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Händelsekalender 
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Dagens motto 
Du måste lära dig att välja 
dina tankar precis på samma 
sätt som du väljer dinna 
kläder varje dag. 

- Elizabeth Gilbert 
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Uppdatering av kommunens 
telefonlista 

Meddela till kansliet senast 23.1 ifall Dina 
kontaktuppgifter har ändrats eller saknas i den 

nuvarande listan.   
 



 
 

 
 

 

  

Månadens  
Kommuninfo 

• Kommunfullmäktige 
informerar 

• Björns ruta 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE (15.12.2016) INFORMERAR 
Anhållan om bidrag 
Kommunfullmäktige beslöt att Sottunga kommun ansöker om 
200.000 € stöd av Ålands landskapsregering för att säkerställa att 
kommunen kan finansiera lagstadgad service de närmaste åren. 
  
Landskapsregeringen beslöt 21.12 att Sottunga får bidraget. 
  
Budget 2017 
Kommunfullmäktige fastställde budget – 116.017 € för år 2017. I 
budgeten är bl.a. beaktat energiförbättringsåtgärder till 
Sonerahuset, fiberanslutning till kommunens hus och att 
kommunsekreteraren jobbar nu 100% fördelat 41% som 
kommunsekreterare och 59 % projekt. Lönen för projektarbete 
(59% )belastar inte kommunens budget. 
  
Utlåtande, kommunernas socialtjänst (KST) 
Kommunfullmäktige beslöt att inte ställa sig negativ till fortsatta 
diskussioner om bildandet av KST. 
  
Nytt grundavtal Oasen 
Nytt grundavtal godkändes. 
  
Anmälningsärenden 
Arbetet med sluttäckning av deponin är klart och slutgranskat. 
Kommunen kommer att söka bidrag från landskapsregeringen så 
fort alla kostnader är sammanställda 

 
Björns ruta 
Rågbrödet 
Bakning av rågbröd var det vanliga. Brödet hade  
hål för att underlätta torkningen. Man bakade en 
gång per vecka. Receptet var enkelt, det var vatten, 
mjöl, salt och jäst. Jästen köpte man. Efter baket tog  
man av en del som användes som mjukt och färskt. Det 
började mögla så småningom och då kunde man grädda det på 
nytt i en stekpanna på hällen och då höll det två dagar till. 
 
Efter torkningen på brödstång i taket var det hårt och måste 
blötas för att kunna ätas. Man blötte ofta i vattenämbaret. På 
fårresor var det mycket gott att doppa rågbröd med smör på i 
saltvatten. Det torkade brödet höll hur länge som helst.  
Till fartygen gjordes storbak, flera hundra kakor och taket var 
fullt med spett för brödtorkning. Bellmans-Frida var med och 
bakade till bl.a. Frid II. Man hade stora 150 liters tråg till detta 
och knådade med fötterna.  
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månadens  
Kommuninfo 

• Hembygdsföreningen 
informerar 

• Yoga 
 

HEMBYGSFÖRENINGEN INFORMERAR 
Den gamla traktorn som stått på Gamla Skolans gård skall nu 
renoveras. Problemet har varit att hitta ett utrymme där man 
kunde jobba även under vintern, d.v.s. som är någorlunda 
varmt även då. Nu har Skolan välvilligt ställt ett sådant 
utrymme till vår disposition. Det tackar vi storligen för! Det 
är fråga om utrymmet utanför pannrummet och en del grejor 
som finns där skall avlägsnas först. Raul och Viking har lovat 
se till att traktorn kommer dit. Renoveringen förväntas ta 
några år i anspråk och kräver också en del pengamedel för 
anskaffning av reservdelar. Vi har lovat att inte hantera 
bränsle i skolans utrymmen, inte heller att blästra eller 
annars skräpa ner. Nästa uppdrag blir att hitta utrymme för 
traktorn då den är klar och praktiska möjligheter finns att 
bygga ett hus för avlagda jordbruksredskap på området 
väster om Gamla Skolan. Vi får väl se om vi mäktar med det. 
Projektet skulle passa som Leader-projekt, men det krävs 
också att vi hittar ett talkogäng. 
Styrelsen 

Friskvård på Sottunga i Folkhälsans regi 
Yoga med Katariina Vuorinen från Kökar 
 
Obs ändrade tider! 
Yoga tillfällen 1,5 h timme per gång kl. 17.10 – 18.40;  

• i januari måndagar 9 och 16  
• i februari onsdagar 1 och 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 
Yogan startar alltså måndagen den 9 januari kl. 17.10 i 
skolans gymnastiksal. 
Välkomna! 
 



 
 

 
 

 

På gång i Företagsam Skärgård 

Skärgårdsboost 
Tillsammans med Ålands Näringsliv anordnar vi en timmars intensiv utvecklings workshop för skärgårdens företagare kallat Skärgårdsboost. Vi 

anordnar 2 st av dessa, ett på Kökar den 29-30 mars 2017 och ett på Lappo den 8-9 februari 2017. Konceptet följer Shapeup boost som 
anordnas I Mariehamn och som redan är fullbokat.  

Skärgårdsboost ger er: 
- Verktyg som behövs för att ta ditt företagande till följande nivå. 

- Tid att jobba intensivt med ditt eget företags utveckling. 
- Experter som sparrar och stöder dig i processen. 

- Andra företagare att bolla med och inbokat datum för nästa nätverksträff. 
- Möjligheten att få en mentor att diskutera med efter avslutad boost. 

Antal platser är begränsade. Anmälan till boostarna är öppna och finns på Ålands näringslivs hemsida: http://www.naringsliv.ax/vad-
gor-vi/foretagsradgivning/shape-boost Deltagandet är helt gratis och vi bjuder även på mat samt vid behov även övernattningen. Kom 

med! 

Skärgårdsakademin 
Företagsam Skärgård har blivit beviljat ett drygt 3 årigt projekt från Europeiska Socialfonden gällande utbildning av företagare och potentiella 
företagare inom främst informations- och kommunikationsteknologier.  Projektet kallas Skärgårdsakademin. Utbildningen skall innehålla dels 
gemensamma seminarier men framförallt individuell handledning. Temana inom projektet är bland annat: Grundläggande kunskaper i Office, 

bokföring, e-handel, e-marknadsföring, ny teknik, design, e-tjänster, etc.  
Vi söker just nu därför efter personer som vill agera handledare men även redan nu kan intresserade företagare höra av sig till undertecknad. 
Som en del av projektet kommer vi att erbjuda föreläsningar och specifik rådgivning enligt deltagarnas specifika behov. Därför begär vi nu in 

anbud på experttjänster inom olika områden. För att driva projektet behöver vi även hyra utrustning för våra utbildare och gör därför en 
offertförfrågan gällande uthyrning av redskap. Anbudsunderlag fås från Skärgårdsutvecklaren. Anbud bör vara oss tillhanda senast den 15 

januari 2017. 

Leader projekt under uppbyggnad 
Företagsam Skärgård ämnar ansöka om två stycken Leader projekt, ett gällande landsbygdsutveckling och ett fiske- och vattenrelaterat. Båda 
är så kallade paraplyprojekt som, om de blir beviljade, ger varje kommun möjlighet att komma med förslag på underprojekt som behövs, där 
Företagsam skärgård i.s.f. sköter administrationen. Därför begär vi nu in anbud på administration och drift av dessa projekt. Anbudsunderlag 

fås från Skärgårdsutvecklaren. Anbud bör vara oss tillhanda senast den 15 januari 2017. 

För övrigt är föreningar och företag välkomna som understödande medlemmar i Företagsam Skärgård för 20€/år 

Sedan får vi önska er ett produktivt nytt år! Hälsningar Kristian 

_________________________________________________________________________________ 
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: 

Bollplank och assistans vid planering av företagsetablering och 
företagsutveckling 
 
Råd gällande finansiering, marknadsföring, utveckling, IT, etc. 

+ Allt är kostnadsfritt! 

Bistå i utvecklingen av projektidéer som är till gagn för skärgården 
inom Företagsam Skär- gårds intresseområden. 

Lotsning och hjälp med ansökningar 

Kontaktuppgifter till skärgårdsutvecklaren 

 Kristian Packalén    e-post: kpackale@gmail.com    Tel. 0451218450 

http://www.naringsliv.ax/vad-gor-vi/foretagsradgivning/shape-boost
http://www.naringsliv.ax/vad-gor-vi/foretagsradgivning/shape-boost


 

Simning för barn  
Simningen har en höst och en vårtermin, med 14 gånger per termin. Anmälning sker i augusti via 
hemsidan, ev. lediga platser kan bokas resten av året. Folkhälsan har simning i både Mariehamn, 
Folkhälsans Allaktivitetshus, och i Godby, Ålands idrottscenter. 
 

Småbarnssim för barn mellan 2-5 år är en rolig vattenaktivitet som ska ge barnen de första 
grunderna i vattenvana tillsammans med en familjemedlem. 

Sim och lek är en simlärarledd undervisning där barnen genom lek övar vattenvana, simteknik och 
vattensäkerhet. Det finns både nybörjar- och fortsättningsgrupper. För barn från 5 år. 

Simkurs för äldre barn är en simkurs för nybörjare, som riktar sig till barn i åldern 8-12 år som vill 
lära sig grunderna i simning. Målet är att barnen ska bli vattenvana samt lära sig simma.  

Skärgårdssim, bor ni i skärgården och vill simma? Det finns speciella kurser med 5 lördagar per 
termin. Om ni är intresserade gå in och titta på vår hemsida. 

 

Intresserad? Kontakta oss gärna eller gå in på hemsidan för mer information: 

Johanna Hagström, ledande simlärare, tel: 527042, johanna.hagstrom@folkhalsan.ax 

Anna Hagman, simlärare, tel: 527046, anna.hagman@folkhalsan.ax 

www.folkhalsan.fi/sim 

Inflyttad? 
Folkhälsans Livstilsenhet ordnar träffar och samvaro för inflyttade kvinnor där man får umgås och 
träffa andra, och skapa kontakter. 
 

Grupp för inflyttade kvinnor. En träffpunkt där vi har olika teman, aktiviteter och gör studiebesök. 
Vi pratar, lagar mat, sportar; allt utifrån gruppens önskemål. En plats för gemenskap och 
inkludering.  

Kontakta oss för mer information: Katja tel: 040-6841855  

Barnledare 



 
 

 
 

Simning för inflyttade är simning tillsammans med simlärare, där man får hjälp att lära sig flyta, 
vattenvana och simma, samtidigt som man träffar andra kvinnor och umgås.  

För mer information kontakta                                                                                              Anna Hagman, 
simlärare, tel: 527046, anna.hagman@folkhalsan.ax 

 

Intresserad? Kontakta oss gärna eller gå in på hemsidan för mer information: 

För övrig information kontakta                                                                                          Joakim Svensson, 
tel: 040-8375777, joakin.svensson@folkhalsan.ax 

 

www.folkhalsan.fi 

Baby- och familjesim 
 

Baby- och familjesim är familjens glada lekstund. Barnet och föräldern får njuta av att 
vara i vattnet tillsammans. 
 

Det är för barn från 3 månader upp till 2 år tillsammans med föräldrar. Syskon är också välkomna. 

Lektionen leds av en baby- och familjesiminstruktör i en varm bassäng. Gemensamma sång- och 
lekstunder. Individuell handledning av instruktören.  

Vi har lektioner på onsdag förmiddag, torsdag eftermiddag och lördag förmiddag. 

Folkhälsan på Åland bedriver babysim som är klassat som s.k. säkert babysimställe av Finlands 
simundervisnings- och livräddningsförbund. 

 

Intresserad? Kontakta oss gärna eller gå in på hemsidan för mer information: 

Johanna Hagström, ledande simlärare, tel: 527042, johanna.hagstrom@folkhalsan.ax 

Anna Hagman, simlärare, tel: 527046, anna.hagman@folkhalsan.ax 

 

www.folkhalsan.fi/babysim 
 

mailto:anna.hagman@folkhalsan.ax


Sottunga AHL 
 

Sottunga AHL 
tfn 018 55127 
fax 018 55247 

e-mail: sottunga.andelshandel@gmail.com 
 
 

 

Vi önskar alla kunder en god fortsättning på det nya året! 
Det är väldigt lite folk på holmen nu och vi vill påminna 

om att om det är något du vill försäkra dig om att finns på 
butiken så BOKA INNAN! Våra varubeställningar är ibland 

så små att det inte blir försvarbart pga dyr frakt så det 
kan vara lite tomt i hyllorna. Vi ber er ha överseende 

med detta. 

 

Tulpantider! 

Just nu har vi fina tulpaner för 5,50€ (10st) 

 

 

 

 

 

Specialpris: Gris ytterfilé 8,90€ kg 
Var rädd om din butik, handla hemma!



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ÅLANDS SÖDRA SKÄRGÅRDSFÖRSAMLING
 

 

 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 

 
GUDSTJÄNSTER JANUARI 

6.1 kl. 10.00 Gudstjänst i Föglö kyrka 
 Trettondagen, P. Karlsson, J. Tengström. 
 Föglö kyrkokör. 

 Kollekt: Finska Missionssällskapet r.f. 
 

8.1 kl. 12.30 Högmässa i Kökar kyrka   
 1 sön e trettondagen P. Karlsson, J. Tengström. 
 Servering. 
 Kollekt: Finska Bibelsällskapet r.f. 
 
15.1 kl. 10.00 Högmässa i Föglö kyrka   
 2 sön e trettondagen, S-L Enqvist,  
 J. Tengström. 
 Kollekt: Ekumeniska rådet i Finland 
 
22.1 kl. 12.30 Gudstjänst i Kökar församlingshem 
 3 sön e trettondagen, P. Karlsson, P. Hällund 
 Servering 
 Kollekt: Stiftsgården Lärkkulla 
 
29.1 kl. 10.00 Gudstjänst i Föglö kyrka 
 4 sön e trettondagen, P. Karlsson,  
 J. Tengström. 

 Kollekt: Förbundet Kyrkans Ungdom 
 

29.1 kl. 13.00 Gudstjänst i Sottunga skola 
 4 sön e trettondagen, P. Karlsson,  
 J. Tengström. 
 Servering 
 Kollekt: Förbundet Kyrkans Ungdom 
 

 

5.2 kl. 12.30 Lekmannagudstjänst i Kökar församlingshem 
 Kyndelsmässodagen 
 Servering 

 Kollekt: Gemensamt Ansvar 
 

  
 
 
 
 

 
 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 
 

 Kyrkpressen 
 Församlingen subventionerar Kyrkpressen. Vill nu
 prenumerera, kontakta kansliet. För gamla prenumeranter
 fortlöper prenumerationen automatiskt. 
   

 Andakter 
 16.1 kl. 13.30 Sommarängen andakt, P. Karlsson 
 18.1  kl. 14.00 Annagården andakt, P. Karlsson 
 25.1 kl. 14.00 Annagården sångstund, J. Tengström  

 30.1 kl. 13.30 Sommarängen andakt, P. Karlsson 
 

 Klapp och Klang 
 16.1 kl. 10.00 Barnängen Kökar 
 25.1 kl. 09.00 Myran Föglö 
 

 Söndagsskola 
 22.1 kl. 10.30 i församlingshemmet 
 29.1 kl. 10.00 i församlingshemmet 
 Ledare: Pamela och René 
 

 Juniorklubb 
 19.1 kl. 18.00 i församlingshemmet  
 30.1 kl. 18.00 i församlingshemmet 
 Ledare: Pamela och René   

 Bibelsits 
 18.1 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.   

  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
6.2.2017. 
 
Stopptid för material är 
3.2.2017 kl. 18:00. 

 

BÄSTA SOTTUNGABOR OCH FÖGLÖBOR 
Under tiden 19.12.16–28.02.17 kommer Sottungas 

hälso-och sjukvård att skötas av  
SJUKSKÖTARE HELENA JOHANS 

Hon kommer att tjänstgöra 20h/vecka  
måndag-torsdag kl. 8.00–13.00 

Fredagar är mottagningen stängd. 
Beredskap vartannat veckoslut kl. 9.00–16.00 av 

HELENA JOHANS 
 och vartannat av Föglös hälsovårdare/sjukskötare.  

Använd de vanliga mobilnumren i respektive 
kommun för att nå vårdpersonalen. 

Vid akuta sjukdomstillstånd kontaktas alltid 
alarmcentralen på tel. 112. 

Mariehamn 30.11.16 
Birgitta Hermans, klinikchef 

 

Nya biblioteksböcker 
Vuxna    Barn & Ungdom  

Sjöhistorisk årsskrift 2015-2016 
Sonja Nordenswan; En sång ur kylan 
Håkan Kulves; Någonstans, alldeles 
nära 
Morten A. Strøksnes; Havsboken 
Malin Persson Giolito; Störst av allt
  

God fortsättning på det nya "läs"året! 
/Gittan 

Pija Lindenbaum; Pudlar och pommes 
Madeleine Bäck; Vattnet drar 
Meg Rosoff; I begynnelsen var Bob 
Meg Rosoff; Den jag var  


