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Dagens citat 
 

- “ När ingenting är säkert är 
allt möjligt” 

I det här numret 
 Biblioteket 

 Älghippa 

 Gratulationer 

 Sottunga AHL 

 Aktivitetsdag 

 Nordiskt seminarium  

 Mise 

 Församlingsinfo 

 Nya biblioteksböcker 

Januari 2020 

Biblioteket 
Biblioteket har ändrade öppettider under 

 vecka 2: 
Måndag 6.1 STÄNGT 

Tisdag 7.1 kl 13.30-15.30 och 19.00-21.00 
Bibliotekssekreterare Jenny 

ÄLGHIPPA 

Älghippan hålls den 25.1.2020 kl. 19.30 på 
Sunnanberg. 

Middag, Lotteri, och Dans till Greta o Birger. 

Alla Sottungabor och markägare välkomna. 

 

Älgjaktlaget 

 
 



  Månadens  

Kommuninfo 
 Gratulationer 

 

 

Gratulationer från oss alla till Märta!  

Finlands kommunförbund har beslutat att bevilja ett hederstecken 
åt Märta Gruner och här ett axplock ur hennes långa meritlista. 

För det första det rent yrkesmässiga, dvs. som lärare och 
skolföreståndare i Sottunga folkskola och grundskola i 36 år och 
som bibliotekarie i 22 år. 

För det andra alla hennes förtroendeuppdrag inom kommunen och 
den meritlistan är lång. Om man slår ihop tiden i styrelse och i 
fullmäktige blir det hittills 47 år och därav många år som 
styrelseordförande och det är ju inte slut än. Sedan hennes 
deltagande i socialnämnden, länge som viceordförande och det 
också fortsätter. Sedan kortare eller längre tid i praktiskt taget alla 
andra nämnder samt som kommunens representant i ett tiotal 
organ utanför kommunen. 

Sedan för det tredje som ledamot i styrande organ inom den tredje 
sektorn. Hit hör kyrkofullmäktige, kyrkorådet, Folkhälsan, Röda 
korset och inte minst Sottunga Hembygdsförening, där som 
grundande medlem samt som ordförande i över 20 år, nu 
viceordförande. 

Den fjärde sektorn är den privata, där vi kan nämna hennes 
beredvillighet att skjutsa och att sköta förplägnaden på otaliga 
möten och att ha fungerat som reservmamma för utbybarn som av 
olika orsaker inte har kunnat ta sig hem på kvällen efter skolan. 

Märta har beviljats Finlands kommunförbunds högst rankade 
hederstecken, det vill säga Hederstecknet i guld, som "beviljas för 
omfattande och förtjänstfull insats i kommunala 
förtroendeuppdrag eller ansvarsfull tjänst eller befattning, samt för 
betydande insats eller påverkan i verksamhet inom landskap och 
nationell politisk organisationsverksamhet. Hederstecken beviljas 
av Kommunförbundets styrelse för den föreslagna mottagarens 
arbete i sin helhet."  

Hederstecknet med konvolut överräcktes på kommunfullmäktiges 
sista möte för perioden den 18 december. Då fyllde Märta i sin 
meritlista genom att berätta att hon några gånger deltagit som 
ersättare i Landstinget, bl.a. den gången då man beslöt beställa m/s 
Gudingen. 

Styrelsen 
 



Gott Nytt År! 

Mycket nytt i sortimentet bl.a: 

 

Rökta musslor 
Inlagd stekt strömming 

Jordnötsringar 
Glutenfri pizza 

Findus delikatesswienerbröd 
Trolli ögon-godis 

 

 

 

 

 

 
 

  

Sottunga AHL 

Sottunga AHL 
tfn 018 55127 

fax 018 55247 

e-mail sottunga.andelshandel@gmail.com 



 

Du kommer väl ihåg 

AKTIVITETSDAGEN  
 lördag 18 januari på skolan 

Vi startar som vanligt med olika aktiviteter kl. 12, 

 dricker kaffe ca 13.30. 

Maria Carlsson berättar därefter om sin 

pilgrimsvandring sommarn 2019. 

Vi önskar alla en Gott Nytt År samt ett 

fortsatt bra Aktivitets år med Folkhälsan! 

Kerstin, Märta, Britt 

  



 

Nya pilgrimsleden går över SOTTUNGA och är certifierad som europeisk 

kulturväg, – vad betyder det? 

 

Välkommen till ett nordiskt seminarium 5-6 februari i Mariehamn! 

Hur kan vi bättre ta till vara på de möjligheter den här nya leden medför?  

Sottunga är en speciell del av leden värd att lyfta fram. För att underlätta vidareutveckling runt leden på Åland 

arrangeras detta seminarium tillsammans med nordiska gäster. 

Vi samlas onsdag eftermiddag på tidigare Hotell- och restaurangskolan för att få en helhetsbild av vad detta med 

St Olav Waterway är och hur det fungerar på andra håll (i Norge, Sverige, Finland). 

På torsdag förmiddag jobbar vi mer konkret, i Alandica, med att ta till vara, planera och utveckla de möjligheter 

som denna led – och denna typ av hållbar besöksnäring – innebär. 

VÄLKOMMEN om du är företagare, beslutsfattare, tjänsteman, hemmansägare, förenings- eller 

församlingsaktiv! 

Läs mer på Facebook https://www.facebook.com/events/975869776119664/  och anmäl dig via länken där, 

eller kontakta mig. Jag svarar gärna på frågor! 

Ester Laurell, Contact Point Åland, Central Baltic-programmet, tel. + 358 457 3421 294, 

ester.laurell@regeringen.ax 
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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 

Nertby Aurell/Clase; Food Pharmacy Näringsjägaren 

Ljudmila Pavlitjenko; Stalins prickskytt 

Annika Ström Melin; Världen sedan 1989 

Ulrika Gustafsson; Min ljusa stad 

Lars Kepler; Lazarus 

Anne Youngston; Vi möts på museet 

Karin Brunk Holmqvist; Damen med bysten 
 

Derrick Nilsson; Nästan hundra år - och lite till 

David Lagercrantz; Hon som måste dö 

Simone St. James; De trasiga flickorna 

Ninni Schulman; När alla klockor stannat 

Martin Olczak; Megakillen blir superkändis 

Karin Erlandsson; Segraren 

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 

3.2.2020. 

 

Stopptid för material är 

31.1.2020 kl. 18:00. 


