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Dagens motto

Aktuellt

Det är inte alltid nödvändigt
att vara stark, utan att känna
sig stark.
– Jon Krakauer

Händelsekalender
· Yoga
· Hälsostegen
· Filmkväll

I det här numret

Finns det någon som vill sälja (mot rimlig slant eller
skänka) en äldre träbåt/eka till hamnprojektet? Båten
skall fungera som sandlåda, med andra ord kan den
inte vara helt fallfärdig!
Kontakta Sara: 040-7781213
Eller Kennet: 018 55125

Annonser till Sottunga Nytt skickas helst, om det
finns möjlighet, som Word-dokument istället för
PDF-format.
Redaktören
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KOMMUNSTYRELSEN (2.2.2017) INFORMERAR

Månadens
Kommuninfo
· Kommunstyrelsen
informerar
· Kommunfullmäktige
informerar

Utlåtande om jordförvärv
Kommunstyrelsen förordar för landskapsregeringen att Peter Flodin
beviljas jordförvävsrätt. Sökande har bott mer än fem år på Åland och
uppfyller villkoren i Landskapsförordning (2003:70) 6 § om
jordförvärvstillstånd.
Kommunsekreterarens vintersemester
17.2 (1 d) 20 – 28.2 (7 d)
27 – 31.3 (5 d)
10 – 13.4 (4 d)
26.5 (1 d)
Sonerahuset
Beslöts att begära anbud för att förnya värmesystemet.
Fastighetsskötsel
Andriy Kuzmenko är anställd som fastighetsskötare vid Sottunga
kommun 15.1.2017 – 15.1.2018. Arbetet kan påbörjas först efter att
han beviljats uppehållstillstånd. Lesia är anställd på timbasis och kan
utföra vissa akuta arbeten tills Andriy kan börja arbeta.
Lärarbostäderna
Beslöts att utreda möjligheten att stänga av värmesystemet i
lärarbostäderna. I samband med projektering av Sonerahusets byte av
värmesystem kommer även lärarbostädernas värme att undersökas.
Anhållan om tilläggsbudget
Skolnämnden har anhållit om tilläggsbudget 2017. Kommunstyrelsen
godkände planerad verksamhet och återkommer till ärendet senare
under året.
Avtal Rädda Barnen
Kommunstyrelsen godkände förlängning av befintligt avtal om
undervisning och stöd inom barnskyddets familjevård.
Företagsam skärgård
Lotta Bäcksbacka-Karlsson och Björn Rönnlöf ställer upp som
kommunens kandidater till styrelsen i företagsam skärgård.

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2.2 INFORMERAR
Kommunfullmäktige återvalde Görans Stenros till ordförande och
Regina Pettersson till viceordförande för kommunfullmäktige 2017.
Trafiknämnd
Beslöts att på nytt inrätta trafiknämnd. Medlemmar till nämnden utses
senare.

Aktuellt inom hamnutvecklingsprojekten

Månadens
Kommuninfo
· Aktuellt inom
hamnutvecklingen
· Utbyggnad av fibernät
· Björns ruta

Smart Ports
Hamnplanering (övergripande styrdokument och viktigt arbete är
klart)
– Anbudsbegäran för renovering av Salteriet
– Anskaffning av webkamera, bord och bänkar
– Förbättra parkeringen, planering
– El och vatten till båtar, planering
– Små försäljningsbodar tillverkas
Inom detta projekt bör allt vara klart tills sommaren.
Port Mate
Anbudsbegäran för pontoner
Elplanering och anbudsbegäran för el-arbeten
Avloppsplanering och anbudsbegäran för avloppslösningar från
hamnen.
Port Mate pågår till 31.12.2019
Utbyggnad av fibernät på Sottunga
Landskapsregeringen har beviljat finansieringsstöd för utbyggnad
av fibernät på Sottunga. Ålands Telefon har projekterat ett
fibernät för stor-Sottunga. Med fiber, som är framtidens
kommunikationsmedel, så får Du redan nu tillgång till en rad
tjänster, t.ex. bredband, IPTV med HD kanaler och fast telefon.
Andra tjänster som erbjuds är larm; brand-, inbrotts- och
servicelarm, trygghetslarm samt betalterminaler. Priset på en
fiberanslutning är 1995,- inkl. moms om 25 st. eller fler beställer.
Om minst 20 st. beställer så är priset 2495,- € inkl. moms.
Utbyggnaden planeras starta under våren 2017. Inom kort
kommer mer detaljerad information att skickas ut inklusive
beställningsblanketter. Vid frågor kontakta Ålands Telefon, tel.
(018)-41053, fiber@altel.ax .

Björns ruta
Gustav och Fridolf Björk fiskade med krokstötar efter
lekströmming på våren b.la. på följande ställen:
- Nabban
- Bredviksnäset
- Bogrundspricken
- Gullskärs hällen (Mosshaga)
- Rödgrund (Mosshaga)
- Södergrynnan
- Västra Hamnöören
Berättat av Fridolf är 2002.
Vi har sagt upp vårt fasta telefonabonnemang (018-55223) och
därför gäller bara våra mobilnumror i fortsättningen.
Björn 0400-508955
Ingegerd 0457-3433034

Plogning av enskilda vägar och infarter
Snöplogning av enskilda vägar har diskuterats en del den sista tiden och vi vill därför ännu en gång redogöra för
systemets uppbyggnad, ett system som har haft andra kommuners system som modell och som vi nu kört med
några år.
Systemet baserar sig på två grundläggande principer:
- kommunen har åtagit sig att stå till tjänst med plogning av enskilda vägar och infarter, trots att det inte
är kommunens skyldighet
- för att det inte skall gå skattepengar till plogning av enskilda vägar debiteras fastigheterna för
plogningskostnaderna
Systemet har följande uppbyggnad:
- för att visa att man vill ha plogat betalar man 50 € till kommunen före vintersäsongen
- efter vintersäsongen debiteras fastigheten för antalet plogningar och då räknas den redan inbetalda
avgiften (50 €) till godo
- Debiteringen baserar sig på antalet plogningar och vägens längd. Antalet plogningar noteras av den som
plogar och listan levereras till kommunkansliet efter vintersäsongen
- Vägens längd räknas från allmän väg. Allmän väg är landskapets väg från Bryggan till Skage och
kommunen väg till Karlssons och till Isaks
- avgifterna är följande: 0-100 m väg betalar 10 €/ gång, 101-200 m 12 €/gång, 201-400 m 14 €/gång, 4011000 m 16 €/gång och över 1000 m betalar 18 €/gång. Avgifterna är inklusive moms.
- även om det finns flera fastigheter vid samma väg betalar alla från utgångspunkten
- man betalar för maximalt 25 plogningar per vinter
- om det någon vinter inte blir en enda plogning räknas den inbetalda avgiften till godo följande år, men
ny avgift skall då också betalas in för att visa att man vill ha plogat också den säsongen
Detta betyder att det t.ex. lönar sig att säga till att man inte vill ha plogat, om man är borta en längre tid, men
också att om man vill ha en extra plogning så kostar det.
Ett räkneexempel: om man har 600 m väg som skall plogas och det har plogats 10 gånger under vintern betalar
man 160 €, minus den 50 € man redan betalat in.
För några år sedan då det var rejält med snö visade en efterkalkyl att systemet ger kommunen intäkter ungefär
motsvarande plogningskostnaderna.
Det här gäller vintersäsongen 2016-17 och andra system kan diskuteras inför nästa säsong. Om total rättvisa eller
alltför komplicerade system önskas måste vi involvera de enskilda väglagen.
DET ÄR DAGS ATT PLANERA SOMMAREN!
Har du behov av motiverad arbetskraft i sommar?
Varje sommar är det flera tusen ungdomar som vill
arbeta på Åland genom Nordjobb.
Alla arbetstillfällen är välkomna!
Behöver du ett sommarjobb?
Du som är mellan18-30 år
upplev Norden genom Nordjobb.
Sök sommarjobb idag!
Vill du hyra ut bostad i sommar?
Om du har en lämplig bostad som du vill hyra ut till
en skötsam ungdom från ett annat nordiskt land så
kontakta Nordjobb.
Läs mer på vår hemsida: www.nordjobb.org
Kontakta Nordjobb på Åland:
Tel 17279, e-post: aland@nordjobb.org

Folkhälsans Motionskampanj pågår den 1.2 – 30.4 2017. Unna dig frisk luft och
rörelse varje dag! Varje motionerad halvtimme ger dig en poäng. All fysisk
aktivitet räknas, också vardagsmotionen.
Motionskort fås från Kerstin eller notera dina motionspoäng på
www.motionskampanj.fi

HÄLSOSTEGEN på Sottunga vårvintern 2017
Folkhälsan i Sottunga vill sporra till ett friskare liv och arrangerar Hälsostegen
på Sottunga under februari och mars.
Samla ihop 400.000 steg på 40 dagar under tiden 13.2 – 24.3.2017. För personer
födda 1947 och tidigare eller personer med funktionsnedsättning räcker det
med 200.000 steg på 40 dagar. Alltså är du mellan 7 – 69 år skall du i genomsnitt
gå 10.000 steg per dag och är du 69-70 år eller över räcker det med i
genomsnitt 5.000 steg per dag. Behöver du stegräknare kontakta Kerstin tel.
040-5432407.
Anmäl ditt deltagande genom att fylla i blanketten här nedanför. Lämna lappen
till Kerstin, Siv på posten eller mejla kerstin.lindholm@sottunga.ax För att delta
skall du vara medlem i Folkhälsan i Sottunga. Är du inte medlem kan du bli det
genom att betala medlemsavgiften på 7 € till vårt konto i Ålandsbanken
FI7166010004007886. Familjemedlemsavgiften är 20 €.
Alla som når målet 400.000 steg eller 200.000 steg beroende på ålder blir
bjudna på schnitzel med dryck på Salteriet (vår lokala sponsor) lördagen den
10.6.2017 kl. 16.00. Lämna dina steg senast den 31.3.2017 till Kerstin.
Anmäl dig så fort som möjligt men senast den 19.2.2017.
------- klipp här --------------- klipp här --------------- klipp här -------------------Jag deltar i Sottungas Hälsostege vårvintern 2017.
Namn: _____________________________

Ålder: ___________

Telefon: ___________________________
e-post: _____________________________________
------- klipp här --------------- klipp här --------------- klipp här --------------------

St Olav Waterway
Inom projektet St Olav Waterway ska en vandringsled förverkligas på Sottunga. Avsikten är att hela leden ska gå från
Åbo till Trondheim, via Åland och då speciellt Kökar och Sottunga. Leden ska planeras i samarbete med markägare
och den slutliga utformningen beror förstås på möjligheter att ta sig fram i terrängen. På kartan finns förslag hur
vandringsleden kunde dras på Sottunga. Kommentera gärna och kom med förslag på intressanta
attraktioner.
- Vad finns av intresse som lockar
turister och vandrare?
- kost och logi
- forngravar
- byggnader
- stränder
- naturfenomen
- rastplatser
- avstickare till lämpliga attraktioner
- aktiviteter på Sottunga
- koppling till St Olav och övrigt av
historiskt intresse
Vi bör också ha förslag på
rastplatser och naturhamnar mellan
Kökar och
Sottunga och då synliggöra
attraktioner på vägen. Det speciella
med denna
led är att den också blir en led på
havet. Leden kunde bli av intresse
för
bl.a. paddlare, seglare och
småbåtsturister mm.
Britt har lovat hjälpa till och
kontakta alla markägare längs med
leden för
att försöka få godkännande att dra
leden och kanske få tips om
lämpliga
attraktioner längs med rutten.
Leden på Sottunga bör åtminstone vara klar på karta, testvandrad, godkänd av markägare, utmärkt så att man
hittar längs med den, tills maj i år. I maj är det meningen att en grupp testvandrare från Yrkeshögskolan Novia
kommer och testvandrar på Kökar och Sottunga. Då leden är klar kommer vi att skaffa speciella St Olav ledmärken
och
tillverka
stolpar.
Avsikten
är
att
hela
leden
certifieras
som
St
Olav
led.
Övriga händelser inom projektet är att få en infostuga där vandrare får tillgång till all information som finns om
leden. Det krävs också en del renoveringar och förbättringar i hamnen och dessa ska synkroniseras med de övriga
hamnutvecklingsprojekten. En tanke är att en del av den gamla vänt stugan kan fungera som infocenter.
För att projektet skall kunna förverkligas krävs förstås en positiv inställning och att alla inblandade jobbar med
något mera utöver vårt vanliga dagsverke.

Sottunga AHL
ALLA HJÄRTANS DAG 14.2!
Kom ihåg din vän med en blomma, vi får
in flera olika sorter.
Tulpanbukett 7 st 3,90€
Krukros i prickig påse 11,90€
Bukett Mia 7,90€
Bukett Amelia 12,90€

Vi får också fina bakelser från Choklad!

Sottunga AHL
tfn 018 55127
fax 018 55247
e-mail: sottunga.andelshandel@gmail.com

ÅLANDS SÖDRA SKÄRGÅRDSFÖRSAMLING
GUDSTJÄNSTER JANUARI
5.2 kl. 12.30

Lekmannagudstjänst i Kökar församlingshem
Kyndelsmässodagen, J. Tengström, m.fl.
Servering
Kollekt: Gemensamt Ansvar

12.2 kl. 10.00

Högmässa i Föglö kyrka
3 sön f. fastetiden, P. Karlsson, J. Tengström.
Kollekt: Förbundet Kyrkans Ungdom
Högmässa i Sottunga skola
3 sön f. fastetiden, P. Karlsson, J. Tengström.
Servering
Kollekt: Förbundet Kyrkans Ungdom

12.2 kl. 13.00

19.2 kl. 12.30

Högmässa i Kökar församlingshem
2 sön f. fastetiden , P. Karlsson, P. Hällund.
Servering.
Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp

26.2 kl. 10.00

Gudstjänst i Föglö kyrka
Fastlagssöndagen, P. Karlsson, J. Tengström.
Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp

5.3 kl. 12.30

Gudstjänst i Kökar församlingshem
1 sön i fastan, P. Karlsson, J. Tengström
Servering
Kollekt: KCSA

Till alla årets konfirmander
Hej på er alla! Nu börjar det vara dags att ta itu med
skriftskolan. Jag vill att ni alla reserverar två lördagar för
skriftskolträff. Lördagen den 11 februari kl. 10.30 –
16.30 i Föglö församlingshem. Kökargänget och
Sottungagänget kommer med den färja som startar kl.
8.00 från Kökar och återvänder med kvällsfärjan som
går kl. 17.30 från Långnäs. Vi fixar ätbart på
församlingshemmet så meddela om allergier till mig.
Den andra träffen blir lördagen den 4 mars i Kökar
församlingshem kl. 12.15 – 16.00. Föglögänget och
Sottungagänget hoppar på första färjan ut till Kökar
kl.10.05 från Överö via Sottunga. Retur kl. 16.00 från
Kökar. Dessa tillfällen är viktiga, så jag hoppas att ni kan
bereda rum för detta.
Hälsar prästen

ÖVRIG VERKSAMHET
Hembesök:
Ring t.f. kyrkoherde Peter Karlsson på
tel. 0457 5243 628.
Prästen i kansliet i Föglö
Alla onsdagar kl. 09.00 – 12.00
Andakter
1.2 kl. 14.00 Annagården sångstund, J. Tengström
8.2 kl. 14.00 Annagården sångstund , J. Tengström
13.2 kl. 13.30 Sommarängen andakt, P. Karlsson
15.2 kl. 14.00 Annagården andakt, P. Karlsson
21.2 kl. 13.00 Pensionärsträff musikcafé Sottunga PK, JT
22.2 kl. 14.00 Annagården sångstund, J. Tengström
27.2 kl. 13.30 Sommarängen andakt, P. Karlsson
1.3 kl. 14.00 Annagården andakt, P. Karlsson
Klapp och Klang
30.1 kl. 10.00 Barnängen Kökar
13.2 kl. 10.00 Barnängen Kökar
22.2 kl. 09.00 Myran Föglö
27.2 kl. 10.00 Barnängen Kökar
Söndagsskola
12.2 kl. 10.00 i församlingshemmet
Ledare: Pamela och René
Bibelsits
1.2 kl. 18.30 i församlingshemmet
Ledare: Pamela A. Maria B.
Kyrkokören i Föglö:
Torsdagar kl. 17.30. Ledare: Jan Tengström
Församlingsträff i Kökar:
Alla söndagar då gudstjänst inte firas på Kökar.
Kl.18.00 i församlingshemmet.
Kontaktpersoner: Mats Carlström och Kamilla
Nordberg.
Konsert i Föglö kyrka Lördagen den 11 februari kl. 19.00.
Trio Pons; Oliver Pons, violin. Stephan Kemetter, altviolin.
Helen Lindén, cello
Musik av Bach, Beethoven, Händel och Sibelius
Fritt inträde, programblad 15 €.

Bön och lovsång:
13.2 kl. 17.00 Föglö kyrka. Vi ber för aktuella ämnen och
sjunger ur det nya psalmbokstillägget. Kvällsfika utlovas.
Välkomna med! Ledare Peter Karlsson
MEDDELANDE
31.1 – 9.2 kommer jag att vara borta på en resa. Jag nås via
telefon
0457-524 3628 om ärendet brådskar. I övriga
ärenden vänligen vänd er till kansliet under öppethållnings-tider
tel. 50 010 eller Anita Hildén tel. 0457 343 1538.
Församlingens telefon kommer att förses med svarare inom
kort. Under de tider då kansliet är obemannat kommer
svararen att hjälpa er så att ni får kontakt med någon av oss. Vi
hoppas att det här skall förbättra tillgängligheten.
Guds frid till er alla / Peter K.

KONTAKT
Kansliet är öppet onsdagar och fredagar kl. 10 – 12 Tel/fax 50010 t.f. kyrkoherde Peter Karlsson 0457 5243 628
chester.karlsson@evl.fi Kantor, Jan Tengström 0457 3451 996 Ekonom Anita Hildén 0457 3431 538 anita.hilden@evl.fi Kanslist
Karin Fyrvall 50010 ons. och fre. 10 – 12 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

FRISKVÅRDSDAG PÅ SOTTUNGA SKOLA

Kontakt

Passa på att komma igång med träningen. Lördagen den 18
februari kommer Mia och Jerry Lindholm till Sottunga skola och
sporrar oss att börja röra på oss ännu mera.
Program
Kl. 11.00
v Jerry o Mia visar och berättar hur motionsmaskinerna i
skolans gymnastiksal kan användas.
Kl. 12.30 - 14
v Retro cirkelträning med Mia/Biljard med Jerry
v Kl. 14.30 – 16 Bollspel; volleyboll
Arrangör: Folkhälsan i Sottunga

Redaktör:
Pia Lindholm
Kommunkansliet
22720 Sottunga
(018)-55125
sottunganytt@sottunga.ax
Besök oss på vår webbplats:
www.sottunga.ax

Yoga med Katariina Vuorinen från Kökar
Yoga tillfällen 1,5 h timme per gång kl. 17.20 – 18.50;
· i februari onsdag 8 samt måndag 13.2
· i mars onsdagar 15 och 22 samt måndag 27.3.
Ett Prova på tillfälle gratis. Sedan 20 € för resten av
vårterminen. Anmäl ditt intresse till Kerstin på 040-5432407
eller kerstin.lindholm@sottunga.ax
För dig som behöver avslappning eller vill röra på dej lite och få
igång blodcirkulationen.
Välkomna!
Arrangör: Folkhälsan i Sottunga

Nästa nummer av
Sottunganytt utkommer
6.3.2017.
Stopptid för material är
3.3.2017 kl. 18:00.

Nya biblioteksböcker
Vuxna
Sanct Olof 2016
Linda Smith; Vågen vaggar himlen
Dag Sebastian Ahlander; Gustaf
Mannerheim
Johannes Hinrich von Borstel; Lyssna till
ditt hjärta
Linn Ullman; De oroliga
Elena Ferrante; Den som stannar, den
som går

Nora Roberts; Förföljaren
Mikaela Bley; Liv
Elly Griffiths; En kvinna i blått
Penny Louise; Ett ohyggligt avslöjande
Penny Louise; Begrav dina döda
Harlan Coben; Främlingen

Välkomna till biblioteket! / Gittan

