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Sottunga hälso- och sjukvårdsmottagning
Läkardag onsdag 22 december, läkare är Anna Sjöwall.
Tisdag 21 december Covid-19 vaccinering Dos 3 för 60+
samt riskgrupp 1 och 2 på Sottunga Skola kl 11 och framåt.
De som hittills har bokat vaccin dos har redan inbokade tider
som kommit som mess på telefon.
Finns ännu möjlighet att boka vaccin fram till och med vecka 49.
mvh;
Helena Johans
Sjukskötare
Sottunga/Föglö hälso- och sjukvårdsmottagning
Sottunga mobil;040591642

Passbåtstrafikens avtal i södra skärgården fortsätter hela 2022
enligt nuvarande mönster.
Vänliga hälsningar,
STEN SCHAUMAN
Upphandlare / Procurement Officer
Infrastrukturavdelningen / Department of infastructure
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VÄLKOMMEN
på
JULMARKNAD i Sottunga city
lördagen den 4 DECEMBER
kl 11.00 – 13.00
Intresserade försäljare tar med sitt bord och
kommer och säljer
sina produkter
Almas Hantverk och galleri håller öppet
Alla Hjärtligt Välkomna!
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Första insatsgruppen på Sottunga behöver medlemmar
På Sottunga finns en första insatsgrupp som hjälper till vid
plötsliga hjärtstopp och övriga stödåtgärder till
ambulanssjukvården. Utryckningar sker i mån av möjlighet och
helt på frivillig basis. Alarmcentralen kontaktar när det finns
behov.
Första insatsgruppen behöver flera medlemmar. För att vara
med i gruppen behöver du ha gått en Första hjälp 1 kurs som
ordnas den 5 – 6 februari 2022 och en hjärtstartarkurs som
ordnas senare i vår av Mariehamns Räddningsverk. Bägge
kurser ordnas på Sottunga skola. Kommunen betalar
deltagaravgiften för Första hjälpkursen och Räddningsverkets
kurs är gratis. Så det kostar ingenting att bli medlem förutom
tid.
Vill du bli medlem i Första insatsgruppen så kontakta Helena
Johans 040-7532868 eller Kerstin Lindholm 040-5432407.

Biblioteket informerar
Biblioteket har bytt kod till nyckeldosan. Den nya koden
gäller från och med 1 december. Det finns också en ny
åldersgräns för att besöka biblioteket utanför
öppettiderna (utan vuxens sällskap) – 15 år.
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Nya biblioteksböcker
Susanna Alakoski, ”Londonflickan”
Hanna Blixt, ”Glorian”

Andreas Palmaer och Bengt Fredrikson, ”Andra världskriget:
Människorna mitt i striden”

Gunilla Boëthius, ”En livslång hemlighet”

Gertrude Pressburger och Marlene Groihofer, ”Levt upplevt
överlevt”

Fatima Bremmer, ”Ett jävla solsken”

Sally Rooney, ”Vackra värld, var är du?”

Christoffer Carlsson, ”Brinn mig en sol”

Aapo Roselius och Oula Silvennionen, ”Finlands okända krig”

Sandra Dahlén, ”Frigående barn”

Denise Rudberg, ”Er tredje man”

David Jonstad, ”Meningen med landet”
Mari Jungstedt, ”Där den sista lampan lyser”
Henrik Nyberg, ”Naturapoteket: förebyggande och
kompletterande cancerbehandling”

Katarina Wennstam, ”Djävulens advokat”
Mats Wänblad, ”Så funkar det! Jorden i universum”
Mats Wänblad, ”Så funkar det! Kroppen inifrån och ut”

