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April 2022 

Meddelande 
 

Kommunutredare Siv Sandberg kommer till Sottunga 5.4 kl. 
11.00 för att redogöra för kommunindelningsutredningen och 

hur den är tänkt att genomföras. Åtminstone styrelse och 
fullmäktige är inbjudna men säkert ryms flera intresserade. 

Tillställningen är i skolans matsal. Välkomna! 
 

Älghippa 
Älghippan hålls den 9.4.2022 kl. 19.30 på Sunnanberg. 

Middag (veganska alternativ finns), lotteri, och dans till Micke 
från Enklinge.  

Alla Sottungabor och markägare välkomna!  
Älgjaktlaget 

 

Krisen i Ukraina 
Röda korsets vårmiddag inbringade 845,20 €. 

I sparbössan som finns på butiken har det till den 28 mars 
kommit in 162,65 €. 

Pengarna har betalats in till Röda korsets katastroffond. Tack 
för er givmildhet. 

FRK Sottunga avdelning 
 



 

  

  
Kommuninfo 
 Kommunsekreteraren 

informerar 

 

 

 

Kommunsekreteraren informerar – Styrelsemöte 8.3 

Ålands skärgårdsnämnd 
Björn Rönnlöf och Lotta Bäcksbacka- Karlsson (ersättare) har lovat 
fortsätta i nämnden 2 år till. 
  
Vårdledigt 
Jenny Nylund beviljats vårdledighet till 10.1.2023. Svante Odmark sköter 
uppgifterna som bibliotekssekreterare och Oksana Soloshenko sköter 
uppgifterna som lokalvårdare. 
  
Lagförslag om kommuner med synnerligen ansträngd ekonomi 
Kommunen har inget att invända mot lagförslaget men önskar att 
landskapsregeringen klargör åtminstone i den nya 
kommunindelningsutredningen de faktiska orsakerna, tex minskade 
landskapsandelar, till varför kommuner hamnar i en situation med 
ansträngd ekonomi. Till övriga delar understöds ÅKF yttrande. 
  
Skrivelse från hemundervisarna 
Kommunstyrelsen välkomnade initiativet från hemundervisarna om 
önskemål om utrymme för att träffas i och umgås en eller ett par gånger i 
veckan. Verksamheten betraktas som ”klubbverksamhet” och borde då 
kunna ske kostnadsfritt i något av kommunens utrymmen enligt i förväg 
överenskomna tider. Styrelsen önskade att berörda nämnder beaktar 
detta önskemål och vid behov fastställer principer för användning av 
utrymmet. Styrelsen önskade också att bildningsnämnden beaktar detta 
och vid behov fastställer principer för användning av skolans matsal. 
  
Sponsorering 
Martina Karlborg-Olsen har riktat en förfrågan om kommunens intresse 
för sponsorering av Robert Näslunds kommande nya skiva. Styrelsen 
konstaterade att med hänvisning till likabehandlingsprincipen företag 
eller privatpersoner inte få enskild sponsorering. 
  
Bil för fastighetsskötsel 
Fastighetsskötarna har aktualiserat behov av en bil som främst skulle 
användas för reparations- och underhållsarbete på Sottunga. I detta skede 
finns inte resurser budgeterat för anskaffning och underhåll av bil. 
  
Central Baltic projekt Hybrid4U 
Grundidén med detta projekt är att arbetstagare med familjer ska 
erbjudas bättre möjligheter till distansarbete och därmed förbättrad 
livskvalitet. En effekt kunde också vara att skärgården behåller eller 
utökar sin attraktionskraft som bostadsort. Projektansökan inlämnas och 
så får vi se hur det går. Alltså inte klart att det blir av ännu. 
  
Äldreomsorgsplan och egenkontrollplan för hemservice 
Planerna uppdaterades för att motsvara dagsläget. 
  
Renovering av Lilla Lärarbostaden 
Renovering pågår som bäst. Södra väggen har varit fuktskadad. Tyvärr har 
också golvet en del fuktskador och måste repareras. Avsikten är att sätta 
ny panel på södra väggen. Lägenheten ska också få nya fönster. 
  
Hamnen 
Innan säsongen är avsikten att litet piffa upp ”Gröna Huset” och installera 
en diskbänk där. Mera grus behövs på grusplan framför bodarna och så 
har det önskats att jämna ut litet på strandstenarna kring landgången till 
den nya pontonbryggan. Några nya bojar och tyngder ska också skaffas. 
 



 

 

 
Sottunga hälso- och sjukvårdsmottagning 

Sottunga hälso- och sjukvårdsmottagning har öppet följande tider: 

Tisdagar 11-16 

Onsdagar 13.30-16 

Måndag, torsdag och fredag jobbar jag i Föglö och då når ni mig via TeleQ, tel. 040 
5916426. 

Inkommande läkardag 20.4 med dr. Åsa Sköndal. 

THL rekommenderar att 80-plussare och personer som bor på vårdhem för äldre tar en 
fjärde dos coronavaccin. 

Den som har fått tre doser vaccin och har haft covid-19 behöver inte en fjärde dos. Den 
som har fått bara två doser vaccin och har haft covid-19 behöver en fjärde dos. I det 
fallet ska det ha gått minst tre månader efter genomgången sjukdom eller senaste 
vaccindos. 

Anmäl dig för dos 4 senast 8.4, jag planerar att vaccinera under vecka 15 och 16 om det 
finns intresse. 

 

Mvh Jenni Avellan-Jansson 

Sjukskötare 

Föglö & Sottunga hälso- och sjukvårdsmottagning 

 



 

  



 

  



 

Mediskurser våren 2022 
 

ÅLAND SJUNGER 

Fredag 22.4 på Sunnanberg 

Kl. 19.30 – 21.45 (3 lektioner) 

Kursavgift: 23,95 euro.  

Kursledare: Åsa Isaksson och Dimitris Marinakis 

Anmälan senast den 8.4 till Jenny på tel: 040-1890700. 

Som en del av Åland 100 öppnar vi en skattkista av sånger 

med lokal förankring. Kom med och var en del av ett 

allsångssjungande Åland. 

 

WORD 

Lördag 7.5 i Sottunga skola 

Kl. 11.00 – 17.00 (7 lektioner) 

Kursavgift: 23,95 euro.  

Kursledare: Nicolae Cepeha 

Anmälan senast den 22.4 till Jenny på tel: 040-1890700. 

Förkunskaper: Viss datorvana. Vi börjar med grunderna och 

avancerar till den nivå gruppen klarar av.  

 



 

 

EXCEL 

Lördag 14.5 i Sottunga skola 

Kl. 11.00-17.00 (7 lektioner) 

Kursavgift: 23,95 euro. 

Kursledare: Nicolae Cepeha 

Anmälan senast den 29.4 till Jenny på tel: 040-1890700. 

Förkunskaper: Viss datorvana. Vi börjar med grunderna och 

avancerar till den nivå gruppen klarar av.  

 

NATURKRAFT 

Onsdag 18.5 i Sottunga skola 

Kl. 17.00-21.00 (5 lektioner) 

Kursavgift: 15,75 euro. 

Kursledare: Soile Wartiainen 

Anmälan senast den 27.4 till Jenny på tel: 040-1890700. 

Råvarukostnad (max 20 euro) betalas direkt till kursledaren. 

Kursdeltagarna får infobrev före kursstart.  

 

Läs mer info om kurserna i Medis katalog.  

Välkomna med! 



 

  

Årsmöten 
Torsdagen den 21 april kl 19.00 i mötesrummet på skolan 

Sottunga Fiskelag 
- Stadgeenliga ärenden 

- Övriga ärenden 

 

Sottunga bys samfällda land och vattenområden 
- Stadgeenliga ärenden 

- Övriga ärenden 

 

Kaffe med dopp 

Välkomna! 

Styrelsen 

 
Bortskänkes-/bytesdag 

Torsdag 21 april i gymnastiksalen 

Kl. 9-12 den 21.4 kan du komma till gymnastiksalen och lämna in kläder/saker som du inte längre 
vill ha själv, men som du tror att någon annan skulle kunna vilja ha. Bara hela och rena 

kläder/saker, så klart! 

Inne i gymnastiksalen kan vi ha kläder och små, ej ömtåliga saker (t.ex. böcker). Om vädret tillåter 
kan vi ha saker stående utomhus också. Riktigt ömtåliga saker, som glas och porslin, avstår vi dock 

ifrån helt och hållet, oavsett väder. Tag heller inte med saker till bytesdagen som är så stora att 
inte en person enkelt kan lyfta dem. 

Kl. 13-16 är alla välkomna till gymnastiksalen för att fynda. Det spelar ingen roll om man själv har 
lämnat in något eller inte. 

Inlämnade saker som inte tagits av någon kan hämtas kl. 16. Allt överblivet överlämnas sedan till 
Emmaus. 

 



 

 

Orosanmälan  

Du kan lämna en orosanmälan om du känner dig orolig för en äldre person som är 

uppenbart oförmögen att sörja för sin omsorg, hälsa och säkerhet.  

Syftet med anmälan är att en äldre person ska få hjälp och omsorg också då hon eller 

han inte själv kan eller kommer sig för att be om hjälp.  

Anmälan om oro och en äldre persons behov av omsorg kan lämnas av en privatperson 

eller av en myndighet. Anställda inom social- och hälsovården är förpliktigade genom 19 

§ äldrelagen (ÅFS 2020:9) för Åland att göra en anmälan om de noterar 

missförhållanden hos en äldre person.  

Om det är möjligt så diskutera gärna med personen du oroar dig över innan du sänder 

in en orosanmälan. Det går dock att göra en orosanmälan även om någon diskussion 

inte är möjlig.  

Efter att anmälan mottagits kontaktar äldrevården personen du oroar dig för så att 

servicebehov kan bedömas. Notera att klienter har självbestämmanderätt och de har 

därför också rätt att tacka nej till bedömning av servicebehovet. Personalen inom 

äldreomsorgen har sekretessplikt och kan inte heller berätta vare sig till dig som gjort 

anmälan eller någon annan person om fortsatta åtgärder. 

 

Blankett för orosanmälan finns på Sottungas hemsida; www.sottunga.ax/social-

service/orosanmalan  

http://www.sottunga.ax/social-service/orosanmalan
http://www.sottunga.ax/social-service/orosanmalan
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Ålands Södra skärgårdsförsamling 

Gudstjänster i april 
3.4  5: sönd i fastan, Judica Kollekt till församlingens fonder 

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

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

 

10.4 Palmsöndagen Kollekt till Svenska Lutherska Evangeliföreningen 

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

 

14.4 Skärtorsdagen. Kollekt till församlingens diakoni. 

 18.30 Skärtorsdagsmässa i kyrkan på Föglö. M. Piltz, G. Karlsson, Vår Kör 

 19.00 Skärtorsdagsmässa i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund 

 

15.4 Långfredagen. Kollekt till Förbundet De Utvecklingsstördas Väl. 

 10.00 Passionsgudstjänst i kyrkan på Föglö. M. Piltz 

 13.00 Passionsgudstjänst i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P Hällund 

 18.00 Passionsgudstjänst i kyrkan på Sottunga. P. Karlsson. 

 

17.4 Påskdagen. Kollekt till Finska Bibelsällskapet. 

 10.00 Högmässa i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz, Vår Kör 

 12.30 Högmässa i kyrkan på Kökar. M. Widén, P. Hällund 

 13.00 Högmässa i kyrkan på Sottunga. P. Karlsson, M. Piltz m.fl. 

 

18.4 Annandag påsk. Kollekt till Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors  

 11.00 Emmausvandring på Kökar. Samling vid församlingshemmet. M Widén 

 12.30 Vandringsmässa i kyrkan på Kökar. M. Widén, P. Hällund 

 

24.4 1:a sönd. e. påsk. Kollekt till Mediamission Budbärarna. 

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

 

Övrig verksamhet  
 

Andakt på Annagården 6.4 och 20.4 kl. 14.30 P. Karlsson, M. Piltz 

Måndagsträffen på Sommarängen 4.4 kl. 14.00 P. Karlsson 

Klapp och klang med Peter på Föglö 13.4 och 27.4 kl. 13.00 och på Sottunga 12.4 kl. 13.00 

Vår Kör övar i kyrkan på Föglö varje torsdag kl. 18.00 med M. Piltz 

Kören på Sottunga övar i skolan på Sottunga varannan söndag udda veckor kl. 14.00. M. Piltz 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

2.5.2022. 

 

Stopptid för material är 

29.4.2022 kl. 18:00. 

Nya biblioteksböcker 

Stefan Ahnhem, ”Den sista spiken” 

Tove Alsterdal, ”Rotvälta” 

Evalena Andersson, ”När en man älskar kontrollerar en 

kvinna” 

Johan Brosow, ”Myror” 

Cilla & Rolf Börjlind, ”Den barmhärtige samariten” 

Karin Collins, ”Under isen” 

Mattias Eliasson, ”Handen, trädet, tanken: från de 

förbisedda skogarnas gläntor” 

Emma Hamberg, ”Je m’appelle Agneta” 

Arnaldur Indridason, ”Flickan vid bron” 

Kenny Jakobsson, ”Surdeg: lär dig hantverket” 

 

 

Simskola sommaren 2022 
Simskolan är planerad till den 18 – 22 juli i Fulvik. 
Simskolan är för barn födda 2017 eller tidigare. 
Folkhälsan 

 

 

 

Peter Kankkonen, ”Hästprästen” 

Jessica Lindholm, ”Rädda bina! sa Nisse till Newton” 

Katrina Nannestad, ”Vi var vargar” 

Jockum Nordström, ”Året runt” 

Harri Nykänen, ”Värdetransportrånaren” 

Nora Roberts, ”En dotters arv” 

Björn Rönnlöf, ”Familjer och gårdar i Sottunga” (utökad 

upplaga) 

Max Seeck, ”Ondskans nätverk” 

Gill Thompson, ”Haven som skiljer oss åt” 

Stina Wirsén, ”Vem sover inte?” 

 

 
 
 
 
 
 
 

Storstädning av skolan 
En person söks för storstädning av skolan i sommar. Cirka 

70 timmars arbetstid. Arbetet innebär främst 
fönstertvätt, städning av alla rum i skolan och skurning 

av gymnastiksalsgolvet. 
Anmäl ditt intresse till Kerstin Lindholm senast den 21 

april 2022 till kerstin.lindholm@sottunga.ax eller +358 40 
5165 397 

Bildningsnämnden 

 

 

 

mailto:kerstin.lindholm@sottunga.ax

