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Björns ruta 

Om man hade stillat bra så räckte 

höet hela våren, men ofta tog det 

slut i förtid. Man fick ta ljung och 

mossa till hjälp. Korna var ofta 

mycket svaga då de släpptes ut på 

våren. Om dom då ännu mjölkade 

"ett ådägg" så klarade dom sig an-

nars var det slut med dom. "Djuren 

sku ut bara fast det fanns bara ste-

nar och enris", sa Olas-Irene. Man tog även vass till mat åt 

korna.  
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Kommunstyrelsen 15.3 

Deltagande i projektet Små Öars Ekonomi 

Ett Interreg Europe projekt kallat ”Entrepreneurship project”  är under planering. Pro-

jektets ledande part är AIP (Association des Îles du Ponant), Frankrike. 

Övriga parter är IIF (Irish Islands Federation), SIF (Scottish Islands Federation), 

SRF (Skärgårdarnas Riksförbund i Sverige), HSIN (Hellenic Small Islands Network, 

Grekland) samt – om så beslutas – Kökar kommun, representerande Ålands yt-

terskärgård. Kökar kan vara Ålands part, med Sottunga, Kumlinge och Brändö som 

sub-parter. ESIN (European Small Islands federation), där Kökars kommun jämte 

de övriga skärgårdskommunerna genom föreningen Företagsam Skärgård är med-

lem, föreslår att Kökars kommun deltar i projektet. Planeringsarbetet utförs av 

ESIN:s viceordförande Christian Pleijel med stöd av kommundirektörerna Kurt Fors-

man och John Wrede. AIP indikerar att projektet söker 1,8 MEUR från EU-

programmet Interreg Europe. Vår del skulle vara 200.000 euro. Interreg bidrar med 

85% som finansieras dels från EU, dels från landskapet. Kökars och subparters  

andel skulle utgöra 15 % dvs 30.000 €. Det har utretts att denna kostnad på ansö-

kan kan täckas i sin helhet av Ålands landskapsregering. 

Projektet skall 1) Göra en komparativ analys av öars ekonomi, 2) Kartlägga de exakta 

merkostnaderna för att driva ett företag på en liten ö, 3) Kartlägga de olika ländernas 

stödsystem och 4) Utreda konsekvenser för olika sektor. 

Sottunga kommun deltar i projektet som sub-partner för Kökar under förutsättning att 

full extern finansiering beviljas och att kommunens eventuella merkostnader för delta-

gande (bl.a. resor, möten, arbetstid) ersätts. 

Utlåtande om jordförvärv 

Ålands landskapsregering har begärt Sottunga kommuns utlåtande angående Sott-

unga hembygdsförening rf:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.  

Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag att förorda för landskapsregering att jordför-

värvstillstånd beviljas med stöd av Landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvs-

tillstånd. 

Bidrag 

Kommunstyrelsen beslöt att bevilja bidrag för SKUNK, Leader och Föreningen Nor-

den i enlighet med tidigare praxis. 

Anhållan om att få använda kommunens vapen 

Jenny Nylund har anhållit om att använda kommunens vapen på två souvenirer 

som hon kommer att ha till försäljning. 

Kommunstyrelsen beslöt att begära att Nylund presenterar nytt förslag så att vapnet 

tillverkas i mera hållbart material än på modellen i laminerat papper. 

Lärarbostäderna 

Kommunstyrelsen prioriterar följande åtgärder och önskar att byggnadstekniska/

räddningsnämnden gör en kostnadskalkyl för dräneringen, södra gaveln och venti-

lation. 

Kennet 

 
  



 

 GUDSTJÄNSTER  APRIL 
 
 

3.4 kl. 12.30 Högmässa i Kökar kyrka 
 1 söndagen e påsk, P. Karlsson, P. Hällund 
 Kollekt: Finska bibelsällskapet r.f. 
 
10.4  kl. 10.00 Högmässa i Föglö kyrka 
 2 söndagen e påsk, P. Karlsson 
 Kollekt: Finlands sjömanskyrka r.f. 

 

17.4 kl. 12.30 Gudstjänst i Kökar kyrka 
 3 söndagen e påsk, , lekmannagudstjänst 
 Kaffeservering 
 Kollekt: Förbundet Kristen skolungdom 
 

24.4 kl. 10.00 Gudstjänst i Föglö kyrka 
 4 söndagen e påsk, P. Karlsson. 
  Jomala kyrkokör medverkar. 
 Kollekt: Församlingens missionärer SLEF 
24.4 kl. 13.00 Gudstjänst i Sottunga kyrka 
 4 söndagen e påsk, P. Karlsson 
 Kollekt: Församlingens missionärer SLEF 
 

1.5   kl. 10.00 Högmässa i Kökar kyrka 
 5 söndagen e påsk, P. Karlsson, P. Hällund 
 Kollekt: Föreningen Svenskfinlands
 krigsänkebarn r.f. 
 
5.5   kl. 13.00 Gudstjänst i Kökar kyrka 
 Kristi himmelsfärd, P. Karlsson, P. Hällund 
 Kollekt: KCSA 
 
8.5 kl. 10.00 Gudstjänst i Föglö kyrka 
 6 söndagen e påsk, P. Karlsson 
 Kollekt: Föreningen Franciskus på Kökar r.f. 
 
 

 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÖVRIG VERKSAMHET 
  

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

 

 Andakter: 
 6.4  kl. 14.00 Andakt på Annagården, P. Karlsson 
 11.4 kl. 13.30 Andakt på Sommarängen, P. Karlsson  

 20.4 kl. 14.00 Andakt på Annagården, P. Karlsson 
 25.4 kl. 13.30 Andakt på Sommarängen, P. Karlsson 
 4.5 kl. 14.00 Andakt på Annagården, P. Karlsson 
  

 Klapp & Klang 
 11.4 kl. 10.00 på Barnängen, P. Karlsson
 13.4 kl. 13.00 på Myran, P. Karlsson 
 25.4 kl. 10.00 på Barnängen, P. Karlsson 
 27.4 kl. 13.00 på Myran, P. Karlsson 

 9.5 kl. 10.00 på Barnängen, P. Karlsson (avslutning) 
  

 Söndagsskola: 
 I Föglö församlingshem 3.4 och 17.4  kl. 10.30 
 Ledare: René och Pamela 
 

 Juniorklubb: 
 I Föglö församlingshem 14.4 och 28.4 kl. 18.00 – 19.15 
 Ledare: René och Pamela 
  

 Bibelsits: 
 I Föglö församlingshem 21.4 kl. 18.30. 
 Ledare: Maria och Pamela   
 

 SAMTAL OCH BÖN  
 I församlingshemmet på Kökar kl. 18-20  
 de söndagar det inte är gudstjänst  

 

Meddelande 
 

En hoppfull vår tillönskas er alla. 
Kom ihåg att livets väg inte är rak. Tage Danielsson  

ger oss lite vägkost på vägen 
 

”Utan tvivel är man inte riktigt klok” 
 

Ha en skön vår! 
 

H/ Peter 
 



Barnomsorgen påminner 

Ni som vet att ni är i behov av barnomsorgsplats från hösten 2016 eller längre fram under 
verksamhetsperioden 2016-2017, ansök gärna senast 22.4 2016. 

Det underlättar vår planering av en bra barnomsorg för era barn. Ansökningsblanketten kan 
fås på kommunkansliet eller via socialsekreteraren. 

Har ni frågor ta kontakt med socialsekreterare Camilla Enberg tel: +358 40 4879400 eller 
soc.sekr@kokar.ax 

 

Hembygdsföreningen informerar 
 

Vi har nyligen haft styrelsemöte och har förberett årsmötet och som-

marens program. 

 

Årsmöte hoppas vi kunna ha i april och alla ombeds hålla utkik efter 

anslag då vi bestämt dagen. Förutom stageenliga förhandlingar och 

kaffe berättar Björn om ”Tiden”.  

 

Till sommaren planerar vi igen ha en ny liten utställning ”sälskytte” 

och håller Gamla Skolan öppen tisdag och torsdag kvällar i juli.  

 

Vår traditionella matservering med lotteri hålls tisdagen den 19 

juli. 

 

Allt enligt anslag senare.  

 

Ordförande 

0400-508955 

mailto:soc.sekr@kokar.ax


 

 

 

 

På gång i Företagsam Skärgård 

 

Föreningen deltog på Emmigrantmässan i Utrecht, Holland den 12-13 februari i samarbete med Föglö kommun, 

Arbeta & bo, ÅHS, PAF, Högskolan på Åland, Stalldalen / Real Estate Hunting samt Nederländernas honorärkonsul Jan-

Erik Rask samt Landskapsregeringen vars representant Näringslivsutvecklare Dan Backman dock inte kunde medverka 

på plats. Målet för föreningens medverkan var att locka inflyttare men även besökare. Uppföljningsmöten har hållits 

där det konstaterats att allt gick över förväntan, intresset för Åland var stort även om en stor del av tiden med 

besökare gick åt till att beskriva Åland. För tillfället sammanställs ett erbjudande till de som visat intresse för Åland att 

komma hit och besöka oss. 

 

Föreningen deltog på Fritids-mässan i Åbo mässcentrum den 11 – 13.3 Deltagandet samordnades av Satu Numminen 

/ Sagolik Service och medverkade var även Mikko Snellman som förevisade reparbeten, Stefan Nordman,  John Wrede 

samt Sandvik gästhamns nya innehavare Robert Karlman. Föreningen tackar för det! 

 

Föreningen vill anordna marknadsföringstillfällen även västerut, troligen i Sverige, som komplement till de tillfällen 

som årligen brukar anordnas i Åbo, i Hansa och i samband med fritidsmässan. Därför besöker vi i år olika mässor för 

att rekognosera. Den 5 mars var vi på mässan Allt för sjön i Älvsjö. Framförallt är det nya båtar och båtrelaterade 

prylar som marknadsförs där, men även en del turism-relaterade utsällare fanns på plats, t.ex. Visit Åland med ÅSS 

och MSF och gästhamnar från Åbolands skärgård som marknadsförde sig gemensamt. Andra mässor som vi funderar 

på är Stockholm Travel Show som rodnas i medlet av maj, Skärgårdsmässan som ordnas i slutet på maj och TUR 

mässan som ordnas i oktober. Tipsa gärna om ni har några idéer på andra sätt att marknadsföra vår skärgård och 

företag på.  

 

Rapporter från ovanstående samt annat vi gör finns på vår hemsida, http://www.skargarden.ax 

 

I övrigt håller vi nu på att avrapportera år 2015 samt starta upp de aktiviteter som skall prioriteras i år, framförallt att 

försöka få igång olika projekt som gynnar skärgårdens näringsliv. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Skärgårdsutvecklarens tjänster och kontaktuppgifter 

Skärgårdsutvecklarens primära uppdrag är att stöda Ålands skärgårds näringsliv  

och åtgärder som främjar boende och inflyttning.  

 
Exempel på vad skärgårdsutvecklaren kan stå till tjänst med: 





”Sofie från Mise finns på 

plats vid Misebilen den 28 

april för att svara på frågor, 

ta emot idéer eller bara dis-

kutera miljö”  

 

BILJARD 
Till skolan har köpts ett biljardbord som finns på övre våningen. Biljardbordet 

kan användas av Sottunga ungdomar i alla åldrar mellan kl. 8.00 och 21.00. 
Nyckel kan kvitteras ut hos skolans föreståndare mot en avgift på 10 €.  

Folkhälsan i Sottunga har gett bidrag och möjliggjort inköpet. 
Skolnämnden 
 
Majblommor 
säljs av Siv på posten och Kerstin. 2 € för en majblomsnål och 4 € för ett maj-

blomspins. Majblomsmuggen säljs i år för sista gången. 
Folkhälsan 

 
Simskola 

i Fulvik den 11 – 22 juli 2016 med simlärare Linda Virta. 
Förhandsanmälan till simombud Siv Törnroos mobil +358408423747 eller 
siv.tornroos@hotmail.com Simskolan är för barn som är födda 2011 eller tidi-

gare. 
Folkhälsan 

mailto:siv.tornroos@hotmail.com


INTRESSEANMÄLAN FÖR FIBER TILL SOTTUNGA 

Ålands Telefon har blivit tillfrågad att bistå med att få fiberanslutningar till Sottunga. Vi vill med 

denna enkät ta reda på intresset för fiberanslutningar och på så sätt få fram ett anslutningspris. 

Fiber är framtidens teknik och ersätter koppar som tidigare har varit standardlösningen för telefoni 

och bredband på Åland. En fiberkabel består av en glasfiber och använder ljus för att transportera 

data. Det gör att den får hög kapacitet och är mycket snabb samt okänslig för yttre störningar, t.ex. 

åska. Med fiber får man riktigt snabba nätförbindelser och nätet är förberett för framtida teknik. 

Dessutom går det att se på̊ TV och ringa vanliga samtal via fiberkabeln. Som fastighetsägare ger 

en fiberanslutning dig fördelar redan idag och är samtidigt en investering som ökar värdet på din 

fastighet. 

Om priset intagsavgiften för en fiberanslutning till en fastighet skulle vara 1995,- € inkl. 

moms är du då intresserad av att få fiber i Sottunga? I det priset ingår inkoppling till 

fiberstamledningen och ett fibermodem installerat i din fastighet. Det här är under förutsättning att 

intaget sker med luftkabel alternativt att det finns ett färdigt rör som fiberkabeln kan dras in i. I 

annat fall tillkommer kostnader för grävning och rör vid ny markförläggning. Leverans skulle ske 

under 2016. OBS! Priset intagsavgiften för en fiberanslutning är beroende på hur många som 

ansluter sig samtidigt. 

Ålands Telefons och Ålands Telekommunikation Ab:s normala prislistor för bredband, IPTV och 

telefoni gäller och är kort summerade nedan.  

Bredband 

 Bredband över fiber Hastighet Månadskostnad inkl. moms 

 Bredband XS  2/2 Mbps  21,95€ /mån  

 Bredband S  20/10 Mbps  29,95€ /mån  

 Bredband M  100/20 Mbps  34,95€ /mån  

 Bredband L 100/100 Mbps  39,95€ /mån  

 

Sommarboende kan få bredband för en del av året. Man betalar då för minst fyra 

sammanhängande månader per år och kan sedan få tilläggsmånader. 

 

IPTV 

IPTV Small innehåller de vanligaste kanalerna till ett förmånligt pris. Du får 24 kanaler (varav 6 HD-

kanaler) samt 22 radio-kanaler i grundutbudet för 6,95 €/mån. 

IPTV Medium är ÅLCOMs populäraste kanalpaket. Paketet innehåller alla Small-kanaler och därtill ett 

brett utbud med 29 tilläggskanaler. Totalt 52 kanaler (varav 10 HD-kanaler) samt 24 radio-kanaler för 

14,95 €/månad. 

IPTV Large är ÅLCOMs största baspaket. I paketet ingår totalt 69 kanaler (varav 13 HD-kanaler), 

däribland populära TV4 fakta, TV6 och ett antal specialkanaler (nyheter, hemmakanal, segling, jakt & 

fiske, kultur och barnprogram). Paketet innehåller även 24 radio-kanaler 

Priset på en IPTV box är 129,- € inkl. moms. 

 

  



Fast telefoni 

Fast telefoni kostar 1,80 € / månad i grundavgift. Till det kommer samtalsavgifter. Du kan behålla 

ditt nummer från en annan operatör genom att säga till om det till Ålands Telefon. OBS! Säg inte 

själv upp numret hos din nuvarande operatör. 

 

Intresseanmälan 

Om du är intresserad av fiberanslutning vänligen lämna in intresseanmälan till kommun-

kansliet. Det går också bra att skicka in intresseanmälan per E-post till info@sottunga.ax 

eller ringa till kommunkansliet 018-55125. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - 

 
 

Intresseanmälan för fiber till Sottunga, vänligen fyll i och returnera 

till kommunkansliet senast den 30 april 2016. 

 

Namn: ___________________________________________________ 

Adress: __________________________________________________ 

Telefon: ___________________ 

□ Privatperson □ Företag  

□ Fast boende □ Sommarboende  

□ Bredband  □ IPTV        □Telefoni        

Övriga kommentarer: 
________________________________________ 

mailto:info@sottunga.ax


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  4.5.2016 

Stopptid för material är 

2.5.2016 kl. 18. 

 

 

Stefan Kornelius; Angela Merkel 

Peter Pomarentsev; Ingenting är sant och 

allting är möjligt( det nya Rysslands 

surrealistiska själ) 

Gunilla Wahlsten; Viska frid 

Michael Hancock; En nollåtta på Norrgårds 

Karin Erlandsson; Missdåd 

Mikael Berglund; Ett föremåls berättelse 

om obesvar 

Elin Olofsson; Gånglåt 

Martina Haag; Det är något som inte stäm-

mer 

Helen MacDonald; H som i hök 

Anna Jansson; Rädslans fångar 

Arne Dahl; Utmarker 

Anders de la Motte; Ultimatum 

Alexander McCall Smith; Kvinnan som gick 

i solskenet 

Carolina Neurath; Fartblinda 

Lin Hallberg; Klart för start Sigge 

Johanna Srömqvist; Monstrens rike- De 

förhäxade barnen 

Carina Wolff-Brandt; Kalle Knaster, Mi-

randa och den magiska korpfjädern 

 

TREVLIG VÅRLÄSNING! 

Gittan 

 

Vuxna             Barn och ungdom     

Nya biblioteksböcker 

 

Kom ihåg att meddela Ditt intresse för fiberanslut-

ning senast 30.4! 

Om du är intresserad av fiberanslutning vänligen lämna in in-
tresseanmälan till kommunkansliet. Det går också bra att skicka 
in intresseanmälan per E-post till info@sottunga.ax eller ringa 
till kommunkansliet 018-55125. 
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