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Uppdatering av telefonlista 

Vänligen meddela redaktören om du har nytt 

telefonnummer eller ny email samt meddela om du 

inte längre har hemtelefon. Skicka senast in 

ändringarna den 1.5.2020. Listan utkommer med nästa 

Sottunganytt. 

Skicka dina ändringar till: sottunganytt@sottunga.ax 

 

Info till allmänheten 

 

Kommunens arkiv håller på att flyttas till 

Landskapsarkivet. 

Men en hel del material slängs också direkt och i 

arkivet finns därför idag en hel del tomma A4 pärmar 

med eller utan fodral och det ser ut som om vi inte har 

någon användning för dem i kansliet. Därför ges dem 

till skänks till behövande. Ta kontakt med kansliet om 

ni behöver pärmar. 

 

Kommunkansliet 



 

 

  

 Vänkurs   

 

Vill du bli Röda korset vän till en äldre, ung med psykisk ohälsa, inflyttad eller någon annan som behöver 

det? Kom med på vänkurs torsdagen den 23:e april kl. 18-21 på Röda korsgården  

Fika ingår 

Anmälningar till onsdag 15.4 

Vi går igenom Röda korsets principer och verksamhet, olika former av vänverksamhet (vänpool som kan 

ringas in för kortvariga uppdrag, följeslagarvän på ÅHS eller långvarig vän), självkännedom och frivillig 

verksamhet. Du förbinder dig inte till uppdrag utan kan även gå kursen för mer information. 

 

För anmälan eller mer information kontakta; 

Linda Johansson ,Samordnare för social och mångkulturell verksamhet 

tel. 040 8267005 , linda.johansson@redcross.fi 

 

BIBLIOTEKET STÄNGT FÖR BESÖKARE 18.3 – 14.4 2020 

Med anledning av undantagstillståndet som råder pga Corona-viruset är biblioteket stängt 

för besökare. Det går dock att ta del av bibliotekets tjänster under ordinarie öppettider.  

Såhär funkar det:  

 På den här länken ser du direkt när nya böcker har registrerats på 

biblioteket: https://www.bibliotek.ax/web/arena/sottunga 

 Reservera böcker. Du som har inloggning på bibliotek.ax kan reservera böcker där, 

men det går även bra att ringa, skicka sms eller e-post till biblioteket.   

 Låna böcker. På måndagar görs reservationer om till lån. Böckerna levereras sedan 

till låntagarens postlåda under samma dag. 

 Boktransporten. Även under dessa tider funkar det att låna böcker mellan olika 

bibliotek på Åland. 

 Lämna tillbaka böcker. Böcker returneras till postlådan utanför biblioteket. (Kommer 

ev att ställas ut en extra vattentät låda om det blir mycket.) 

 Låna tidskrifter, musik, spel m.m. Kontakta biblioteket. Dessa finns inte registrerade 

digitalt. 

 Wifi. Bibliotekets wifi nås dygnet runt i området runt bibliotekshuset. Använd t.ex. 

för att ladda ner Pressreader-appen så kan du läsa tidningar från hela världen på 

nätet hemma. 

 Digitala tjänster. Under den här perioden utökar stadsbiblioteket sina digitala 

tjänster. Fram till 30.4 kan du som har inloggning på bibliotek.ax låna 2 e-böcker per 

vecka och streama 3 filmer per vecka på https://www.cineasterna.com/sv/ 

 

Kontakta biblioteket på måndagar kl 13-16 samt kl 19-21 på tel: 0457-3456747 eller 

e-post: biblioteket@sottunga.ax 

 

mailto:linda.johansson@redcross.fi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bibliotek.ax%2Fweb%2Farena%2Fsottunga%3Ffbclid%3DIwAR3GGiqr2kHAd0AUBB66TQfhCUsnz-F-1Wrfy2Ir8gxXvFUQjv9aKB56MU8&h=AT0LZkaaE5oJzjX968VCPSN-E2JNTAa1KR_nYx_vyoaDZxIUuolTWvMmzRVp9EzuoNFZ-PRlxvaZROtmtdC7G4Y0kLaz8O-b9-lI75WD9QE4D-wxQ-VSeDz3JR7X1pEAMSWsfPgxMWRm_nCv4oYuxZreA-4hN5tU-05GTSBt8pvqDYbjkNAsJ6Xtu2a22et2thj_m7PAbwXGQ9Ft-N9bNRzrN3ftyIGiXfYYuhiOpI7sBiDyNvmKnN8VRT7_L93_i4NbDFDQwC6m3q8AYe0MtRbyGwKLk443wXKGxEdHns1y88RTt0Fgr9Q32LhEnGzPpADPabA_-_e59E4wEqlFbUh0oKgM5lyMiE3Rx1vRqYtPcmD2JJ6m8LZvJe2aCqST3eSH6RwuTL4N0nF2Xpi4twKOvMtebtW29ndRkY3uOd3w-kd1fxVi_kduoq1myvcHZHh0UVGBZ4cxixW1Vi5EY6YRUyCYLS0AijPp6MjqhfPdkEbVQgFXRCsm7u35u_AbB9hK2t3z6ugm7_Fupjlbu6DNgujx2VJI3Am-3Gx_J8GcpiPsrC3RdpcSuLGSCKJ62YtVBaQPOfVEIUyqPRnQOJnqo1YzIqPm3i8xcB-sTkne4o8vp8HH6Q
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Du vet väl att du kan hitta Aktuell info om coronaviruset Covid-19 på ÅHS hemsida 
www.ahs.ax , sidan uppdateras vartefter. 

Allmänheten uppmanas följa med utvecklingen och följa givna direktiv. För kontakt gällande 
följande frågor se nedan: 

 

 

 

Råd till allmänheten 

 Undvik att resa. 
 Undvik folksamlingar över 10 personer. 
 Var noga med hygien, särskilt handtvätt. 
 Stanna hemma vid förkylningar, feber och andra symtom på luftvägsinfektioner. 
 Besök inte äldre och sjuka personer. 
 Besök på äldreboenden är förbjudna. 
 Personer över 70 år ska stanna hemma. 

 

 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webb  

Centralförvaltning Doktorsvägen vxl (018) 5355 (018) 538 533 förnamn.efternamn@ahs.ax www.ahs.ax 
PB 1091    info@ahs.ax 
AX-22111 MARIEHAMN      

 

http://www.ahs.ax/
http://www.ahs.ax/
mailto:info@ahs.ax


 

Sottunga AHL 
 

Boka kött, mjölk och bröd till påsk 

senast måndag 6 april, tack! 

 

Mycket fina påskblommor nu! 
 

 

 

 

 
 

PÅSKÖPPET 
 

Skärtorsdag 9.4  kl 13-18 

Långfredag 10.4 STÄNGT 

Påskafton lördag 12.4 10-13 

Påskdagen 13.4 STÄNGT 

Påskannandag 14.4 STÄNGT 

Tisdag 15.4 10-13 

 

VÄLKOMMEN! 

 

 

Sottunga AHL 
tfn 018 55127 

fax 018 55247 

e-mail sottunga.andelshandel@gmail.com 
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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. 

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 

4.5.2020. 

 

Stopptid för material är 

1.5.2020 kl. 18:00. 

Senior, se hit. Under rådande omständigheter kan 
tiden bli lång och ensam. Annette och Erika vid Äldre 
och hälsa på Folkhälsan finns tillgängliga på tfn 018 
527063, mån-fre 9-15, för dig som vill ventilera, 
reflektera eller bara prata väder. Vi kan också boka 
en digital träff över t.ex Skype el Facebook. Hoppas vi 
hörs! 
För tips för aktiviteter har vi också startat upp en 
Facebooksida ”Folkhälsan för seniorer – förslag på 
aktiviteter hemmavid” Följ den gärna! 
 
Med vänlig hälsning, 
  

Annette Hagman 

Aktivitetslots 
 
 

Nya biblioteksböcker 

Ålands landskapsregering; Åländsk odling 2019 

Allan Johansson; En olivodlares funderingar 

Anna Bauer; Hönsestrik A lovestory 

Wink o Suttner; Täljboken 

Elton John; Jag Elton John 

Christina Schollin; Ett himla liv 

Emma Hamberg; Resten av allt är vårt 

Simona Ahrnstedt; Bara lite till 

Jojo Moyes; Bergens stjärnor 

Lucinda Riley; Månsystern 

Peter May; Ett kallt fall 

Kate Atkinson; Kodnamn Flamingo 

Camilla Grebe; Skuggjägaren 

Jennys roman har utkommit och exemplar finns 

att köpa på butiken eller hos mig. 

Begränsad upplaga! 

Tag kontakt 0400508955 

Björn 


