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Kurs 

Det finns ännu platser till Kalligrafikursen. 

Annmäl dig till Britt om du är intresserad. 

 
 

NORDISK BIBLIOTEKSVECKA 2017 

I Sottunga kurar vi skymning 
den 16 nov kl 19 i biblioteket. 

 
Vi läser årets texter och ser på 

TV-filmen om menföresfartyget Aranda. 
 

Kvällskaffe och smörgås! 
Varmt Välkomna! 

 
ö. Sottunga kulturnämnd 

 
 



 

  Månadens  

Kommuninfo 
 Hembygdsföreningen 

informerar 

 Björns ruta 
 
 

 

Hembygdsföreningen informerar 
Vårt Leader-projekt ”Traktor och skjul” har tagit ett steg 
framåt i och med att bygglov beviljats för skjulet, som är 
avsett att byggas väster om Gamla Skolan. Vi räknar med 
att kunna göra en del grundarbeten före vintern, men att 
själva byggprojektet skulle ta fart först under nästa år. 
Fundera över vad ni eventuellt har hemma som kunde 
passa i skjulet då det är klart. Tanken är att där i första 
hand förvara jordbruksredskap och mindre 
jordbruksmaskiner samt fiskeredskap. 
Styrelsen 

  

 
 Björns ruta 
Ett ortnamn 
 

Ett ortnamn som kan lätt kan göra att man  

börjar fantisera är ”Skarponsjälon”. På 1764  

års karta heter det ”Skarpinsjärdan” och på 

storskifteskartan från 1851 ”Skarpängsgärdan”.  

Någon lär också säga ”Skarpansjälon”. Det är fråga om 

dagens åkerområde mellan berget bakom butiken och 

Grankulla. ”Skarp-” brukar syfta på torr, mager jordmån 

och det kan gott vara förklaringen, men kan också kanske 

betyda något annat. Bödeln som skötte om 

effektueringen av dödsdomar kallades skarprättaren och 

Skarponsjälon (eller ”Skarpinsjälon”) kan gott vara ett 

ställe där en avrättning ägt rum. Ingen sådan dom har 

hittats i urkunderna, men det kan tidsmässigt ha varit 

fråga om den äldre tid då ännu inget skrevs, dvs före 

mitten av 1500-talet. 

Ordet ”gärda” betyder vanligen ett inhägnat område och 

Skarponsjälan har ursprungligen varit mindre än 

åkertegarna är idag, det ser man på kartan från 1764. 

 

  

 
 
Alla ni som bor och vistas i skärgården och som 

har en smarttelefon: 
Skaffa gärna appen ”112Suomi” 

så har ni alltid tillgång till koordinaterna där ni 
befinner er med tanke på akuta situationer. 

  

 
 



 

 

 

Nominera en bra person till Leader Åland! 

Vi väljer i samband med höstmötet ny styrelse, Ny lokal aktionsgrupp (LAG) samt ny fiskets lokala aktionsgrupp 

(FLAG). Personerna väljs in för 2 år i gången. 

Styrelse, LAG och FLAG behöver ha en sammansättning av personer från olika delar av samhället; kommuner, 

föreningar, företag. 

Leader är till för gräsrötter, det krävs inga specialkunskaper utan du får gärna nominera vanliga människor som kan 

vara med och utveckla den åländska bygden. 

De som sitter med i styrelserna är med och fördelar mycket pengar till lokala projekt. 

Det är roligt och lärorikt och man får lära sig Leader-metoden och lokal utveckling samt får för det hyggliga arvoden. 

Har ni frågor gällande nomineringar, kontakta Kristian Packalén på tel. 0451218450 eller 

leadervalberedning@gmail.com Även nomineringar sänds till ovanstående adress före den 19nde november 2017. 

Mer information om Leader samt LAG och FLAG finns på http://leader.ax/ 

Med bästa hälsningar, Kristian Packalén, Christian Pleijel samt Rosita Broström i Valberedningen för Leader Åland 

r.f. 

 

PLOGNINGSAVGIFT 2017-2018 
Plogningsavgifter för privata infarter  
Angivna plogningsavgifter är inklusive moms. 
Plogning av väg inklusive vändplan, vilka är utmärkta med plogpinnar plogas vid beställning på kommunens försorg. 
Genom att betala grundavgift på 50 € får man denna plogning, samtidigt som man godkänner systemet med 
efterdebitering. 
Utöver grundavgiften betalar man för antalet plogningar samt differentierat så att man betalar mera för en längre 
plogsträcka. Plogsträckan räknas alltid för varje plogbeställning från huvudväg. 
 

För en sträcka                              Per gång (pris inklusive moms) 
0-100 m betalas                          10 € 
101-200 m                                     12 € 
201-400 m                                     14 € 
401 - 1000 m                                 16 € 
Över 1000 m                                 18 € 
Max avgift vid 25 plogningar.  
 
Antalet plogningar registreras och bestäms av plogaren. Man kan vid bortavaro avbeställa plogning för viss tid eller 
göra tilläggsbeställning vid behov.   
Faktura för utförda plogningar faktureras enligt plogarens listor efter säsongens avslut på våren. 
Detta system förutsätter att alla som behöver plogning solidariskt deltar i kostnaderna för plogning av respektive 
väg för att kommunen skall få kostnadstäckning. 
  

Avgiften betalas till kommunens konto FI73 6601 0002 0455 40 

 

mailto:leadervalberedning@gmail.com
http://leader.ax/


 

ÅHS informerar om hälso- och sjukvårdsmottagning på Sottunga: 

 

Verksamheten fortsätter som förut, tills vi hör något nytt, men:  

 

Under tiden 20.-27.11 är mottagningen bemannad endast tisdagar, 

dvs. tisdag 21.11 och tisdag 28.11.  Sedan igen normalt. 

Årets  INFLUENSA-VACCIN  har anlänt; välkomna på vaccination! 

Rekommenderas varmt för alla småbarn, gravida, äldre, sjukliga m.fl.   

Hemsjukvårdspatienter erbjuds vaccinet i samband med hembesöken.    Ni 

andra: ring 55182 för frågor och tidsbeställning ELLER chansa och kom in någon 

mån-,tis-,eller onsdag-eftermiddag före 15.11! 
 

Läkare Anna Sjöwall är här nästa gång 6.11 och 4.12, ring i god tid! 

 

Sottunga mobiltelefon kopplas vidare till sakkunnig de vardagar här inte är någon på 

plats.  

 

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, 

de kontaktar sedan den sjukvårdare som är här! 

 

 

Med vänlig hälsning  

ÅHS Primärvården 
 

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/
mailto:info@ahs.ax


 

Vill du ha hjälp med datorer, sociala medier och annan teknik? 
 

  Är datorn en mystisk låda för dig? 
 

  Vill du datorisera ditt pappersarbete? 
 

  Är Internet och sociala medier något som bara andra talar om? 
 

  Behöver du en ny eller förbättrad webbsajt? 
 

  Behöver du någon att kontakta med dina datorproblem? 
 

 
Skärgårdsakademin hjälper dig som är skärgårdsföretagare (eller funderar på att bli det) att förbättra dina affärsproces- ser och 

utveckla dina färdigheter inom datorer och kommunikation. Vi organiserar för närvarande ett utbildningsprogram öppet för 

skärgårdens företagare och de som funderar på att ta det steget. Vårt huvudsakliga fokus är att lära ut praktiska färdigheter inom 

informations- och kommunikationsteknologi (IKT) som motsvarar företagarnas behov och samtidigt stärka deras affärskunnande. 
 

Utbildningen består av ett antal fristående moduler inom informations- och kommunikationsteknologi, bl.a.: 
 

     Grundläggande IKT färdigheter - introduktion till hårdvara, säkerhet, filhantering 

     Sociala medier och (e-)Marknadsföring - skapa och upprätthålla hemsidor, 

     Grafiskdesign och bildhantering 

     Internets möjligheter och nya affärsmodeller, webbutveckling och e-handel 

     En bas och avancerad modul inom skriv- och kalkylbladsprogram (t.ex. MS Office, Open Office) 

     Det mobila kontoret - molntjänster, appar och nya betalningslösningar, e-mötesteknik 

     Personligt hårdvaru- och IT-stöd på distans och på plats 

     Övrig skräddarsydd modul enligt behov (program som inte täcks av andra moduler) 
 

 
Modulerna ger deltagarna en bättre kunskap om vad IKT kan göra, bättre kunskap om hur man kan integrera IKT i det 

egna företaget och vilken IKT som det lönar sig att satsa på. Undervisningen sker i mån av möjlighet på tider anpassade för 

deltagarna och på deras utrustning och vårt mål är en individuell anpassning av lärandet. En symbolisk deltagaravgift upp- bärs. 
 

 
Är du intresserad av att delta? 

 

Om du är en företagare eller potentiell företagare skriven i en skärgårdskommun passa på att delta i ett unikt tillfälle att 
förkovra dig inom datorer och informationssystem och utveckla affärsprocesser baserade på dessa! 

 

För intresseanmälningar kontakta: 
 

   Skärgårdsakademins utbildningsledare Henri Korvela, 
via e-post: akademin@skargarden.ax eller per telefon tel. 0403798637 
 

för (icke-bindande) intresseanmälningar och frågor. 
 
Mer information finnas på vår hemsida: http://www.skargarden.ax/skargardsakademin 
 

Vi ser fram emot att höra från intresserade deltagare! 
 
 
 
 
 
Skärgårdsakademin är ett projekt organiserat av föreningen Företagsam Skärgård och finansierat av Ålands Lanskapsregeringoch Europeiska Socialfonden. 

  

mailto:akademin@skargarden.ax
http://www.skargarden.ax/skargardsakademin


  

Medis kurs  

där vi repeterar och uppdaterar 

Excel och Word 

är planerad att hållas den 3 och 4 februari 2018 

Du kan välja att gå båda kurser eller bara en. 

Närmare information i vårens Mediskatalog och på anslagstavlan 

Mvh/Britt 

 

JULMARKNAD MED JULBORD 

på Sunnanberg 

lördagen den 2 december 2017 

Är du intresserad av att sälja på marknaden så hör av dig till 

Inga, Märta eller Britt 

Närmare information längre fram 

   Arr:  Alma gruppen 

 

Träff för aktiva pensionärer 

Torsdagen den 16 november kl. 13.00 ordnar Folkhälsan i Sottunga en träff för 

aktiva pensionärer på skolan. 

Program:  

 Kennet Lundström berättar om och demonstrerar motionsredskapen i 

gymnastiksalen. Det ges möjlighet att prova på de olika redskapen. 

 Kaffeservering. 

Välkomna önskar Folkhälsan i Sottunga 

 



  

Misebilen 2017 

Fjärde torsdagen i månaden 

kl. 14:30-16:00 

Kom ihåg  

Misekortet 

Idrottsbanken 
Vi vill påminna om att Mise tillsammans med 

Ålands Idrott forstätter att samla in 

sportutrustning till Idrottsbanken. 

 

Ålands Idrott lånar sen ut till de som behöver, 

se mer på www.alandsidrott.ax 

 

Du kan lämna in sportutrustning till  

Mise ÅVC och Misebilen. 

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 NOVEMBER 

3.11 kl. 19.00 Parentation i Kökar kyrka 
 Allhelgonaafton, P. Karlsson, P. Hällund. 
 Vi tänder ljus för de som gått bort under året 
 Kollekt: Förbundet Kristen Skolungdom r.f. 
 
4.11 kl. 18.30 Parentation i Föglö kyrka 
 Alla helgons dag, M. Piltz, Föglö kyrkokör 
 Vi tänder ljus för de som gått bort under året 
 Kollekt: Förbundet Kristen Skolungdom r.f. 
4.11 kl. 19.00 Parentation i Sottunga kyrka 
 Alla helgons dag, P. Karlsson 
 Vi tänder ljus för de som gått bort under året 

 Kollekt: Förbundet Kristen Skolungdom r.f. 
 

5.11 kl. 10.00 Gudstjänst i Föglö kyrka 
 Reformationsdagen, P. Karlsson M. Piltz 
 Kollekt: SLEF:s missionsarbete 
5.11 kl. 13.00 Gudstjänst i Sottunga skola 
 Reformationsdagen, P. Karlsson, M. Piltz 

 Kollekt: SLEF:s missionsarbete 
 
12.11 kl. 12.30 Gudstjänst i Kökar församlingshem 
  23 sön. efter pingst, P. Karlsson, P. Hällund 
 Kyrkkaffe i församlingshemmet. 

 Kollekt: Församlingens diakoni 
 
19.11 kl. 10.00 Högmässa i Föglö kyrka 
 Uppbrottets söndag, R. Syrén  
 Kollekt: Finlands kristna studentförbund 
 
26.11 kl. 12.30 Högmässa i Kökar församlingshem 
 Domsöndagen, P. Karlsson, P. Hällund 
 Kyrkkaffe i församlingshemmet.  
 Kollekt: Församlingens mission  
 
 

3.12 kl. 10.00 Familjegudstjänst i Föglö kyrka 
 1 sön. i advent, P. Karlsson, 
 Söndagsskolbarnen och juniorerna medverkar. 
 Efteråt blir det kyrkkaffe i församlingshemmet. 
 Kollekt: FMS 
3.12 kl. 12.30 Gudstjänst i Kökar kyrka 
 1 sön. i advent, J. Karlström, P. Hällund 
 Kyrkkaffe i församlingshemmet. 
 Kollekt: FMS 
3.12 kl. 19.00 Gudstjänst i Sottunga kyrka 
 1 sön. i advent, P. Karlsson,  
 Kollekt: FMS 

ÖVRIG VERKSAMHET 
  

 Hembesök:  
 Ring kyrkoherde Peter Karlsson på    
 tel. 0457 5243 628. 
 

 Prästen i kansliet i Föglö 
 Alla onsdagar kl. 09.00 – 12.00 
 

 Andakter 
 30.10 kl. 13.30 Sommarängen, andakt P. Karlsson  
 8.11 kl. 14.00 Annagården, andakt, P. Karlsson 
 13.11 kl. 13.30 Sommarängen, andakt, P. Karlsson 
 22.11 kl. 14.00 Annagården, andakt, P. Karlsson 
 27.11 kl. 13.30 Sommarängen, andakt, P. Karlsson 
  

 Klapp och Klang 

 15.11 kl. 9.00 Myran Föglö 
 29.11 kl. 9.00 myran Föglö 
  

 Söndagsskola i Föglö 
 12.11 kl. 10.30 och 26.11 kl. 10.30 i församlingshemmet 
 Ledare: Pamela och René 
 

 Juniorgruppen 
 20.11 kl. 18.00 för åk. 3-6 
 Ledare: Pamela och René 

  

 Bibelsits i Föglö 

 6.11 kl. 18.30  i församlingshemmet, kom med och läs och 
 diskutera bibeln!  
 Ledare: Maria Boström 
 

 Bön och lovsång: 
 15.11 kl. 17.00 Föglö kyrka. Vi ber för aktuella ämnen och
 sjunger ur det nya psalmbokstillägget. Kvällsfika utlovas. 
 Välkomna med!   Ledare: Peter Karlsson 
 

 Gudstjänstgruppen i Kökar har möte  
 måndagen den 27.11 kl. 17.30 i
 församlingshemmet. Väl mött! 
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Sottunga AHL 

Till Far den 12.11 

Överraska pappa med en lite gåva: 
- en fin kaffemugg 

- en konfektask 

- Marängswiss från Sia-glass 

- fyra flaskor öl från Stallhagen i praktisk hållare 

- Ålands nyaste öl från Open Water Brewery 

- en bukett rosor eller hållbar krukväxt 

- tårta från Fazer (bokas senast måndag 6.11 kl 12) 

 

 

 

Välkommen! 

 

Var rädd om din butik, handla hemma! 

 

 

Sottunga AHL 
tfn 018 55127 

fax 018 55247 

e-mail: sottunga.andelshandel@gmail.com 

 



 

 

 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 

7.12.2017. 

 

Stopptid för material är 

4.12.2017 kl. 18:00. 

Nya biblioteksböcker 

Sture Lindholm; Fånglägerhelvetet Dragsvik 

Leo Löthman; Stationsbackan och havet 

Yvonne De Geer; Aldrig en av oss 

Johanna Holmström; Själarnas ö 

Emma Donoghue; Miraklet 

Amanda Prowse; Det som en gång fanns 

Åsa Hellberg; Sonjas andra chans 

Emma Hamberg; Hjärtslagen i Rosengädda 

Caroline Engvall; Ärren vi bär 

Peter May; Coffin Road 

Karin Erlandsson; Pärlfiskaren 

Karin Erlandsson o Ålands femteklassare; Abbes 

och Flisans äventyr 

Martin Widmark; Slottsmysteriet 
 

Välkomna in från höstrusket och 

bekanta er med nya böcker! 

 
Folkhälsan och Röda Korset har höstmöte 

torsdagen den 9.11.2017 kl. 20.00 på 

Sottunga grundskola. 

 

Program: 

 Stadgeenliga förhandlingar 

 Kaffeservering 
 

Alla hjärtligt välkomna! 

 

Folkhälsan och Röda Korset 
 


