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Dagens citat 
- “Det bästa med framtiden 

är att den kommer med en 
dag i sänder” 

- Abraham Lincoln 

 

I det här numret 
 Ö för Ö Sottunga 

 Läkardag 

 Biblioteket 

 Kommunsekreteraren 

informerar 

 Skolan 

 Info från Folkhälsan 

 Sottunga AHL 

 ÅHS info 

 Misebilen 

 Biskopsvisitation 

 Församlingsinfo 

 Projektstöd 

 Nya biblioteksböcker 

April 2019 

Ö för Ö Sottunga 

Tillfället "Ö för Ö Sottunga", som beskrevs i förra numret av 

Sottunga Nytt äger rum lördagen den 11 maj. 

Notera datumet! Välkomna att delta! 

Mera uppgifter om tillfället i maj numret av Sottunga Nytt. 

Vid frågor kontakta Simon Holmström tel 0457-3428214 eller  

e-mail simon@skargarden.ax 

Björn 

 

 

Läkardag 

Läkare Anna Sjövall kommer hit torsdag 4.4. 

 

 

 

Biblioteket är stängt den 22/4 pga. helg.  

Öppet istället på tisdagen 23/4 kl 13.30-15.30 och 19-21. 

Glad påsk önskar Jenny på biblioteket! 

tel:0457-3428214
mailto:simon@skargarden.ax
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Kommuninfo 
 Kommunsekreteraren 
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Kommunsekreteraren informerar 

Förhandsröstning 
Förhandsröstning i riksdagsvalet ordnas i kommunkansliet enligt 
tidigare praxis. Skild annonsering om datum och klockslag. 
  
Köp av platser på Oasen 
Hammarland har erbjudit övriga kommuner att ge anbud på platser i 
Oasen. Styrelsen beslöt att i detta skede inte ge anbud. 
  
Framtida vårdcentrum för hela Åland 
En utredning pågår om att skapa ett demenscentrum för personer 
med minnessjukdom. Tanken är undersöka om verksamheten kan 
förläggas till fastigheten ”Ålands Hemgård”. 
  
Utlåtande om socialvårdslagstiftning 
Styrelsen har till landskapsregeringen inlämnat gemensamt utlåtande 
tillsammans med Kökar och Kumlinge. 
  
Leader projekt ”uppgradering av vandringsstigar” 
Avsikten med projektet är att göra enhetlig märkning och skyltning 
av alla åländska vandringsstigar. Sottunga avser medverka i projektet 
under förutsättning att t.ex. Visit Åland fungerar som huvudman. 
  
Ändring av löneutbetalningsdag 
Lön för kommunalt anställda kommer från och med maj att betalas 
ut den 15:e varje månad. Alla anställda ska få ett personligt brev från 
Kökar. 
  
Kommunsekreterarens semester 
18 – 22.3 (5 dagar) 
23 - 26.4 (4 dagar) 
27 – 29.5 (3 dagar) 
12 – 13.6 (2 dagar) 
Sommarsemester planeras enligt tidigare praxis till 8.7 – 2.8  
(4 veckor) 
  
Facebook och Instagram för biblioteket 
Kommunstyrelsen var positiv till att Facebook och Instagram öppnas 
för biblioteket. 
  
Uthyrning av kommunens lägenheter 
För att locka inflyttare till kommunen har diskuterats att erbjuda 
möjlighet att ”provbo” i någon av kommunens lägenheter endast för 
en symbolisk hyra eller endast betala elkostnad. Kommunstyrelsen 
önskar att kommunens inflyttningsgrupp utarbetar förslag på 
kriterier som bör uppfyllas för att ”provbo”i kommunens lägenheter 
under en viss tid. 
 



  

Kommunsekreteraren informerar 

 
Projektaktuellt 
Strandbastun är snart klar och kommer till Sottunga i början av april. 
Renovering av Väntstugan pågår som bäst. Stolpvirke till 
vandringsleden har skaffats. 
Nästa steg är att sätta upp stolpar enligt en tidigare uppgjord plan. 
  
Övrigt 
Kommunsekreteraren medverkar i en av landskapsregeringen utsedd 
”trafikarbetsgrupp” som ska fundera på intern trafik i den planerade 
Skärgårdskommunen. Alla skärgårdskommuner har representanter i 
gruppen. Ersättare från Sottunga är styrelseordförande. 
  
Kommunsekreteraren har hittills deltagit i 2 möten. Ett av problemen 
är att skärgårdskommunerna inte kan enas om ”vem som ska åka 
vart” dvs. var ska ett framtida kommuncentrum vara, eller ska 
förvaltningen vara utspridd som den är nu? Innan man kan enas om 
det kan landskapets trafikavdelning inte räkna på nya rutter och 
färjor. En annan utmaning är att den nya kommunindelningslagen 
träder sannolikt snart i kraft, antagligen innan lagtingsval. Då finns en 
lag som säger att skärgårdskommunerna ska organisera sig till en 
Skärgårdskommun och arbeta fram ett samgångsavtal som alla är 
överens om. Men fortsättningsvis har kommunerna rätt att själva 
bestämma och kan då välja att inte delta i en förhandlingsgrupp och 
neka till samgång. Svårigheten då kan bli en inte tillämpningsbar eller 
verkningslös lag. Såsom lagen nu är kan Sottunga inte heller välja att 
organisera sig i någon annan form och diskutera samgång med t.ex. 
bara en eller ett par kommuner. Lagen säger att samgång ska ske 
2022. Pga. litet befolkningsunderlag och kraftigt reducerat 
landskapsbidrag kommer det att bli mycket svårt att klara ekonomin. 
  
Kennet 
 

Månadens  

Kommuninfo 
 Kommunsekreteraren 

informerar 
 

 



  

Information från skolan! 

Inskrivning av elever till Sottunga grundskola för läsåret 2019-2020 ska göras före 

den 30 april 2019 till skolföreståndare Kerstin Lindholm. Anmäl ditt barn till 

kerstin.lindholm@sottunga.ax eller ring +358405432407, +358405165397. 

Användningen av skolans bastu är avgiftsbelagt för alla användare: 5 € per person 

och timme. 

Avgift för dusch 4 € per person (ej avgift i samband med gympasal). 

Sottunga den 28 mars 2019. Skolnämnden. 

 

Simskola 

i Fulvik den 8 – 12 juli 2019 med simlärare Alex Westerlund. 

Förhandsanmälan till simombud Siv Törnroos mobil +358408423747 eller 

siv.tornroos@hotmail.com Simskolan är för barn som är födda 2014 eller tidigare. 

Kom ihåg att anmäla ditt barn.  

Folkhälsan 
 

Kom ihåg 

Hälsostegen middagen söndagen den 7 april kl. 13.30 på skolan. Anmäl dina steg till 

Kerstin den 6 april via mobil 040-5432407 eller kerstin.lindholm@sottunga.ax Din 

partner som inte har gått kan komma med och äta till en kostnad av 20 €. 

Förhandsanmälan till middagen för icke-deltagare till Kerstin senast den 29 mars. 

Folkhälsan 
 

mailto:kerstin.lindholm@sottunga.ax
mailto:siv.tornroos@hotmail.com
mailto:kerstin.lindholm@sottunga.ax


 

  Sottunga AHL 

Boka påskmaten senast 15.4! 
 

 

 

 

 

 

PÅSKÖPPET 
Skärtorsdag 18.4  kl 13-17 

Långfredag 19.4 STÄNGT 

Påskafton lördag 20.4 10-13 

Påskdagen 21.4 STÄNGT 

Påskannadag 22.4 STÄNGT 

Tisdag 23.3 10-13 
 

WJD rökt lammstek i skivor eller bit 21,90€ kg 

 

VÄLKOMMEN! 

 

 

 

 

 

 

Sottunga AHL 
tfn 018 55127 

fax 018 55247 

e-mail sottunga.andelshandel@gmail.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sottunga Hälso- och Sjukvårdsmottagning är från och med 01.04.2019 bemannad 

av sjukskötare tisdagar och torsdagar kl 12-15. 

 

Under dessa tider sköts Sjukvårdsmottagning och Hemsjukvård.  

  

Kontakt:  Helgfria tisdagar och torsdagar kl 12-15  

Tel: 55182 eller 040 591 6426. 

Sjukvårdsmottagning enl tidsbokning, Vänligen boka tid! 

 

Övriga tider kopplas samtalen vidare till Sjukvårdsupplysningen vid Hälsocentralen i 

Mariehamn, tel (018) 538500 

 

Vid AKUTA ärenden ring ALLTID ALMÄNNA NÖDNUMMRET 112 
 

Läkardag 1 gång per månad, Vänligen boka tid! 

 

Mödravård, barnrådgivning och skolhälsovård sköts av Hälsovårdare från Föglö Hälso- och 

Sjukvårdsmottagning. 
 

 

Sottunga mottagning är bemannad enl. följande: 

Tisdagar  kl 10:30-13:00  

Torsdagar  kl 11:30-16:00 

 

Under dessa tider kontaktas Sjukskötare/Hälsovårdare på tel 55182,  

(övriga tider kopplas samtalen vidare till Sjukvårdsupplysningen). 

Läkardag är planerad en gång per månad. 

För Sjukvårdsupplysning kontakta Mariehamns Hälsocentral, tel 538500 

 

Vid AKUTA ärenden ring alltid 112 

 



  

Misebilen 2019 

Sottunga, vid affären 

 

Fjärde torsdagen i månaden 

Kl. 14:00-15:45 

Beställ förköpta sopmärken från kontoret via 

www.mise.ax , ring till kundtjänst på 23844 eller 

maila till info@mise.ax 

Observera att du inte kan lämna avfall till 

Misebilen med säckhämtningsmärken. 

www.mise.ax 

mailto:info@mise.ax


Biskopsvisitation 
i 

Ålands Södra Skärgårdsförsamling 

 

Under tiden 26-28 april har vi biskopsvisitation i 

församlingen. Den 27 april besöker biskopen 

Sottunga. 

Då är alla välkomna att möta biskopen. 

Kl. 13.00 blir det  samkväm i församlingshemmet 

tillsammans med biskopen. 

Kl. 18.15 hålls andakt i Sottunga kyrka tillsammans med 

biskopen. 

Kl. 19.10 Åker biskopen med färjan till Kökar 

 

VÄLKOMNA 
 

 

 

 

 

 



Biskopsvisitation i Församlingen  26-28 april                                      

Biskop Björn Vikström kommer till församlingen och besöker Sottunga lördagen den 27 april. 

Program:  11.00 Besök i gamla skolan. 

 13.00  Samkväm tillsammans med biskopen i skolans matsal. 

 hjärtligt välkomna med! 

 15.00 Besök på kommunen  

 16.00 Biskopen besöker Sottungas äldsta invånare. 

 18.15 Andakt i Sottunga kyrka, P. Karlsson, M. Piltz, biskopen m.fl. 

 HELA BISKOPSVISITATIONSPROGRAMMET FINNS SNART PÅ VÅR HEMSIDA 

   www.alandssodra.fi 

 

  ÅLANDS SÖDRA SKÄRGÅRDSFÖRSAMLING 

Gudstjänster i april 
 
 7 april  Femte söndagen i fastan (Judica).  Kollekt till Finska bibelsällskapet. 
  Kl. 10.00 Gudtjänst i Föglö kyrka. P. Karlsson, M. Piltz 
 
14 april Palmsöndagen. Kollekt till Svenska Lutherska Evangeliföreningen. 
  Kl. 12.30 Högmässa i Kökar församlingshem. P. Karlsson, P. Hällund 
 
18 april Skärtorsdagen. Kollekt till Kyrkans Utlandshjälp 
  Kl. 18.30 Skärtorsdagsmässa i Föglö Kyrka. M. Piltz, Kjell Frisk, Vår Kör, m.fl. 
  Kl. 19.00 Cedermåltid och mässa i Kökar församlingshem. P. Karlsson, M. Carlström m.fl. 
 
19 april Långfredagen. Kollekt till församlingens diakoni. 
  Kl. 10.00 Passionsgudstjänst i Föglö Kyrka. M. Piltz, Vår Kör. m.fl. 
  Kl. 11.00 Passionsgudstjänst i Kökar Kyrka. P. Karlsson, P. Hällund 
  Kl. 16.00 Passionsgudstjänst i Sottunga Kyrka. P. Karlsson 
 
21 april Påskdagen. Kollekt till församlingens fonder 
  Kl. 10.00 Festhögmässa i Föglö Kyrka. M. Piltz, A. Nyberg, Vår Kör, kyrkfika med Pasha och Paj 
  Kl. 12.30 Festhögmässa i Kökar kyrka. P. Karlsson, P Hällund, Kökar Röster, Kyrkkaffe! 
  Kl. 16.00 Festhögmässa i Sottunga Kyrka. P. Karlsson, P. Hällund 
 
28 april Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti) Kollekt till Franciskus på Kökar r.f. 
  Kl. 10.00 Högmässa i Kökar Kyrka. Biskop Björn Vikström, P. Karlsson, P. Hällund  
   
5 maj Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini) Kollekt till Förb. Kyrkans Ungdom 
  Kl. 13.00 Gudstjänst i Sottunga kyrka. P. Karlsson 
  Kl. 15.00 Sinnesromässa i Föglö kyrka. M. Piltz m.fl. 
 

 

Andakter på Sommarängen Kl. 13.30 1.4, 15.4, 22.4 Påskmässa med P.Karlsson, P.Hällund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

  

 KONTAKT 
Kansliet är öppet måndagar och 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 (tjänstledig tills vidare) , Församlingspastor Föglö, Maria Piltz 0457 3446 264, 
Församlingsmästare Föglö 0457 3433 333, (Tommy Bergström tjänstledig till 31.8), Vaktmästare Kökar, Krister 
Hellström 040 7365135, Vaktmästare Sottunga, Lotta Bäcksbacka – Karlsson 040-5135529,  Husmor Kökar, 
Linnea Eriksson 0400 501 853. Hemsida: www.alandssodra.fi  

 

mailto:chester.karlsson@evl.fi
mailto:anita.hilden@evl.fi
mailto:alands.sodra@evl.fi
http://www.alandssodra.fi/


 

 

PROJEKTSTÖD 
för fiskefrämjande åtgärder 

Mellan 2016-2020 delas EU-pengar ut till  

stöd för fiskefrämjande åtgärder på Åland.  

Upp till 80% i stöd per projekt + talkotimmar  

är möjligt att få, men ett minimum på 60% om  

projektet beviljas! 
 

Tema: 

Miljö 
(Bl.a Lekområdesrestaurering) 

Upplevelse 
(Bl.a Förbättring av åtkomst till fiske) 

Kunskap 
(Bl. a Kurser) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Filip Blomberg 
Filip.Blomberg@hotmail.com 

Tlfn. 0457 342 1301 

www.leader.ax 

 

 

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 

3.5.2019. 

 

Stopptid för material är 

30.4.2019 kl. 18:00. 

Susanne LJ Westergren; Konsten att ta hand om  

ett dödsbo 

Ingrid Maria Ericsson; Retrokakor 

Carina Karlsson; Märket 

Uno Ekblom; Reseskildring 

Gunhild A Stordalen; Den stora bilden 

Jenny Rogneby; Ur aska i eld 

Anders De la Motte; Vintereld 

 

Agatha Christie; Par i brott 

Simona Ahrnstedt; Allt eller inget 

Claire Sandy; Socker, salt och nya chanser 

Jo Salmson; Maros resa - En samlingsvolym 

Mårten Melin; Att vara eller inte vara -

 Dikter om dig 

Fredrika Ottosson och Cicci Hallström; Barnens  

resebok 
 

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 

3.5.2019. 

 

Stopptid för material är 

30.4.2019 kl. 18:00. 

Nya biblioteksböcker 

mailto:Filip.Blomberg@hotmail.com
http://www.leader.ax/

