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Dagens citat 
- För att visa, att man inte alls 

blev rädd när man hoppade 
till, kan man hoppa upp och 
ner ett par tre gånger liksom 
för att motionera sig. 

 Nalle Puh 

I det här numret 
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 Läkardag 

 Annons 
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 Alla hjärtans dag middag 

 Hälsostegen 

 Sottunga AHL 

 Sottunga hälso- och 

sjukvårdsmottagning 

 Asfaltering 

 Församlingsinfo 

 Skolelever söks! 

 Nya biblioteksböcker 

Februari 2020 

Annons 
Romanen skriven av förra lärarinnan Jenny Gustafsson, 
där handlingen utspelar sig på Sottunga har utkommit. 
Den kan köpas av förläggaren, dvs. undertecknad och 
kostar 20 €. Eventuella leveranskostnader tillkommer. 

Begränsad upplaga. 
Björn Rönnlöf 

 

 

Boka in torsdagen den 20 februari för nästa 

AKTIVITETSDAG 

Eva Sundberg från Kumlinge Björkö kommer 
och pratar om dialekter 

Hon vill gärna höra Sottunga dialekten när hon är här 
            Närmare info längre fram 

 

Läkardag 
Läkardag onsdag 12 februari på Sottunga Hälso- och 

Sjukvårdsmottagning. 
 

Läkare är Anna Sjöwall. 
Välkomna! 

 

 



Månadens  

Kommuninfo 
 Rapport från projekt 

 Medis kurs 

 

 

Rapport från projektet ”Traktor och Skjul”. 
 
Allt är rapporterat och godkännande har fåtts från bidragsgivarna. 
Sista inbetalningen på vårt konto har skett och vi har mera på kontot 
än då vi började. 
 
Planeringen jämfört förverkligande såg ut på följande sätt: 
 
Rena kostnader 
Budget 30380 € Förverkligat 24333 € 
Talko    Budget 1000 timmar = 15000 € Förverkligat 1062 timmar = 
15987 € 
Största skillnaden mot kostnadsbudgeten uppstod då vi lade 
plåttaket själva. 
 
Fördelat på traktor och skjul: 
 
Traktor Kostnader ca 6180 € Talko ca 640 timmar 
Skjul Kostnader ca 18130 € Talko ca 440 timmar 
 
Tack igen till alla som deltog i projektet. Invigning blir det då det blivit 
litet varmare. 
 
Hembygdsföreningen 

 

Medis  kurs i 

KALLIGRAFI 
planeras till lördagen den 28 mars 2020  

intresserad hör av dig till Britt tel. 040 5429898 

Närmare info längre fram. 

 



 

Alla hjärtans dag middag! 

Måndagen den 10 februari arrangerar FRK Sottunga avdelning  

Alla hjärtans dag middag i skolans matsal kl. 16.30–18.00. 

Meny: Pannbiff med stekt lök oh potatismos. Kaffe och kaka. 

Vuxna 20€, barn 6-12 år 10€, 

barn under 6 år gratis. 

Det finns möjlighet att köpa hem extra matportioner.  

Meddela gärna detta i förväg så vi kan beräkna åtgången; ring eller 

messa Vicko 0457-343495. 

Lotteri. 

Alla hjärtligt välkomna! 

 



Folkhälsans Motionskampanj pågår den 1.2 – 30.4.2020. Unna dig frisk luft och rörelse 

varje dag! Varje motionerad halvtimme ger dig en poäng. All fysisk aktivitet räknas, också 

vardagsmotionen.  

Motionskort finns på bordet i gymnastiksalsentrén på skolan, fås från Kerstin eller 

notera dina motionspoäng på www.motionskampanj.fi 

HÄLSOSTEGEN på Sottunga vårvintern 2020   

Folkhälsan i Sottunga vill sporra till ett friskare liv och arrangerar Hälsostegen på 

Sottunga under 40 dagar i februari, mars och april den 24 februari – 3 april. 

I år har vi tre olika grupper. Är du född 1945 eller tidigare så ska du samla 2500 steg per 

dag eller minst 100 000 steg. Är du pensionär ska du samla 5000 steg per dag eller minst 

200 000 steg. Alla andra ska samla minst 400 000 steg eller i genomsnitt 10 000 steg per 

dag. 

Behöver du stegräknare kontakta Kerstin tel. 040-5432407. 

Anmäl ditt deltagande genom att fylla i blanketten här nedanför. Lämna lappen till 

Kerstin, Siv på posten eller mejla kerstin.lindholm@sottunga.ax För att delta ska du vara 

medlem i Folkhälsan i Sottunga. Är du inte medlem kan du bli det genom att betala 

medlemsavgiften på 7 € till vårt konto i Ålandsbanken FI7166010004007886. 

Familjemedlemsavgiften är 20 €. 

Alla som når målet 400 000 steg, 200 000 steg eller 100 000 steg beroende på grupp blir 

bjudna på middag på skolan söndagen den 19 april kl. 13.30. Lämna dina steg senast den 

8.4.2020 till Kerstin.  

Anmäl dig så fort som möjligt men senast den 18.2.2020. 

 

------- klipp här --------------- klipp här --------------- klipp här -------------------- 

Jag deltar i Sottungas Hälsostege vårvintern 2020. 

Namn: _____________________________   Födelseår: ________ 

Telefon: ___________________________                   

e-post: _____________________________________ 

 

 

 

mailto:kerstin.lindholm@sottunga.ax


 

Vi firar Fastlagstisdag på ONSDAG den 26.2 kl 13-17 

 

Varmt välkommen till butiken, du får 10% rabatt på  dina 

varor hela dagen.  

(gäller ej alkoholhaltiga drycker och tobak) 

Traditionsenligt bjuder vi också på kaffe och 

fastlagsbulle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulpaner mixbukett 8,90€ 15 st 

 

Välkommen! 

 

 

 

Sottunga AHL 

Sottunga AHL 
tfn 018 55127 

fax 018 55247 

e-mail sottunga.andelshandel@gmail.com 



SOTTUNGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS MOTTAGNING 

 

Mottagning och tidsbeställning: 

 

Tisdag och Torsdag  kl  12.00 - 15.00 

ÅHS har infört TeleQ system på alla sjukvårdsmottagningar vilket innebär 

att när man ringer, så är det en telefonsvarare som ger tre alternativ att 

svara på: 

1 Tidsbokning 

2 Avboka tid 

3. Direkt kontakt med sjukvårdspersonal 

Övriga tider hänvisas man till hälsocentralens jourtelefon 

Måndag-fredag 08-16.00     018 538 500 eller alarmcentalen 112 

   

Läkardagar: 

Onsdag 22.1.2020 

Onsdag 24.02.2020 

              Välkomna 

Helena Johans/sjukskötare 
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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. 

Nya biblioteksböcker 

Marléne Eriksson; Städglädje 

Johanna Wallin; Sticka nordiska mönster 

Fredrik Rosenqvist; Rädda miljön och bli rik på ku

ppen 

Mikael Crawford; Drick bröder 

Katarina Frostenson; K 

Sophie Kinsella; En oväntad jul 

Sanne Bjerg; Misstagens bok 

Simon Holmström; Genom Änglamarkerna till me

tropolen och tillbaka 

Anna Jansson; Dotter saknad 

Jonas Moström; Skytten 

Jussi Adler-Olsen; Offer 2117 

Widmark/Willis; Filmmysteriet 

Kjell Ekström; Siri flyttar till Mariehamn 

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 

2.3.2020. 

 

Stopptid för material är 

28.2.2020 kl. 18:00. 

 

 

 

 

Skolelever söks! 

Inskrivning av elever för läsåret 2020-2021  

till Sottunga grundskola ska göras före den 

31 mars 2020 till skoldirektör Kerstin 

Lindholm. Anmäl ditt barn till 

kerstin.lindholm@sottunga.ax eller ring 

+358405432407, +358405165397. 

 

mailto:kerstin.lindholm@sottunga.ax

