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Marknadsförsäljare till Sottungadagen den 9 juli 
Har du något att sälja är du välkommen med på marknaden 
Hör av dej till Britt tel 040 5429898 
  
Almas hantverk och galleri 
öppnar för säsongen med vernissage 
lördagen den 18 juni kl. 12.00 - 14.00 
Vi bjuder på kaffe med Ålandspannkaka 
  
Därefter öppet måndag, onsdag och fredag 11-15 
Övriga tider enligt överenskommelse 
Välkommen 
 
Sång och musikkväll med Knut Grussner  

i Gamla Skolan 

onsdagen den 3 augusti 

Mera information längre fram 

Arr: Alma gruppen  
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Kort rapport från ÅDA infomöte 31.5 
Det har funnits litet gnissel i styrelsen och har konstaterats att  
ÅDA varit för beställningskoncentrerat. Det skulle också vara  
viktigt att ÅDA styrelsen bevakar bolagets intressen. Avsikten  
med bolaget är att kommunerna ska beställa gemensamma pro 
dukter och tjänster. I det här fallet är det frågan om en speciell  
situation eftersom kommunerna är både ägare och kunder. 
 
Från kommunerna har påpekats brister i information och dialog  
med kommunerna och nyttan med bolaget har ifrågasatts. Kon 
sulter har varit anlitade för att hjälpa till med uppstarten av bo 
laget. Meningen är nu att ett ägardirektiv ska utformas så att  
bolaget ska gå i rätt riktning. ÅDA bolagstämma är 14.6. 
 
Kort rapport från infotillfälle om nytt landskapsandelssystem 31.5 

Syftet med det nya systemet är att utjämna skillnader och kostnader  
mellan kommunerna. Systemet beaktar opåverkbara kostnader, skill 
nader i inkomster, demografi, olika fall inom KST, småskalighet i  
skolsektorn. 
  
De centrala delarna i nya systemet är: 
Skattekomplettering 
Kalkylerade landskapsandelar 
KST kostnadsutjämning 
Skärgårdstillägg 
Främja fritid, bibliotek, medis 
Samarbetsstöd och samgångsstöd 
 
Fördelen anses vara att utjämna skillnader matematiskt, uppmuntra  
effektiva lösningar, få en gemensam målbild och främja tillväxt. 
 
Basbeloppet inom socialvård beaktar: 
Mera pengar för äldre 
Skilda belopp för skärgård 
Hänsyn till demografisk situation 
 
Basbeloppet för undervisning beaktar: 
Liten skola får högre belopp 
 
KST 
Kostnader gemensamt 
Utjämningsfunktion 
Stora, oförutsedda kostnader delas på flera 
Ingen individ blir utpekad 
 
Skattekraft 
Få barn = hög skattekraft 
Många barn = lägre skattekraft 
 
Sparkrav (systemet ”laddas” 2018 med 33 milj, €) 
Kommunerna ska spara 4 milj. € och landskapet 16 milj. €. 
 
  



Månadens 
kommuninfo 

 Nytt landskapsan-

delssystem 

 Fiber 

 Tandvård 

 

 

 
Den totala ”laddningen” pengar i systemet är 33 milj. €. Baserar sig  
på kalkyler och prognos. Politisk vilja att minska på landskapsbidrag  
till kommunerna med 4 milj. €. 
  
Skärgårdstillägget är inte med i KST och är alltså ett skilt belopp.  
Skärgårdstillägget beaktar att det alltid är merkostnader i skär 
gården. 
  
Elever med behov av särskilt stöd bör beaktas i det nya systemet.  
Systemet missgynnar inte de som vill vara proaktiva och minska sina  
kostnader. Kostnaderna ersätts inte till 100 %. 
Resultat av sparkrav är att endel verksamhet får läggas ner och att  
servicenivån sjunker. 
Kostnadsfördelning för KST ännu oklar. Avsikten är KST kostnader  
ska fördelas solidariskt och baseras på kommunens nettodriftskostna 
der. Ifall nya socialvårdsområden etableras kommer kostnadsutjäm 
ning att ske mellan socialvårdsområden istället för mellan kommu 
ner. Bidrag för anläggningstillgångar är inte med i nya systemet och  
beviljas enligt skild prövning. 
 
Mera info om det nya landskapsandelssystemet finns att läsa på: 
http://www.regeringen.ax/ekonomi/remiss-om-landskapsandelar 

 

Fiber 

Arbete med att undersöka möjligheter till optisk fiber till fastigheter på Sottunga har 
pågått en tid. Diskussioner har förts med Sonera, Ålands telefon och IP-Connect. 
Intresseförfrågan uppgjort av Ålands telefon har skickats ut i april Sottunganytt. 

IP-Connect har också meddelat intresse för att erbjuda fiber till Sottunga. 

Utveckling av fibernät på Sottunga behöver nödvändigtvis inte vara ett kommunalt 
ärende eftersom vilket företag som helst kan erbjuda tjänster till både privatperso-
ner och organisationer. 

Sonera hade intresse av att enbart sälja telefon, bredband och IP-tv tjänster och då 
borde ett lokalt bolag bildas som ansvarar för och bygger ut nätet på Sottunga. 

Ålands telefon har erbjudit sig att bygga ut nätet på Sottunga och sälja telefon, 
bredband och IP-tv tjänster. Anslutningsavgift 1995 € inkl.moms. 

IP-Connect har erbjudit sig att bygga ut nätet på Sottunga och även sälja telefon, 
bredband och IP-tv tjänster. Anslutningsavgift 995 € inkl.moms. 

Kommunsekreteraren har begärt att även IP-Connect utformar en intresseförfrågan 
för att få jämförbar information med Ålands telefon. Inväntar ännu ytterligare inform-
ation för att kunna jämföra med Ålands telefons erbjudande. 

Tandvård 

Då tandvården besökte Sottunga kommun 2015 med den mobila tandvårdsenheten 
var antalet besökare 12 patienter på 3 dagar. ÅHS har beslutat att tandvårdsstolen 
besöker Sottunga vartannat år för att tillgodose behovet av tandvård. Skolungdo-
marna får varje år sin tandvård i Föglö. 

Kennet 

 

http://www.regeringen.ax/ekonomi/remiss-om-landskapsandelar
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Skärgårdskommunmötet 

Skärgårdsnämndens senaste protokoll 
Skärgårdsnämndens protokoll 1/2016 genomlästes. Skärgårdsnämn-
den är enda forumet för skärgårdsfrågor och alla frågor måste kunna 
tas upp. Så är fallet, men vissa frågor kan komma att hänskjutas till 
specialiserade möten med färre deltagare, vilket många ansåg vara en 
bra metod för att få dessa ärenden vidarebehandlade. Företagsam 
Skärgård (FS) har fått en framträdande roll då det gäller att föra ären-
den vidare från Skärgårdsnämnden, samtidigt som FS sköter mötes-
förberedelserna och skriver protokoll. 

Konstaterades att det finns ett forum för diskussion och åtgärder då 
det gäller regler som försvårar företagandet och annat. Det finns på 
nätet under www.enklareregler.ax dit man kan skicka sina ärenden. 
Diskuterades bl.a. skägårdsbutikers problem med bestämmelser och 
regler som försvårar försäljning. Även för lokala föreningar kan vissa 
regler och bestämmelser försvåra verksamheten. Uppmanades att ta 
kontakt senast 16.6.2016 med Satu Numminen som bereder dessa 
ärenden vidare. 

Sjöbavakningen kommer att informera om sin verksamhet i våra 
kommuntidningar. 

Susanne Nordberg efterlyste det arbetsforum som hon ansåg Skär-
gårdsnämnden betämde att skulle inrättas för att hantera ”integrering 
av flyktingar i skärgårdskommuner”. 

Kumlinge har anhållit om att möjligheten att sälja tomter även till 
utomålänningar, s.k. ”Experimentområde” skall utredas och har 
”Vårholm” som tänkbart objekt. 

Att nya kollektivavtal för LR även skall beakta arbete på distans an-
sågs underlätta möjligheten till distansarbete i skärgården.  

Från Brändö kommer signaler om att ”öppenhet och transparens” inte 
ännu är rådande på Trafikavdelningen trots ministerns utsago. 

Att skärgårdsbutiker sannolikt kan få större direktbidrag ansågs vik-
tigt.  

Besöket på emigranmässan i Utrecht förde med sig konkreta intres-
sen från holländare. Några har redan besökt Åland och det avgörande 
för en eventuell hitflyttning är möjligheten att få ett arbete. Vi under-
stöder att man deltar i mässan på nytt och att vi då mera bör vara be-
redda att föra fram skärgårdens erbjudanden.  

Vår propå rörande utlokalisering av möten och seminarier till skär-
gården ledde till att ”budskapet är emottaget”.  

Skärgårdens observatörsplats i SANK fortsätter och vi kan sannolikt 
även delta i SIKO på svenska sidan på samma villkor. Frågan om 
”ersättning till mötesdeltagare” noterades och sades att man återkom-
mer. 

http://www.enklareregler.ax
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Företagsam skärgård, rapport.  
Protokollet från Företagsam skärgårds senaste möte antecknades för 
kännedom. Skärgårdsutvecklaren och ordförande besöker mässor i 
Sverige för att kunna rekommendera om någon av dem lämpar sig 
för deltagande av FS för marknadsföringsaktivitet för inflyttning. 

Den sedan länge bearbetade projektidén 
”Hamnprojektet” (förbättring av utrustningen i färjhamnar) har note-
rats av FS och vidarebehandlas. Kommunernas synpunkter på ny 
nödvändig utrustningen i färjhamnarna är redan ganska gammal och 
bör först uppdateras innan man gå vidare. Ett projekt för framtagning 
av förslag till utveckling av skärgårdsbutikerna kommer att bearbetas 
och föreläggas kommunerna och butikerna. Uppdraget att ta fram de 
fem viktigaste fokusområdena för Skärgårdsnämnden år under ar-
bete. 

Kommunernas socialtjänst, socialvårdsområden och kommun-
struktur  
Ärendet inleddes med rekapitulering av vad som sades på förra mö-
tet. I kommande och pågående utredningar bör beaktas vad skärgår-
den upplever som ”förlust” vid eventuell samordning och framtaget 
så att alla förstår. Vad är det som sker nu i kommunerna och hur på-
verkar en eventuell samordning/samgång den nuvarande verksamhet-
en? Det är inte enbart ekonomisk vinst som ska beaktas. Närhet till 
service är viktigt. Eventuell samordning i framtiden får inte riskera 
att lokal service försvinner. ”Operationen gick bra men patienten 
dog”. Konstaterades betydelsen av en garantilag, som garanterar lo-
kal service. Dock kan lagar ändras och en ”stark lag”, dvs en lag till 
fördel för skärgården kommer aldrig att gå igenom. Och inflyttning 
kan inte garanteras i lag. I diskussioner talas det om likvärdig ser-
vice, vi anser att man också skall prata om tillgänglighet för servicen. 
Ansågs att man istället för att stifta garantilagar borde gå in och 
ändra i speciallagen för ärendet ifråga. Sades att det finns inget bote-
medel mot förändring och vi kanske bör inrikta oss på att ”tillverka 
bromsmedicin”, dvs att arbeta för att minimera skadan av det som 
sker. Skärgården har alltid varit förlorare vad gäller arbetsplatser och 
service. Det är väl klart att allt blir billigare om det sker centralt och 
på ett ställe. Våra invånare vill inte ha ekonomiska inbesparingar och 
försämrad service. I ett större sammanhang är det väldigt liten chans 
att få till stånd det vi nu genom smärre investeringar utvecklar i kom-
munerna. Bara våra egna fullmäktige och styrelser har förmågan att 
se till våra kommuners bästa. Vi är oroliga för att de nya utredarna 
inte har tillräcklig insikt i hur det är att leva i våra små samhällen och 
inte har förståelse för de annorlunda problem som vi brottas med. 
Kommunerna önskar fortsätta som självständiga enheter. En ny enkät 
angående samhällsservicen är på gång. Man bör se till att de enskilda 
kommunernas svarsresultat kan utläsas. Samtidigt påpekades att en 
gammal enkät i samma ärende har utförts tidigare av ÅSUB i samar-
bete med Kommunförbundet. Där framgick det att man var mest nöjd 
i skärgården, men att den slutsatsen förtegs. Denna enkät och dess 
slutsatser bör dammas av och presenteras på nästa skärgårdskom-
munmöte. FS fär uppdraget. (ÅSUB rapport 2010:9  ”Invånarnas syn på kom-

munernas verksamhet”). 



Månadens 
kommuninfo 

 Trafikplan 

 Statistik och framtid 

 Flyktingmottagande 

 Utlokalisering 

 

 

 

Översiktlig trafikplan för skärgården  
En fullmäktigeledamot i Föglö har till kommunfullmäktige inlämnat 
en motion om att man borde göra upp en långsiktig för kommunerna 
gemensam trafikplan för skärgården.  

ÅSUB statistik, befolkningsutveckling och framtidsutsikter  
Delgavs ÅSUB statistik om befolkningsutvecklingen i skärgården. 
Fokus sattes på tabellen om antalet skolelever. Skolelevernas antal 
minskar och skolorna upphör på sikt. Då skolorna är stängda upphör 
”normalsamhället” att existera. Utmaningen är att få folk att flytta till 
skärgården. Resultatet visar att de insatser som gjorts inte är tillräck-
liga. Ingenstans i världen i liknande regioner har man lyckats vända 
trenden med avfolkning i glesbygden. ”Vi har ännu inte vänt på rätt 
sten”. Påpekades att mera marknadsföringsåtgärder krävs och att del-
tagande i mässor är viktigt. Fokus bör vara på personliga kontakter. 
Hur mycket pengar lägger kommunerna på marknadsföring för in-
flyttning? Vi måste sätta mera fokus på detta! Vi har FS men de har 
också mycket begränsade resurser. Våra samhällen har allt, men vi 
måste också berätta om det! Digitaliseringen är bra men funkar ännu 
inte tillräckligt bra. Det är också i nuläget svårt att rekrytera kompe-
tent personal, främst pga av hotad eller minskad service i kommuner-
na. Föreslogs att skärgårdskommunerna bör rikta in sig på speciella 
målgrupper, t.ex dykare, jägare, människor med naturintresse, fritids-
befolkning med särskild verksamhet som går att utveckla i skärgår-
den med tillgängliga resurser. Konstaterades att etablering av företag 
och arbetsplatser är av avgörande betydelse för att inflyttning skall 
kunna ske. De åtgärder som hittills gjorts är inte tillräckliga och be-
folkningen minskar i skärgården. En viktig sak är berättelsen, dvs att 
delta i tillfällen där man har möjlighet att berätta om fördelarna med 
att bo och/eller etablera sig i skärgården. 

Flyktingmottagande 

I princip är de flesta kommuner positiva till flyktingmottagande. Där-
emot är det svårare att klara av integration av flyktingfamiljer pga 
samhällenas småskalighet och brist på arbetsplatser. Brändö anställer 
en flyktingkoordinator på deltid och kommunen står i beredskap att 
ta emot en flyktingfamilj. Även Vårdö ska ta emot flyktingfamiljer. 
Kumlinge är ännu avvaktande och i övriga kommuner finns inget 
beslut.  

Utlokalisering av landskapets förvaltning  
Det är önskvärt att landskapsregeringen alltid vid inrättandet av ny 
tjänst gör en konsekvensbedömning huruvida tjänsten kan placeras i 
skärgården. Många tjänster kan antingen helt och hållet eller delvis 
utlokaliseras om distansarbete accepteras.  

En annan möjlighet är att anställd vid LR,  som har bostad i skärgår-
den, erbjuds möjlighet att arbeta deltid från sin skärgårdsbostad. 
Kommuner kunde erbjuda kontorsutrymme för sommarboende tjäns-
temän som inte vill distansarbeta hemifrån 

Rapporten från skärgårdskommunmötet baserat på Björns och mina 
anteckningar. Kennet  



Hemvårdare Helena Johans kommer 
att ha semester under tiden 27.6 – 
11.08. 
Kerstin Ivarsson och Jenny Nylund 
kommer att vikariera Helena under 
den perioden. 
  

Till Landskapsarkivet 

 

Jag har nu fört handlingarna från följande före-

ningsarkiv till Ålands Landskapsarkiv: 

- Hembygdens Vänner i Sottunga 

- Sottunga Hembygdsförening 

- Sottunga bys tjurförening 

- Sottunga Telefonandelslag m.b.t. 

- Sottunga Lantmannagille 

- Sottunga Lotta Svärd 

På Landskapsarkivet är allt i gott förvar för fram-

tiden och vem som helst kan besöka arkivet och 

beställa fram det man vill se på.  

Men det finns säkert mera sådant som borde fö-

ras dit. Om ni har något hemma som borde be-

varas för eftervärlden är Landskapsarkivet rätta 

stället. För själva dit eller tag kontakt med mig så 

sköter jag om det.  

Björn 0400-508955  

Kommunens sotningsutrustning finns nu i skolans 

garage. 

Sottungadagen 9.7 

Sommarutfärd till Kyrkogårdsö 23.7 

Näringsnämnden 



Sommarens utfärd 

 

Som tidigare informerats går sommarens utfärd till Kyrkogårdsö den 23 juli. Eftersom det denna gång 

går att ta sig dit med färja, framme kl. 11.30, föreslår jag att vår ankomsttid dit med egna båtar också 

är kl. 11.30. Färjan avgår från Sottunga kl. 10.45 och avgår tillbaka från Kyrkogårdsö kl. 15.45. En för-

utsättning för att få färjan att gå iland är att någon också bokar ett fordon. 

Se anslag senare. 

Kulturnämnden 

Björn 0400-508955  

Socialsekreteraren har sommarsemester enligt följande datum; 
  

27.06 – 01.07 

18.07 – 12.08 (4 veckor) 
  
Ingen vikarie tillsätts under tiden. 
Barnskyddsärenden sköts av skärgårdens socialsekreterare under semesterperioden. 
  

Simskola 
i Fulvik den 11 – 22 juli 2016 

med simlärare Linda Virta. 
Förhandsanmälan till simombud 

Siv Törnroos mobil 
+358408423747 eller 
siv.tornroos@hotmail.com Sim-

skolan är för barn som är 
födda 2011 eller tidigare. Kom 

ihåg att anmäla ditt barn. Just 
nu har vi så få deltagare. 

Folkhälsan 

Sottungaloppet 

Sottugaloppet går av stapeln denna 

sommar den 8 juli kl 15, dvs dagen 

före sottungadagen. Mera i nästa num-

mer. 

Arrangörerna  

mailto:siv.tornroos@hotmail.com


 
Polisen och sjöbevakningen på skärgårdsturné 
  
Polisen och sjöbevakningen har under majmånad besökt skärgårdskommunerna Kumlinge, Brändö, Sottunga och 
Kökar med avsikten att bekanta sig med kommunerna och informera om sin verksamhet och samarbetet myndig-
heter emellan. Under besöken har diskuterats både kommunernas och myndigheternas ekonomiska situation, re-
surser och trygghetsfrågor. En ständigt återkommande fråga i alla kommuner har varit tillgången till hjälp när det 
verkligen behövs. 
  
Sjöbevakningen har en betydande roll när det gäller utryckningar i skärgården och en stor del av uppgifterna be-
står av handräckning till andra myndigheter, främst till räddningsmyndigheterna men också till polisen. Statistiskt 
sett är kommunerna lyckligtvis väl besparade från brottslighet och det är endast i få fall där hjälp från polisen har 
behövts. I de flesta fall har polisen begärt handräckning av sjöbevakningen och på så sätt har fallen lösts smidigt. 
Polisen vill ändå poängtera att det är viktigt att allmänheten kontaktar polisen när man misstänker brott eller när 
man blivit utsatt för ett brott - vid akuta situationer via nödnumret 112 och vid mindre akuta genom att ringa till 
polisens anmälningsmottagning eller genom att kontakta via polisens hemsida. 
  
Polisen och sjöbevakningen kommer under sommaren att sampatrullera i skärgården och besöken i de olika skär-
gårdskommunerna är redan inplanerade i kalendern. Sjöbevakningen kommer under sommaren att aktivt patrul-
lera på havsområdena och övervaka sjötrafiken samt hjälpa vattentrafikanter som råkat i nöd. Dessutom har myn-
dighetscheferna för dessa två myndigheter redan beslutat att en årlig "turné" ska bli en kutym; det är viktigt att 
träffa kommunernas ledning samt invånarna för att kunna reflektera tankar och svara på frågor. Och det bästa 
sättet är att träffas personligen och med tid. 
  
Med önskan om en solig, trivsam och trygg sommar! 
Maria Hoikkala, polismästare/Kim Westman, stationschef 
  

 

  
Socialsekreterare Camilla Enberg kommer att vara ledig under följande perioder; 
27.6 – 1.7 
Vid brådskande barnskyddsärenden ring under arbetstid Föglös socialsekreterare Tina Jansén tel: 018- 50 151 
  
18.7 – 5.8 
Vid brådskande barnskyddsärenden ring under arbetstid Föglö socialsekreterare Tina Jansén tel: 018 -50151 
  
8.8 – 12.8 
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 ut-
anför kontorstid. 

Det är endast myndigheter som kan kontakta jouren. Som privatperson i en akut situation kan du 
vända dig till polisen på telefon 112. För rådgivning, kontakta Tallbackens barn- och mödrahem 
tel: 018 531305 

Önskar er en riktigt trevlig sommar ! 
Socialsekreteraren 



 

 

På gång i Företagsam Skärgård 

Nordiska Skärgårdssamarbetet hade den 12 maj ett seminarium om service i skärgården. Detta är ett aktu-

ellt område där vi delar utmaningar med andra liknande områden, därav Stockholms skärgård. Den gemen-

samma nämnaren är att inflyttning behövs för att trygga kundunderlaget för serviceverksamheter, dit även 

kommunernas verksamheter räknas. John Wrede höll en presentation om Brändö och deras utveckling, 

bland annat om det näringslivsprojekt som kommunen genomfört. Detta ämne är någonting vi kommer att 

återkomma till i Företagsam Skärgårds verksamhet.  

Kom ihåg Workshop gällande Sottungas näringsliv och dess framtid den 9 juni av Sottunga kommun, Före-

tagsam Skärgård och Ålands Näringslivs företagsrådgivningsprojekt. Avsikten är att tillsammans diskutera 

och komma fram till framtidsmöjligheter för kommunen. Hoppas ni kan delta. 

En Central Baltic projektansökan håller på att knytas ihop med Företagsam Skärgård som en samordnande 

part för skärgårdens gästhamnar. Projektet skulle ha historiska segelleder som röd tråd, med inriktning på 

Postvägen för norra skärgården och eventuellt Kung Valdemars led för södra skärgården. 

MIDSOMMARAFTON PÅ SOTTUNGA 

KL. 12.00 KLÄR VI STÅNGEN 

KL. 20.30 TÅGAR VI FRÅN CENTRUM MED KRONORNA 

KL.21.00 RESER VI STÅNGEN, SJUNGER OCH DANSAR RINGDANS 

CA KL. 21.30 SPELAR PARMAS UPP TILL DANS PÅ SUNNANBERG 

Till alla som betalt inträde före 22.30 bjuder vi på 

kaffe och bulle. 

Arr: H.B.V i Sottunga rf. 

 

 













Lyckliga Lottas 
Kafé 

Bed & Breakfast 
 

 

 

 

 

TRUBADURKVÄLL 

i trädgården 

med 

 

SEBASTIAN 
 

Lördagen den 23 juli kl 21,00 
 

Severing, salt och sött! 

 
(egna drycker får medtagas) 

 

 

VÄLKOMMEN! 





Kontakt 

Redaktör:   

Kennet Lundström 

 

Kommunkansliet 

22720 Sottunga 

(018)-55125 

sottunganytt@sottunga.ax 

Besök oss på vår webbplats: 

www.sottunga.ax 

Nästa nummer av Sottunga-

nytt utkommer  6.7.2016 

Stopptid för material är 

4.7.2016 kl. 18. 

 

 

 

 

Puk Damsgård; Ser du månen, Da-

niel? 

Peter Englander; Om konsten att 

odla det omöjliga 

Sara Bäckmo; Skillnadens trädgård 

Ingar Nilsson; Rabarber 

Sabine Forsblom; Maskrosgudens 

barn 

Obioma Chigozie; Fiskarmännen 

Bill Clegg; Familjen jag hade 

James Oswald; Bödelns sång 

Elisabeth George; Oanade konse-

kvenser 

M.J. Arlidge; Bro bro breja 

 

Wieslander, Nordqvist; Mera fart 

Mamma Mu 

 

Välkomna!/ Gittan 

Vuxna             Barn och ungdom     

Nya biblioteksböcker 

 

Öppethållningstider SOMMAR 

OBS! gäller från 20.6 

MÅNDAG-TORSDAG 9-17 

FREDAG 9-18 

LÖRDAG 9-13 

SÖNDAG STÄNGT 

Varmt välkommen! 

Sotttunga AHL 

 

 

 

 


