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Sottungas kommuntidning Redaktör: Pia Lindholm sottunganytt@sottunga.ax

  

Aktuellt 
Händelsekalender 

 20.5 Läkardag 

 23.5 Hamsafe 

 

 

 

 

 

 

 

Dagens citat 
- Låt inte andras beteende 

förstöra din inre frid. 
- Dalai Lama 

I det här numret 
 Läkardag 

 Hamsafe 

 Landsbrukskansliet 

informerar 

 ÅHS info 

 MISE 

 Församlingsinfo 

 Simskola 

 Nya biblioteksböcker 

 

Maj 2020 

Läkardag 

 

Läkardag blir onsdag 20.5.  

Läkare är Anna Sjöwall.  



 

 

Lantbrukskansliet informerar: 

Under rådande undantagsförhållande arbetar jag, Kerstin, en hel del på distans. Jag nås 

som vanligt under ordinarie arbetstid på e-post kerstin.lundberg@jomala.ax och tel. 0457 

345 39 62. Hör av er och boka gärna tid om ni t.ex.behöver komma in eller behöver få 

några blanketter skickade till er. 

 

Ansökan 

Stödansökan öppnas i år i slutet av april och skall vara inne senast den 15.6.  

Livsmedelsverket uppmanar alla att gör eller påbörja sin ansökan i god tid då det kan vara 

problem med nätverket i dessa tider! 

Kontrollera i god tid före 15.6 hur det är med stödrättigheterna t.ex har de återgått till 

arrendegivaren? Anmäl överföring till lantbrukskansli senast 15.6 

 

Öronmärken till nötkreatur 

Det blir obligatoriskt för nötkreatur som föds efter 1.10.2020 att märkas med elektroniska 

öronmärken. I praktiken innebär det att en kalv får ett vanligt öronmärke i det ena örat och 

ett elektroniskt öronmärke i det andra örat (ett så kallat e-märke). Tänk på det nu om du 

beställer nya öronmärken. Observera att du kan behöva köpa en ny märktång för att få e-

märkena att passa i tången. 

 

Öronmärken till får 

Jag fick en förfrågan om tång till fårmärkena eftersom man från och med augusti 2019 kan 

beställa Combi 3000 märken. Stallmästaren säger att det behövs en svart tång som det står 

”Combi juniortång” på. Har man en blank tång så torde den inte passa till Combi 3000 små 

märken. 

 

Kom ihåg 

Att fjäderfä och andra fåglar ska antingen hållas inomhus eller så ska deras ute hägn 

skyddas och täckas över helt, till exempel med ett tillräckligt finmaskigt nät, från början av 

mars ända till slutet av maj. Detta för att fjäderfä och andra fåglar som hålls som husdjur 

måste skyddas mot kontakt med vilda fåglar under vår flyttningen. Avsikten är att förhindra 

fågelinfluensainfektioner. 

 

Svinregistret 

Kom ihåg att anmäla antalet grisar till svinregistret kvartalsvis! 

 

Hälsningar 

Kerstin Lundberg 

  

mailto:kerstin.lundberg@jomala.ax


 

 

 

 

Du vet väl att du kan hitta Aktuell info om coronaviruset Covid-19 på ÅHS hemsida 
www.ahs.ax , sidan uppdateras vartefter. 

Allmänheten uppmanas följa med utvecklingen och följa givna direktiv. För kontakt gällande 
följande frågor se nedan: 

 

 

 

Råd till allmänheten 

 Undvik att resa. 
 Undvik folksamlingar över 10 personer. 
 Var noga med hygien, särskilt handtvätt. 
 Stanna hemma vid förkylningar, feber och andra symtom på luftvägsinfektioner. 
 Besök inte äldre och sjuka personer. 
 Besök på äldreboenden är förbjudna. 
 Personer över 70 år ska stanna hemma. 

 

 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webb  

Centralförvaltning Doktorsvägen vxl (018) 5355 (018) 538 533 förnamn.efternamn@ahs.ax www.ahs.ax 
PB 1091    info@ahs.ax 
AX-22111 MARIEHAMN      

http://www.ahs.ax/
http://www.ahs.ax/
mailto:info@ahs.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 

1.6.2020. 

 

Stopptid för material är 

29.5.2020 kl. 18:00. 

Nya biblioteksböcker 

Biblioteket är fortsättningsvis stängt för 

besökare och enligt direktiven som gäller fram 

till 13.5 är inga fysiska lån möjliga. Det har än 

så länge inte kommit direktiv från 

regionförvaltningsverken om när man kan få 

börja låna böcker igen, men enligt nytt direktiv 

fr.o.m. den 27.4 får den som har låneböcker 

eller tidskrifter hemma sen tidigare returnera 

dem i lådan utanför biblioteket. 

 

Nya biblioteksböcker: 

Cecilia B Dackenberg; Lånat, sparat, ärvt & ärvt 

Ålands Nautical Club r.f./Ålands sjöfartsmuseu

m; Sjöhistorisk årsskrift 

 

Henrik Meinander; Samtidigt-

Finland och omvärld 1968 

Folke Stenroos; Sottungaskutor och besättningar 

Anders Borg; Finansministern 

Mikko Paasi; Grottdykaren 

Jonas Bonnier; Knutby 

Anna Takanen; Sörjen som blev 

Maria Adolfsson; Mellan djävulen och havet 

Marianne Cedervall; När sista strofen klingat ut 

Elly Griffiths; En cirkel av sten 

Nora Roberts; Förövarna 

David Ärlemalm; Lite död runt ögonen 

 

 

 

 

 

 

Simskola 
i Fulvik den 6 – 10 juli 2020 med simlärare Ami 

Nurmi. 

Förhandsanmälan till simombud Siv Törnroos mobil 

+358408423747 eller siv.tornroos@hotmail.com 

Simskolan är för barn som är födda 2015 eller 

tidigare. Kom ihåg att anmäla ditt barn. 

Folkhälsan 
 

mailto:siv.tornroos@hotmail.com

