
 
 

 

 

 

 

  

SOTTUNGANYTT 
Sottungas kommuntidning Redaktör: Pia Lindholm sottunganytt@sottunga.ax  

Aktuellt 
Händelsekalender 

 8.11 Höstmöte 

 13.11 Aktivitetsdag 

 15.11 Kura skymning 

 20.11 Diskussion om kommunreformen 

 

 

 

 

 

Dagens citat 
- “ Det är en stor fördel att 

tidigt begå de misstag man 
kan lära någonting av” 

- Winston Churchill 

I det här numret 
 Kura skymning 

 Kommunsekreteraren 

informerar 

 Julmarknad & julbord 

 Skärgårdsakademin 

 Höstmöte 

 Spår av kvinnor 

 Aktivitetsdag 

 Kyrkofullmäktige 

 MISE 

 Församlingsinfo 

 Hembygdsföreningen 

informerar 

November 2018 

NORDISK LITTERATURVECKA 

 I Sottunga håller vi Kura skymning torsdagen 

den 15 november kl 19 i biblioteket. 

Årets tema är Nordiska hjältar. 

Vi läser årets text och ser en film om Julius 

Sundblom. 

Kaffe med dopp! 

 Varmt Välkomna! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Månadens  

Kommuninfo 
 Kommunsekreteraren 

informerar 
 

 

Kommunsekreteraren informerar 
Kommunreformen 
Allmänt informations- och diskussionstillfälle om kommunreformen 
hålls i skolans matsal 20.11 kl. 14-16. Välkomna! 
  
Snöplogning 
Vänligen betala in 50 € till kommunen om Du önskar snöplogning även 
denna vinter. Plogningsavgifterna är som tidigare. 
  

Kommunstyrelsen 24.10 
  
Budgetdiskussion 
Pga av minskade landskapsandelar och skatteintäkter blir budgeteringen 
för 2019 en utmaning. Kommunstyrelsen förordar i alla fall att påbörjade 
projekt färdigställs och att behovet av underhåll och förbättring av 
kommunala vägar beaktas i budgeten. Angående KST och 
kommunreform inväntas ännu ytterligare information. 
  
Skatteören 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige oförändrade skatteören 2019. 
  
Arvoden, avgifter och hyror 
Arvoden, avgifter och hyror föreslås i stort sett kvarstå oförändrade. 
  
Skrivelse från Sottunga AHL 
Styrelsen för Sottunga AHL har i brev till kommunstyrelsen 14.9.2018 
anhållit om att få använda en av kommunens gamla pontoner för att 
kunna ordna bränsleförsörjning nere i hamnen. Kommunstyrelsen 
överlåter en av de gamla pontonerna till Sottunga AHL för att användas 
för bränsleförsörjning i hamnen. Pontonen som överlåts är inte mera på 
kommunens ansvar. Kommunstyrelsen önskar att oljebolaget sköter om 
att pontonen blir tillgänglig, gör nödvändiga reparationer, förankring, 
eventuella tillstånd och trappa ner till pontonen. 
  
Pensionering 
Birgitta Saurén har anhållit om befrielse från tjänst fr.o.m. 1.1.2019 pga. 
pensionering. Kommunstyrelsen beviljade befrielse enligt anhållan och 
avser inrätta och lediganslå en deltidstjänst som bibliotekssekreterare. 
  
Ångbåtsbryggan 
Landskapsregeringen har placerat ett stoppmärke på den s.k. 
"ångbåtsbryggan" i hamnen. Ångbåtsbryggan i hamnen fyller en viktig 
samhällsfunktion och kommunen önskar att den underhålls för att 
kunna användas för samhällsfunktioner även i 
framtiden. Kommunstyrelsen avser rikta en skrivelse till 
landskapsregeringen för att utreda landskapets avsikt och plan med 
bryggan och samtidigt klargöra bryggans samhällsfunktion. 
  
Projektaktuellt 
Anbud har inkommit för renovering av Väntstugan. Renoveringen ska 
påbörjas så fort som möjligt. Entreprenadhandlingarna för byggande av 
bastu är nu också klara och anbudsförfrågan kommer att skickas ut. 
 

Returhörnan 
Returhörnan vid butikens sorteringsstation fungerar inte som den ska. 
Det blir extra kostnader eftersom Mise städar upp avfall som placerats 
där. Returhörnan måste då tyvärr stängas eller tas bort. Eller finns det 
andra sätt att åtgärda detta problem? 
 



 

Vår traditionella 

JULMARKNAD  & JULBORD 

ordnas 

Lördagen den 1 december 2018 

på Sunnanberg 

Närmare information längre fram 

 

 

 

Vi söker marknadsförsäljare så den som är intresserad 

så hör av er till 

Märta /040-8481940  el.  Britt /040-5429898 

Arr: Alma gruppen 

 

 

 

 

  



 

 

  

        

Folkhälsan och Röda Korset har höstmöte  

torsdagen den 8.11.2018 kl. 19.30 på 

Sottunga grundskola. 

Program: 

 Stadgeenliga förhandlingar 

 Kaffeservering 

   

          Alla hjärtligt välkomna! 

          Folkhälsan och Röda Korset 
 



 

SPÅR AV KVINNOR 

Kvinnor lämnar spår efter sig i våra liv, i våra hjärtan, i våra tankar och uttryckssätt och 

rent bokstavligen i form av föremål som använts i vardagen eller tillverkats till speciella 

högtider.  

Det kan finnas bevarat välanvända arbetsredskap som efterkommande generationer 

knappast vet vad de en gång ha använts till, som till exempel en stoppsvamp. Vi har 

textiler tillverkade av en mor eller äldre genrationers kvinnor. Vi kanske har handskrivna 

lappar med ett recept på grannfruns goda kakor eller som berättar om hur man använder 

socker för att stärka spets, ett noggrant präntat stick- eller virkmönster. I skåp och lådor 

kan finnas broderade monogram eller bitar av eller hela lakansspetsar, en stoppad 

strumpa,  en lappad byxbak, en ullkarda, väv- eller nätbindingsskyttlar, virknålar och 

strumpstickor kroknade i hård använding, ett gammalt slitet måttband, ett stycke vävt 

band, en fingerborg som trampats platt men sparats, provlappar på mönster, knappar som 

sprättats ur plagg, en gammal vante, ett udda strumpeband......Spår efter våra anmödrar 

finns överallt. 

Hade mor, mormor, farmor, faster eller moster något speciellt uttryckssätt hon använde? 

”Ko durak”till exempel lär ha varit i flitig användning. Det finns också spår efter kvinnor i 

våra ortsnamn och i namn på båtar och skutor. 

Innan det fanns en officiell ”ackuschörska”, vem kallade man på om barnsbörden blev 

svår? Var någon känd för sina huskurer? Kunde någon stämma blod när yxan slant i benet 

eller koppa? Hade någon speciellt god smörlycka? 

Vi skall fira våra anmödrar och andra kvinnor med en utställning på Gamla Skolan nästa 

sommar som ska heta just ”Spår av kvinnor”. För att få ihop material till den här 

utställningen behöver jag er hjälp i form av berättelser, hågkomster och små föremål ni 

skulle vara villiga att låna ut. När jag samlar in föremål katalogiserar jag allt noggrant så att 

föremålen kommer tillbaka till sina rätta ägare. Allt kommer att behandlas varsamt och 

med respekt. 

Allt från ett par cm spets i dåligt skick och en skrynklig papperslapp duger bra. Jag tycker 

speciellt mycket om saker som varit med mycket så livet satt sina spår. Allt behöver inte 

vara perfekt. 

Tar tacksamt emot ideer om vad just du tycker är ett spår av en kvinna. 

Monica Heidemann, tel. 04573454 

  



 

 

 

Aktivitetsdag på skolan i Sottunga 

tisdagen den 13 november 2018 kl. 12.00 – 15.30. 
 

Vi träffas och umgås    

 Kom när du vill men mellan klockan tolv och halv fyra. 

 Kaffeservering mellan cirka klockan halv två och två.  

 Björn tar med foton där vi identifierar personer, samt ytterligare något om 

Sottunga som ännu inte är klart. 

 Den som vill kan spela biljard, boule eller dart eller annars bara vara i gymmet. 

 Annat samkväm för den som inte vill eller kan röra på sig. 

 Kom gärna klädd i träningskläder och med inneskor som inte lämnar färg efter 

sig på gymnastiksalsmattan och i biljardrummet om du vill röra på dej. 

 Alla intresserade Sottungabor och sommar Sottungabor är välkomna. 

 Vid frågor ring Britt 040-5429898 eller Kerstin 040-5432407. 

 

Arrangör: Folkhälsan i Sottunga 

 

  



 

Hej församlingsmedlemmar! 

Som ni ser i detta infoblad finns en kungörelse om val av kyrkofullmäktige.  

Vi i valnämnden trodde att vi även detta år skulle ha sämjoval, men kyrkostyrelsen godkände inte vårt 

förfarande. Så nu blir det ett regelrätt val. Och vi försöker hitta lösningar på olika praktiska problem. 

Eftersom vi måste ha ett förhandsröstningsställe som är öppet alla dagar under tiden 6-10 . 11 blir det i 

Sottunga på ekonomikontoret, eftersom det är bemannat.   

Med hopp om stort valdeltagande 

 

Anita Hildén  

Ordförande för valnämnden i Ålands södra skärgårdsförsamling  
 

Kungörelse 

Val till kyrkofullmäktige i 

Ålands södra skärgårdsförsamling 
hålls den 18.11.2018 på 

församlingshemmet i Föglö kl. 11.00–20.00 

 

Förhandsröstning pågår mellan 6 – 10.11 kl. 9 – 18 

på ekonomiekontoret i Sottunga 

 

Den 9.11 på församlingshemmet i Föglö kl. 9 - 18 

Den 10.11 på församlingshemmet i Kökar kl. 9 - 18 

Församlingsmedlemmar, som tillhör församlingen, kan anhålla om hemmaröstning på 

telefon 04573431538 senast den 2.11 kl. 16.00.   

Valnämnden i Ålands södra skärgårdsförsamling 

 

Val till kyrkofullmäktige i Ålands södra skärgårdsförsamling 2018 

Kandidatlistor: 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

  Misebilen 2018 

Sottunga, vid affären 

Fjärde torsdagen i månaden 

Kl. 14:30-16:00 

Tänk på att allt farligt avfall ska lämnas 

till Misebilen eller Mise ÅVC 

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 

www.mise.ax 



  ÅLANDS SÖDRA SKÄRGÅRDSFÖRSAMLING 

GUDSTJÄNSTER NOVEMBER 

2.11 kl. 19.00 Parentation i Föglö kyrka 
 Allhelgona afton. M. Piltz, K-G. Sandholm, 
 Kören medverkar. 
 Vill någon att vi tänder ljus för andra, som  
 inte är begravda i Föglö, vänligen kontakta  
 Maria Piltz tel. 0457 344 62 64 
 Kollekt: Förbundet Kristen skolungdom 
 

2.11 kl. 19.00 Parentation i Kökar kyrka 
 Allhelgona afton. P. Karlsson, P. Hällund 
 Damkören medverkar. 
 Kollekt: Förbundet Kristen skolungdom 
 

3.11 kl. 16.00 Parentation i Sottunga kyrka 
 Alla helgons dag. P. Karlsson, P. Hällund 
 Kollekt: Förbundet Kristen Skolungdom 
 

4.11 kl. 10.00 Högmässa i Föglö kyrka 
 24 söndagen e pingst. P. Karlsson, M. Piltz 
 Kollekt: KCSA 
 

11.11 kl. 12.30 Högmässa i Kökar kyrka 
 25 söndagen e pingst. P. Karlsson, K. Högberg 
 Kollekt: Kyrkans utlandshjälp 
 

18.11 kl. 10.00 Gudstjänst i Föglö kyrka 
 Uppbrottets söndag. P. Karlsson, M. Piltz 
 Kollekt: Församlingens diakoni 
18.11 kl. 13.00 Gudstjänst i Sottunga skola 
 Uppbrottets söndag. P. Karlsson, M. Piltz 
 Kollekt: Församlingens diakoni 
 

25.11 kl. 12.30 Gudstjänst i Kökar kyrka 
 Domsöndagen. P. Karlsson, P. Hällund 
 Kaffe i församlingshemmet. 
 Kollekt: Föreningen Franciskus på Kökar 
 

2.12 kl. 10.00 Högmässa i Föglö kyrka 
 1 sön. i advent. P. Karlsson, M. Piltz 
 Tommy Bergström trumpet, Vår kör, Barnkören 
 Kaffeservering i församlingssalen. 
 Kollekt: FMS 
2.12 kl. 12.30  Högmässa i Kökar kyrka 
 1 sön. i advent.  R. Syrén, P. Hällund 
 Kökar Röster medverkar. 
 Kaffe i församlingshemmet. 
 Kollekt: FMS 
2.12 kl. 13.00 Gudstjänst i Sottunga kyrka 
 1 sön. i advent. P. Karlsson 
 Kollekt: FMS 
 

 
  ÖVRIG VERKSAMHET 
 Hembesök:  
 Ring kyrkoherde Peter Karlsson på    
 tel. 0457 5243 628. 
 Kansliet  
 Kansliet är öppet under november 
 onsdagar kl. 10-12 tel. 50010 
 Andakter 
 29.10 kl. 13.30 på Sommarängen, P. Karlsson
 7.11 kl. 14.30 på Annagården, P. Karlsson 
 12.11 kl. 13.30 på Sommarängen, P. Karlsson 
 21.11 kl.14.30 på Annagården, P. Karlsson  
 26.11 kl. 13.30 på Sommarängen, P. Karlsson 
 Klapp och Klang 
 29.10 kl. 12.30 Barnängen, Kökar, P. Karlsson   
 31.10 kl. 13.00 Myran, Föglö, P. Karlsson  
 12.11 kl. 12.30 Barnängen, Kökar, P. Karlsson   
 14.11 kl. 13.00 Myran, Föglö, P. Karlsson   
 26.11 kl. 12.30 Barnängen avslutning, P. Karlsson   
 28.11 kl. 13.00 Myran avslutning, P. Karlsson 
 Söndagsskola 
 28.10,  11.11,  25.11  
 kl. 10.30 i församlingshemmet 
 Ledare: Pamela och René 
 Juniorklubb 
 6.11 och 20.11 kl. 18.00 i församlingshemmet 
 Ledare: Pamela och René 
 Bibelsits 
 19.11 kl. 18.30 i församlingshemmet  
 Ledare: Maria Boström 
 Bön och Lovsång 
 14.11 kl. 17.00 avslutning i Föglö kyrka 
 Ledare: P. Karlsson   
 Körövning i Föglö 
 Vår Kör övar torsdagar kl. 18.30 i Föglö kyrka 
 Ledare: Maria Piltz 
  

  
 

EN STUND PÅ JORDEN 
Ord av Predikaren 

Föglö kyrka 17.11 kl. 14.00 
Programblad 15 € 

 
Monolog med Emma Lindström 

om livets mål och mening. 

Regi: Daniel Linström 

  

 KONTAKT 

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  , Körledare Föglö, Maria Piltz  
0457 3446 264, Församlingsmästare Föglö, Tommy Bergström 0457 3433 333, Vaktmästare Kökar, Krister Hellström 040 7365135, 
Vaktmästare Sottunga, Lotta Bäcksbacka – Karlsson 040-5135529,  Husmor Kökar, Linnea Eriksson 0400 501 853 

 

mailto:chester.karlsson@evl.fi
mailto:anita.hilden@evl.fi
mailto:alands.sodra@evl.fi


 

 

 

 

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 

5.12.2018. 

 

Stopptid för material är 

2.12.2018 kl. 18:00. 

Hembygdsföreningen informerar 

Ni har säkert ganska bra kunnat följa med vad 

som sker i projektet ”Traktor och skjul”, men en 

kort rapport här. Det är ju ett Leader-projekt där 

vi får 60 % av godkända kostnader i bidrag (upp 

till ett maximun).  

Skjulet på Gamla skolans gård är nu ”tätt” så man 

kan lämna det som det är till våren om man vill. 

Golvytan är 7 m x 12 m och höjden ca 3 m. 

Återstår elektrifiering, ribbor på väggarna, 

målning en andra gång, markarbeten, 

inredningsarbeten.  

Traktorn är också på god väg. Återstår delar till 

motorn, som måste fås från Amerika, en ny 

bränsletank och magnet.  

Budgetmässigt ligger vi också bra till, dvs. om 

fortsättnigen också går enligt budget räcker de 

pengar till som vi räknar med att få. Rapportering 

till Leader har skett och en första utbetalning 

torde komma i slutet av november. Projekttiden 

löper ut den sista december 2019. 

Till skjulet skall vi ju ta emot också andra redskap 

än traktorn. Den som ha något kan höra av sig, 

vilket nog många redan gjort, så det finns 

knappast någon risk för att skjulet blir ”tomt”. 

Björn 

 


