ny avfallslagstiftning. Styrelsen beslöt att påpeka 
att lagen bör anpassas till rådande plan- och bygglag, beakta lokala förutsättningar samt att det bör klargöras kostnader och 
övriga konsekvenser då den nya lagen träder i kraft. 
 
Pontonbryggor 
Arbetsgruppen för utveckling av gästhamnen hade begärt anbud på nya pontonbryggor. Geta Betong gav det 
totalekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet varför pontonbryggorna beställdes av Geta Betong. 
 
Utlåtande över förslag till nytt landskapsandelssystem 
På mötet 21.4 beslöts att man inväntar ytterligare information innan slutlig formulering. Styrelsen ansåg att Sottunga 
ansluter sig till övriga kommuners gemsamma yttrande och formulerade dessutom ett eget utlåtande. 
 
 **                        **                        **                        ** 

Aktuellt inom projekten 
Smart Ports 
Hamnutvecklingsprojektet Smart Ports är på slutrakan. Resultatet hittills är bl.a. en omfattande hamnplanering, renovering 
av Salteriet, torgbodar, flyttning av Islagret och en självbetjäningskiosk. Under arbete är förbättring av parkeringen, 
webkamera och anskaffning av bord och bänkar. Landskapsregeringen har lovat att iordningställa ett räcke mot stranden. 
 
Port Mate 
Hamnutvecklingsprojektet Port Mate pågår som bäst och ska vara klart i december 2019. De åtgärder som är utförda är en 
omfattande elplanering och anbudsbegäran för el-arbeten är utskickat. Nya pontonbryggor är beställda från Geta Betong. De 
nya pontonerna är 4 st 12 m långa och 3,9 m breda. Planering för avloppsgrävning har gjorts och anbudsförfrågningar för 
arbetet har skickats. Inom detta projekt planeras också ny belysning till hamnen, solpaneler och en strandbastu. 
 
St Olav Waterway 
Projektet med "pilgrimsled" från Åbo till Trondheim är i full gång. Projektet ska vara klart i november 2019. På Sottunga är 
vandringsleden tillfälligt utmärkt. Avsikten är att då leden blir certifierad som St Olavs led så anskaffas speciella 
ledmarkeringar som har samma utseende längs med hela leden. En "pilgrimsselgling" kommer att genomföras 8-11.6. Den 
10.6 kommer galeasen Albanus till Sottunga. Inom detta projekt är det också planerat att skaffa nya cyklar till hamnen och 
renovera Väntstugan. 
 
Fiber 
Tillräckligt antal beställningar har inkommit till Ålands telefon och som bäst pågår detaljplanering av projektet. Avsikten är 
att arbetet ska kunna påbörjas i år och om möjligt synkroniseras med grävningsarbetet för avloppsledning från hamnen. 
  
Nyttan av projekten 
Avsikten med alla projekt är bl.a. att skapa förbättrad service för besökare och därmed få mera besökare/turister och 
samtidigt möjliggöra säsongförlängning. Ny teknik och förbättrad infrastruktur i hamnen ska möjliggöra bättre information 
och service även "off season". Projekten skapar också arbetstillfällen åtminstone för en del företag och entreprenörer under 
projekttiden men avsikten är också att åtgärderna skall vara till nytta för besöksnäringen även i framtiden, vilket torde ge 
positiva effekter på hela samhället. Nyttan är också att Sottunga blir mera synligt i ett större sammanhang och att kontakter 
med kommunen etableras även internationellt. Projekten bär nu största delen av kommunsekreterarens lönekostnader (ca 
60%). 
  
Kennet 

 



ÅHS informerar om hälso-och sjukvårdsmottagning på Sottunga 

1 juni till 31 augusti kommer hälsovårdsmottagningen på Sottunga att vara 

bemannad måndag, tisdag, onsdag klockan 08-16. (undantag: vecka 27: 

bemanning enl. följande: månd.3.7, onsd.5.7, och fred.7.7) 

 

Tidsbokning och icke akuta ärenden hänvisas till telefontiden: 

alla vardagar kl. 12.00–13.00  tel. 018-551 82 

 

Brådskande ärenden må-to kl. 08.00-16.00,  fre kl. 08.00-14.15  på mobilen 

040 5916426 

All vanlig mottagning är tidsbokad. 

Läkare på Sottunga i första hand för dem som har svårt att ta sig till stan: fre 

7.7, tis 8.8.   

Vänligen beakta att utanför telefontiden är vi i kliniskt patientarbete och 

hänvisar därför endast brådskande ärenden till mobilen.  

 

Beredskap: lö-sö kl 9-16, utökad beredskap 19.6.17–6.8.17:  även vardagar kl 

16-20, midsommar fre –sönd. kl 08-24  tel. 040 5916426 

 

Sjukvårdsupplysning även: Mariehamns hälsocentral tel. 018-53 85 00 

Akuten tel. 018-53 52 70 

Sjukhusets växel tel. 018-5355 

Nödsituation: Ring alltid FÖRST Alarmcentralen tel. 112 

 

Med vänlig hälsning  

ÅHS Primärvården  



 

                                 ALANDIA SHIPPING SUPPLY 

                            -DIN LEVERANTÖR AV VAROR I SKÄRGÅRDEN- 

Behöver ni brandsläckare, brandvarnare, brandfiltar m.m så har vi på lager. Fina 2 kgs 

pulversläckare för Bil & Båt. 

I sommar kommer vi att fara runt i Gästhamnar och torg i Åländska skärgården, och Åbolands 

skärgård och sälja Brandutrustning, fiskeutrustning, solglasögon m.m. Ser ni oss, så vik in och snacka 

och kolla in våra erbjudanden. 

En lista på våra leverantörer hittar du nedan! 

-STOPPA PRESSARNA-  Vi samarbetar också med JF Lager & sevice, inplastningar i Lumparland, som 

har DRY ICE Åland. Bläster av trä, metall m.m. med is, som tillverkas av kolsyra. Ingen restprodukt. 

Behöver du få din båt, byggnad eller vad som helst inplastad till vintern. Kontakta då mig så löser vi 

problemet. 

Om ni behöver nått inom byggnad, verkstad , verktyg, arbetskläder, filter m.m. tveka inte att 

kontakta oss, så löser vi Inköp och logistik. 

www.swedol.se   verktyg, m.m 

www.Dafo.se      brandutrustning 

www.epower.fi   E-power 82 

www.tranemoworkwear.com  Flamskyddskläder, arbetskläder, varselkläder 

www.hejco.com  Arbetskläder för sjukvård, kök 

www.bowe.se  Fiskeutrustning 

www.Prospectum.net   Solglasögon, Läsglasögon 

www.filterteknik.se  Filter 

______________________________________________________________________________ 

 

         Alandia shipping supply ,Horsklint 1 , lgh 3, 22730 Kökar . Fo nummer 1680122-4 

 

                        Johan Kalman 040-8714389 Epost : Kalman.johan@gmail.com 

 

  

http://www.swedol.se/
http://www.dafo.se/
http://www.epower.fi/
http://www.tranemoworkwear.com/
http://www.hejco.com/
http://www.bowe.se/
http://www.prospectum.net/
http://www.filterteknik.se/


  

  

Sommarskoj med  

SKUNK 

Filmläger på Kumlinge 19-21juni 

SKUNK/RIBS planerar ett Filmläger där du kan arbeta med en kortfilm som presenterar 

eller beskriver din hobby eller ett intresse du har. 

Med professionella handledare lägger du upp filmen spelar in den och redigerar.  

Behövs det mer tid för att göra klart filmen har vi uppföljningsträffar under hösten. 

 

KONTAKT 

Är du intresserad av någon av aktiviteterna boka genast plats: 

info@skunk.ax eller 0400 784871. 

SKUNK – skärgårdsungdomarnas intresseorganisation 

EVS-avslutningsfest 18 juli 

Ett år går fort och i slutet av juli far Laurie och Mykola ut på nya äventyr. 

Den 18 juli har vi en EVS-avslutningsfest för Lauri och Mykola platsen ej klar ännu men det 

lutar åt Vårdö. Alla som vill och har möjlighet är välkomna på en festkväll, mera 

information kommer närmare.  

Segel och friluftsläger med storbåten Cajsa 19-21 juli 

Vi gör en seglats 3 dagar med 2 övernattningar på båten eller i tält. För 

dig från 11 år och uppåt. 

Sommarläger på Gregersö Lägergård 11-13 juli 

Under och tillsammans med Folkhälsans sommarhäng (3-21 juli) Där kommer att finnas 

möjlighet att umgås med nya och gamla vänner, spela beach-vollyboll, fotboll, pingis, 

kubb, bada, sola, fiska, grilla, paddla, ro klättra på backar, träffa olika ledare, bara vara och 

mycket mer, beroende på väder och dagar. SKUNK ordnar tillsammans med andra under 

denna aktivitet ett läger med övernattning, matlagning och kvällsprogram för 

skärgårdsungdomar men även andra som vill vara där längre än bara den ”ordinarie” 

dagtiden 11–18. Sommarhänget och lägret är för de som har slutat åk 6-9. Sommarlägret 

startar den 11 juli kl. 11 och slutar den 13 juli kl. 17. 

 



 

 

  

 

 

 

Strandhugget Stugor & Café 

Café 

Uthyrning av stugor och bastu 
 

Öppet 22.6-5.8 2017 
 

Måndag - Fredag 9-16 
 

Lördag- Söndag 11-16  

(tidigare frukost mot bokning) 

 Prislista: 

Stuga 25€ person/natt 
 

Bastu 10€ person/timme 
 

Frukostbuffé 10€ person (mot bokning dagen innan) 

Lakan 5€ person 

INFO:  

Email: lyckligalottas@gmail.com 

https://www.facebook.com/strandhuggetsottunga  

Telefon +358 (0)40 513 5529  

mailto:Email:%20lyckligalottas@gmail.com
http://www.facebook.com/strandhuggetsottunga


Sottunga AHL 
 

Sommarens öppethållningstider gäller 12.6 – 12.8 2017 

Måndag – torsdag 9 – 17 

Fredag 9-18 

Lördag 9-13 

OBS! Vecka 24 lunchstängt kl 12-13. 

 

 

 

 

 

   

       Boka midsommarmaten senast tisdag 20.6! Kött och fisk redan 

fredag 16.6. 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

  

 

Spännande lokal öl-nyhet på gång, snart i DIN butik! 

 

 

Sottunga AHL 
Tfn 018 55127 

Fax 018 55247 

e-mail sottunga.andelshandel@gmail.com 



Misebilen 2017 

 

 

 

 

 

Fjärde torsdagen i månaden, vid Sottunga affär  
kl. 14:30-16:00. 
Extratur: 14.7 

 

 

Säckar med brännbart och övrigt grovavfall kan 
avlämnas mot avgift. Beställ sopmärken enkelt på 
www.mise.ax, köp direkt från Misekontoret eller 
beställ per telefon (23 844). Sopmärken kan även 
köpas på Mise ÅVC. 

 

Meddela  Mise! 

Har du köpt eller sålt hus, eller bytt avfallskärl? Kom 
ihåg att meddela Mise så att din faktura blir rätt. 
Tänk på att alla fritidshus också ska anmälas, även 
om de står tomma. 

 
 

 

 

 

  

www.mise.ax 

http://www.mise.ax/


ÅLANDS SÖDRA SKÄRGÅRDSFÖRSAMLING

 
 

 KONTAKT 
Kansliet är öppet onsdagar och fredagar kl. 10 – 12 Tel. 50010  Kyrkoherde Peter Karlsson 0457 5243 628  chester.karlsson@evl.fi  
Kyrkomusiker, Jan Tengström 0457 3451 996  jan.tengstrom@evl.fi  Ekonom Anita Hildén 0457 3431 538    anita.hilden@evl.fi  

Kanslist Karin Fyrvall   50010 ons. och fre. 10 – 12  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 

 

GUDSTJÄNSTER I JUNI 
  

11.6 kl. 12.30 Högmässa i Kökar kyrka 
 Treenighetssöndagen, P. Karlsson, P. Hällund. 
 Kollekt: Kyrkans utlandshjälp 
 

17.6 kl. 11.30 Konfirmationsmässa i Sottunga kyrka 
P. Karlsson, J. Tengström och årets 
konfirmand. 

  
18.6 kl. 10.00 Högmässa med konfirmation i Föglö kyrka 
 2 sön. efter pingst, P. Karlsson, J. Tengström 
 årets konfirmander 

 Kollekt: Finska missionssällskapet r.f. 
 

24.6 kl. 10.00 Gudstjänst i Föglö kyrka 
 Johannes Döparens dag, P. Karlsson 

 Kollekt: Församlingens diakoniarbete 
24.6 kl. 13.00 Lekmannagudstjänst i Kökar kyrka 
 Johannes Döparens dag, gudstjänstgruppen,  
 P. Hällund 

 Kollekt: Församlingens diakoniarbete 
 25.6 kl. 13.00 Friluftsgudstjänst vid Kökar 

kyrkbrygga 
 3 söndagen e pingst, P. Karlsson, P. Hällund 

 Kollekt: Stiftsgården Lärkkulla 
 

30.6 – 2.7 FRANCISKUSFESTEN.AX(-plock) 
 Fredag 
 Konstutställning med Pive Toivonen 
 Festen invigs 
 Psalmsång 
 Lördag 
 Utställning/redogörelse för pilgrimsprojektet 

Gunnar Granbergs bok om Franciskus 
diskuteras 

 Konsert 
 Söndag 

Luthersk högmässa, biskop Björn Vikström, 
biskop emeritus Lennart Koskinen 

 Friluftsfest 
 Se mer under Franciskusföreningens hemsida: 
  http://franciskus.ax  

 
 
 
 
 
 
 

 ÖVRIG VERKSAMHET 
 Hembesök:  
 Ring t.f. kyrkoherde Peter Karlsson på    
 tel. 0457 5243 628. 
 Prästen i kansliet i Föglö 
 Alla onsdagar kl. 09.00 – 12.00 
 Andakter 
 19.6 kl. 14.00 Sommarängen, P. Karlsson 
 21.6 kl. 14.00 Annagården, P. Karlsson 
 
 KONSERT I KÖKAR KYRKA 
 10.6 kl. 19.00  Blandad kör från Österbotten 
  
 Skriftskolläger 
 12 -16.6 i Sottunga stugby. Peter Karlsson, m.fl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

http://franciskus.ax/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

5.7.2017. 

 

Stopptid för material är 

2.7.2017 kl. 18:00. 

Nya biblioteksböcker 
Vuxna      

Henrik Meinander; Gustaf Mannerheim- 

Aristokrat i vadmal 

Simon Sebag Montefiore; Den sista 

tsardynastin Romanov 

Noah Yuval Harari; Homo Deus 

Fideli Sundqvist; Paper Garden 

Helen Simonson; Sommaren före kriget 

Birgitta Bergin; Något du inte vet att jag vet 

Abbi Waxman; Sorgsna hjärtans trädgård 

Liselott Willén; Det finns inga monster 

Unni Lindell; Där Satan har sin tron

  

Välkomna! 

Gittan 

Melanie Raabe; Fällan 

Noah Hawley; Före fallet 

Claire Douglas; Ung kvinna saknad 

Martin Emtenäs; Vilda djurboken 

Martin Widmark; Nelly Rapp och gastarna i skogen 

 

 

 

Hej skärgårdskvinna! 
Nu har Kärringbanken i Kimitoön färdigt programmet för det 32. 

Skärgårdskvinnoseminariet för kvinnor från Åland, Åboland, 

Stockholm och Estlands skärgårdar. Seminariet hålls den 29.9-

1.10.2017 på Kimitoön i Åbolands skärgård.  

Vi har lyckats boka en intressant plats och planerat för max. 95 

personer på kustfortet Örö. Fortet var ända till för två år sedan i 

armens bruk, men öppnades senaste sommar för besök. Både logi 

och restaurang finns på ön, som är en verklig pärla vad beträffar 

natur, historia och rödmylla-byggnader.  

Till seminariet vill vi locka dig med intressanta föreläsningar, trevliga 

workshoppar och lättsam samvaro med god mat och underhållning. 

Läs mera om seminariet, programmet och Örö 

via www.skargardskvinnoseminariet.wordpress.com. Här hittar du 

också anmälningsblanketten.   

Anmäl dig snabbt med e-blanketten där du kan välja workshop och 

boende, senast 30.6 2017. 

 VI HOPPAS DU HJÄLPER OSS ATT SPRIDA DEN HÄR 

INFORMATIONEN TILL ALLA SOM KAN TÄNKAS VARA 

INTRESSERADE, TACK! 

 VÄLKOMMEN! 

Kärringbankens arbetsgrupp; Anna-Lisa, Carita, Margita och Solveig 

Kontaktperson rosenqvist.annalisa@gmail.com, tel. +358 40 547 

3862 

 


