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Dagens citat 
- “Man tar lite härifrån och 

lite därifrån och joxar 
ihop det så blir det lagom 
jox.” 

o Astrid Lindgren 
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April 2021 

Simombud sökes! 

Folkhälsan i Sottunga söker en person som vill vara simombud 

för simskolan i Fulvik som är en vecka i juli 2021. Som 

simombud är du kontaktperson till simläraren och lekledaren, 

tar vattenprov och tar emot anmälningar till simskolan. 

För mera info kontakta Siv Törnroos på mobil +358408423747 

eller Kerstin Lindholm på mobil +358405432407. 

Folkhälsan i Sottunga 

 

Hej, 

Med anledning av min 

födelsedag vill jag härmed meddela, 

att på grund av olika omständigheter, 

undanber jag mig, 

eventuell uppvaktning. 

Mvh Britt 

 

 



 

  



 



 

  



 

  



 

 

  



 

 

Vill du jobba med mångsidiga arbetsuppgifter i en trevlig skärgårdsmiljö? Är du intresserad 

av restaurangarbete och kundservice? Har du en glad kundbetjäningsattityd och arbetar 

flitigt och samarbetskunnigt? Ifall du svarade ja på dessa frågor kan detta vara din plats! 

 

Vi söker nu  

personal till restaurangen Salteriet på Sottunga  

för sommarsäsongen 2021 

Som medarbetare i restaurangen har du en väldigt viktig roll att våra kunder får en 

utomstående upplevelse när de besöker oss. Du arbetar med restaurangens alla 

mångsidiga arbetsuppgifter, vilket innebär bland annat kundbetjäning i kassan och salen, 

tillredning av mat och bakverk, städning och diskning. Tidigare erfarenhet av liknande 

arbetsuppgifter samt hygienpass och serveringspass är ett plus, dock inget krav. Vi 

garanterar en god inskolning till jobbet. 

Rätt attityd är det viktigaste vi söker, det vill säga att ha motivationen att erbjuda Salteriets 

kunder utmärkt service. Du är en ansvarsfull och flexibel lagspelare som kan hålla i flera 

trådar samtidigt och är aktiv i att ta tag i restaurangens mångsidiga arbetsuppgifter även 

självständigt. Vi betjänar våra kunder på svenska, finska och engelska så vårt önskemål är 

att du behärskar åtminstone två av dessa språk flytande. Av personal som jobbar i köket 

förväntar vi oss salmonellaintyg. 

Förutom mångsidiga arbetsuppgifter erbjuder vi dig en god och stödjande arbetsmiljö och 

bra arbetserfarenhet. Jobbet börjar i början av juni och pågår till 15.8.2021. Arbetstiden är 

ca 37,5 timmar per vecka med varierande arbetstider morgon till kväll såväl vardagar och 

helger. Vår restaurang betjänar våra kunder måndag-söndag kl. 14-21. Lönen betalas enligt 

kollektivavtalet. Vid behov hjälper vi med att hitta boende. 

Blev du intresserad? 

Skicka in din ansökan och CV senast 15.4.2021 till restaurangägarna Kirsi Helander och 

Janne Alatalo per e-post: jk-seasalt@outlook.com. Berätta i din ansökan varför just du 

skulle vara ett bra tillägg till Salteriet och även när du kan börja jobba och hur länge du har 

möjlighet att jobba. Vi går igenom ansökningar fortlöpande och anställer genast när vi hittar 

rätt person. Ifall du vill ha tilläggsuppgifter, så kan du mejla eller ringa Janne, tel. 050 438 

5630. 



 

 

 

 

  

  



 

Ålands Södra Skärgårdsförsamling¤ 

På grund av coronaläget kommer vi inte att kunna ha öppna gudstjänster i våra kyrkor under påsken. Vi 

kommer dock att hålla gudstjänster och sända dem på vår facebooksida ”ålands södra skärgårdsförsamling”. 

Om vi får kommer vi att fira gudstjänst med kyrkorna öppna för församlingen fr.o.m. 11.4. 

Den som vill bidra till någon av kollekterna kan sätta in ett bidrag på församlingens kollektkonto  

FI62 6601 0004 1000 04. Märk inbetalningen med helgdagens datum. 

 

Gudstjänster i april 

28.3  Palmsöndagen. Kollekt till Svenska Lutherska Evangeliföreningen 

 10.00 Streamad gudstjänst från kyrkan på Föglö. P. Karlsson 

 

1.4 Skärtorsdagen. Kollekt till Finska Missionssällskapet. 

 19.00 Streamad gudstjänst från kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund 

 

2.4 Långfredagen. Kollekt till Församlingens diakoni. 

 13.00. Streamad gudstjänst från kyrkan på Sottunga. P. Karlsson 

 

4.4 Påskdagen. Kollekt till Finska Bibelsällskapet 

 10.00. Streamad gudstjänst från kyrkan på Föglö 

 

11.4 Första söndagen efter påsk. Kollekt till Mediamission Budbärarna 

 10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz 

 13.00 Gudstjänst i kyrkan på Sottunga. P. Karlsson, M. Piltz 

 

18.4 Andra söndagen efter påsk. Kollekt till Förbundet De Utvecklingsstördas Väl 

 12.30 Gudstjänst i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund 

 

25.4 Tredje söndagen efter Påsk. Kollekt till Lärkkulla-stiftelsen 

 10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. J. Karlström, M. Piltz 

 13.00 Gudstjänst i kyrkan på Sottunga. M. Piltz 

 

2.5 Fjärde söndagen efter påsk. Kollekt till Domkapitlet i Borgå stift 

 12.30 Gudstjänst i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT 
Kansliet är öppet 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 , Församlingspastor Maria Piltz 0457 3446 264, Vik. 

Församlingsmästare Föglö Clifford Ellingsworth 0457 548 3069 , Vaktmästare Kökar, Krister Hellström 040 7365135, 

Vaktmästare Sottunga: David Lindholm 0457 345 3484,  Husmor Kökar, Linnea Eriksson 0400 501 853. Hemsida: 
www.alandssodra.fi  

 

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


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

3.5.2021. 

 

Stopptid för material är 

30.4.2021 kl. 18:00. 

Uppdaterad info om Coronaviruset finns på ahs.ax och thl.fi. 

Corona telefonen på ÅHS 018-535 313 

Sjukvårdsupplysningen 018-538 500 

Akuten vid Ålands Centralsjukhus 018-5355 (växeln) 

Alarmcentralen 112 

 

Inventering av amfibier i Ålands skärgård 

Under april - juni kommer fil. mag. Tom Hoogesteger inventera 
förekomster av grodor, paddor och vattenödlor i småvatten i Ålands 

skärgård för Nåtö biologiska stations räkning. Inventeringarna 
kommer ske både dag och nattid. Tom kör en svart Chevrolet Kalos 

med finländska registernumret FHE-831. Om ni vill ha ytterligare 
information, kontakta antingen Tom direkt 

på tomhoogesteger@gmail.com eller Nåtö biologiska station på 
04573457457. 

 

Befinner ni er i en konflikt och behöver hjälp att lösa den?  

Vi på Ålands medlingsbyrå erbjuder frivillig, kostnadsfri och 

konfidentiell medling i brott och tvister. Ni kan således mötas och 

diskutera er konflikt tillsammans med frivilliga medlare under trygga 

former. Lösningen är er egen och kan skrivas ner i ett avtal.  

Medling kan vara kompletterande till en rättegång eller 

helt enkelt ett alternativ.  

Även online-medling möjlig! 

Mer info: www.medlingsbyran.ax /0457 343 35 13 

 

mailto:tomhoogesteger@gmail.com
http://www.medlingsbyran.ax/

