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Juli 2018 

Sommarmiddag med lotteri 

 

Sottunga Hembygdsförening anordnar 

sommarmiddag med lotteri i gammal god stil på 

Gamla Skolan (Hembygdsgården) 

 

Tisdagen den 10 juli 2018 kl. 16.00 

 

Huvudrätt är rökt fisk (efter tillgång) eller grillad korv.  

Vatten, Läsk, Lättöl, Glass, Kaffe.   

 

Alla välkomna! 

 

Ni får gärna komma tidigare och t.ex. beskåda vår 

stående utställning av gamla skolföremål m.m., titta 

på gamla fotografier och bese vårt nybygge. 

 

Se även anslag senare. 

 
Styrelsen 
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Kommunsekreteraren informerar 
 Tankar inför semestern 
Det har varit en hel del engagemang i hamnen och med de 3 Central Baltic 
projekt som kommunen medverkar i. Resultatet av det nu avslutade 
projektet Smart Ports är bl.a. hamnplanering, självbetjäningskiosk, 
försäljningsbodar, webbkamera, bord och bänkar och förbättring av 
parkeringen. 

Den mytomspunna självbetjäningskiosken (Valstjärten) är, tack vare lokalt 
engagemang, är nu på väg att kopplas så att den ska kunna tas i 
användning. Det krävs en del teknisk förståelse för att få igång systemet. 
Själva användningen av den torde dock inte vara så svår. 

”Valstjärten” söker ännu sin optimala placering. Eftersom den också har en 
inbyggd webbkamera så kunde den placeras så att man också kunde få 
nytta av den kameran. Det har tidigare diskuterats om att placera den i 
Väntstugan men då har man ingen nytta av webbkameran. En annan 
tänkbar placering kunde vara mellan islagret och bodarna. Då skulle den 
också få litet skydd och om man önskar går det enkelt att bygga ett litet tak 
ovanför. Den är konstruerad så det klarar utomhusvistelse året om. 

En stor del av kommuninvånarna har engagerat sig i olika skeden i 
projekten. Jag tror inte detta engagemang skulle funnits på andra ställen. 
Förtroendevalda har varit involverade genom möten och beslut, 
hamnarbetsgruppen har funderat på många detaljer. En 
vandringsledsgrupp har aktivt hjälpt till med att iordningställa den lokala 
leden. Jag kan inte nämna alla personer som på olika sätt medverkat. Det 
finns risk att jag glömmer någon i brådskan. Många praktiska arbeten har 
gjorts av lokala krafter. Ett stort tack till alla engagerade! 

I projektet Port Mate är resultatet hittills elplanering och ny eldragning, 
avlopp från hamnen, solpaneler och pontonbryggor. Det som återstår är 
ännu en bastubyggnad. 

I början av augusti ska göras en säkerhetsfilm som också kan användas i 
marknadsföringssyfte av de småbåtshamnar som önskar det. På Sottunga 
är det meningen att gästhamnen och tre natur (”nödhamnar”) ska filmas. 
Den rutt som ska filmas är från Sottunga till Havspaviljongen i Kökar. Vid 
filmningen används en drönare. 

Inom projektet St Olav Waterways skapas en ny led som ska gå från Åbo till 
Trondheim. Leden blir den första pilgrimsleden som också kommer att dras 
över stora områden hav, den blir därför unik i världen. Ett av projektets 
huvudmål är att öka besöksantalet under lågsäsong. 

För företagare skulle det gälla att kunna erbjuda attraktioner, aktiviteter 
och service längs med leden. På Sottunga utvecklas lokala leder och då kan 
man tänka sig att besökare stannar en eller ett par nätter längre för att 
kunna vandra runt på ön. Tack vare positivt inställda markägare har man 
kunnat få en led som i princip går runt hela ön. På hösten planeras att 
placera ut stolpar med ledmarkeringar som ska vara lika för hela leden. 
Återstår ännu att renovera Väntstugan. 

Ett viktigt resultat av alla projekt är att servicenivån förbättras och därmed 
kan också besöksmängden öka. Projekten har hittills också gett intäkter 
både till lokala och åländska företag. Dessutom har kommunen fått pengar 
både till investeringar och lön. Dessa pengar skulle antagligen annars inte 
funnits. 

Jag har semester 16.7 – 10.8. Svarar aningen begränsat på privattelefon 
och epost. 

Med önskan om fortsatt trevlig sommar! Kennet 

  
  



  

Sommarens utfärd 
 

Som tidigare informerats blir utfärden denna sommar omvänd, det 
vill säga utbyborna är bjudna till Sottunga lördagen den 21 juli 2018. 

Jag kommer att be dem ta i land i bryggorna i Kyrkviken och vara 
uppe vid kyrkan kl 11. Jag tänkte där hålla en introduktion om själva 

utfärden samt berätta litet om Sottunga och om kyrkan. Jag utgår 
ifrån att alla har kaffekorg med sig och lämpligaste tillfället för en 
kaffestund är genast därefter och att vi sätter oss någonstans på 

området kring kyrkan. Avsikten är att därefter förflytta oss till 
Gamla Skolan och jag hoppas att transporten dit och tillbaka kan 

ordnas  med hjälp av sottunagbor med bilar. Efter skolan en 
vandring i Söderbyn och därefter fritt program. Middag på 

restaurangen kan rekommenderas. 
Kulturnämnden/Björn 0400508955 

Sottunga Hembygdsförening informerar 
 

Som tidigare om somrarna håller vi Gamla Skolan öppen för 

besökare tisdag- och torsdagkvällar i juli, kl 19-21. Bese vår 

utställning av skolföremål, gamla fotografier och mycket mera. På 

västra sidan av Skolan håller vi på att uppföra ett skjul för gamla 

jordbruksredaskap och för den gamla tarktorn, som tidigare stått 

vid brunnen. Den håller på att renoveras på annat ställe och vill ni 

se den skall ni kontakta Raul Petrell. Är ni intresserade av att delta i 

byggnadsarbetet, ta kontakt med Hans Pettersson. 

Styrelsen/Björn 0400508955 
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 Simskola 
 

 

Uppdatering av telefonlistan 

Telefonlistan uppdateras under juli, med stopptid för ändringar 

 18.7 kl. 18.00 (utkommer 20.7). Om du önskar vara med på listan 

eller ändra ditt telefonnummer/email skicka ett email till 

sottunganytt@sottunga.ax med dina ändringar. 
Pia, redaktören 

Simskola i Fulvik 

Den 16.7–20.7.  

Anmälan till Siv Törnroos +358408423747 

 Folkhälsan 

mailto:sottunganytt@sottunga.ax


 

 

 

SOTTUNGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING 

I sommar är hälsovårdare fortsättningsvis på plats på Sottunga tisdagar och torsdagar. 

Mellan 18.6 och 12.8 är vi på plats tisdagar mellan 13.30 och 16 och torsdagar mellan 11 

och 16 p.g.a. att färjornas sommarturlista. 

Telefontid alla vardagar mellan kl. 12-13, tel. 018-55182 eller 040 591 6426. 

Beredskap endast på helgerna mellan kl. 9-16. Telefonen är då kopplad till Föglö och 

hälsovårdaren nås på samma nummer 018-55182 eller 040 591 6426. För 

sjukvårdsupplysning kan man även kontakta hälsocentralen i Mariehamn på tel. 

018 538 500. 

Vid akuta sjukdomsfall ring 112. 

Sommarens läkardagar på Sottunga: 9.7 och 13.8 

Hälsningar, 

Iréne, Tiina & Eja  

SMÅBÅTSHAMN 

Kyrkviken 

Då kommunen ställer de gamla pontonbryggorna från gästhamnen till förfogande utreds nu möjligheterna och 

intresset av att skapa en småbåtshamn i anslutning till befintliga bryggor. 

Grundtanken är att skapa en hamn för mindre båtar, där var och en kan hyra en båtplats. 

Förverkligandet kommer givetvis att kräva vissa investeringar som är beroende av hur många intressenter för 

båtplatser det finns. 

INTRESSEANMÄLAN. 

För att få en uppskattning om hur många platser det finns intresse för önskas att hugade anmäler sitt intresse 

till Mikael, och helst före den 15 juli 2018. 

E-post: nyang@aland.net 

Mobil.tel: 0400721914 

Eller genom ett besök på Tures garden. 

 

mailto:nyang@aland.net


 

Sottungadagen 

Lördagen den 14 juli 2018 

 

11.00   SOMMARSÅNGER  i kyrkan  

   med Peter Karlsson och Philip Hällund 

12.00-16.00 -MARKNAD i gästhamnen 

-Försäljning av matvaror hantverk     

  m.m.   Kontant betalning 

-Hopptorn för barn, tävlingar m.m. 

14.00               -TRUBADUR SEBASTIAN uppträder     

  -SALTERIET   har öppet 13.00-21.00 

 

Marknadsbesökare med båt kan angöra vid privata bryggorna uppe i Kyrkviken 

Färjavgång från Långnäs  09.30 retur från Sottunga 16.30 och 20.05 

 

VÄLKOMNA  

    Arr: Näringsnämnden i Sottunga 

 

I händelse av regn hålls Sottungadagen på Sunnanberg. 

  



 

Har du något att sälja på 

SOTTUNGADAGEN 

i Gästhamnen 

t.ex. fisk, bakverk, pajer, 

godis, kläder,  

hantverk, loppis m.m. 

 
Hör av dig till Britt/0400-925154 el 

Lotta/040-5135529 
 

 

  



 

 

Vi har uppdaterat maskinparken! 

 
 

 

 

 

 

 

Specialpris också hela juli! 
 

Rainbow vaniljglass 1 liter 

 

1,50€ st 
 

 

 

 

 

 

Charkdisken fylld med massor av gott att grilla.  

Ha en skön sommar! 

  
Sottunga AHL 

tfn 018 55127 

fax 018 55247 

e-mail sottunga.andelshandel@gmail.com 

 

Sottunga AHL 
 

Nymalet kaffe från 

oss! 

Kaffebönor i lager just nu: 

+ Löfbergs Lila mörkrost 

+ Arvid Nordqvist 

+ Juhla Mokka 

+ Rainbow 

 

Du kan också ta med dig 

egna bönor! 



 

 

  
 

 

     18.6.2018 

 
Polisens och sjöbevakningens chefer Maria Hoikkala och Kim Westman besökte 
skärgårdskommunerna Föglö, Kökar, Sottunga, Kumlinge och Brändö även denna försommar. 
Besöket var nu tredje i raden och för första gången deltog också Mariehamns räddningsverks t.f. 
räddningschef Karl Nordlund i besöket. Diskussionerna som fördes i kommunerna var intressanta och 
kretsade mycket kring myndigheternas synlighet samt tillgänglighet när det gäller "på riktigt". De olika 
myndigheterna har kapacitet att komma ut till skärgården, men eftersom verksamhetsmiljön är aningen 
utmanande krävs det samarbete myndigheterna emellan. Polisen samarbetar med sjöbevakningen i 
polisiära ärenden, medan sjöbevakningen också bistår vid sjuktransporter och övriga 
räddningsuppdrag. Sjöbevakningen har bl.a. brandsläckningsutrustning i sina farkoster och får i 
dagens läge från Alarmcentralen uppgifter om eventuella brandplatser ute i skärgården. Det viktigaste 
är att man anmäler om händelser, sedan är det upp till berörda myndigheter att organisera 
verksamheten på det mest lämpligaste sättet. 
 
Polisen och sjöbevakningen kunde i år konstatera att sampatrullering har kunnat genomföras mer, och 
också mer planmässigt, än tidigare, vilket upplevs som positivt både från myndigheterna och från 
allmänheten. I flera kommuner diskuterades Alarmcentralens verksamhet; när man ska ringa 
nödnumret samt räddningsuppdragen överlag. Detta utmynnade till en liten "Bra att tänka på"-lista 
nedan om vad som är viktigt att uppmärksamma inför sommaren.  
 
Med detta sagt önskar vi alla som bor eller rör sig i skärgården en riktigt trevlig och trygg sommar 
2018. 

************************ 

Nu när sommaren har anlänt så finns det några viktiga saker att tänka på gällande 

brandskydd och möjligheterna till hjälp vid akuta situationer. 

 

- Vi har ända sedan 14 maj haft skogsbrandvarning i landskapet Åland. Detta betyder att det är 
förbjudet att göra upp eld på andra platser än i för ändamålet avsedd eldningsanordning. Det är 
därtill förbjudet att använda maskiner och redskap som på ett okontrollerbart sätt kan orsaka 
brand. Detta kan t.ex. vara slåtteraggregat, skogsmaskiner m.m. 

- Se till att ni har fungerande brandvarnare. Det skall finnas minst en per våningsplan. 
- Det är rekommenderat att man har brandsläckare och brandfilt. 

  
- Det allmänna nödnumret är 112. Detta skall man använda om man befinner sig i nöd och 

behöver hjälp av ambulans, polis och räddningstjänst. Vid problem på sjön kontaktas 
sjöräddningscentralen 0294 1001 eller VHF kanal 16. Mer information hittar man på 
www.raja.fi/anvisningar/sar 

- Det är rekommenderat att man tar reda på koordinaterna för sitt boende, såväl fasta boenden 
som fritidsboenden. Eftersom skärgården inte har vägnamn och nummer är koordinater det 
enklaste sättet att lokalisera den som är i behov av hjälp. Skriv koordinaterna med stora siffror 
och bokstäver och häng upp på insidan av ytterdörren eller lägg bredvid telefonen. 
 

- Vid mindre brådskande ärenden kan man nå Alarmcentralen på nummer 19000. Detta är ett 
journummer som besvaras dygnet runt, årets alla dagar. 
 

- Uppgifter om Ålands polismyndighet finns på www.polisen.ax 
 

1 (1) 

ÅLANDS POLISMYNDIGHET  

 

Strandgatan 27, PB 73, 22101 MARIEHAMN  
Tel. 018 527 100, Fax 018 17 244 polisen.ax 
 

 

http://www.raja.fi/anvisningar/sar
http://www.polisen.ax/


 

 

RESA TILL VÄSTRA NYLAND 

Skärgårdskommunernas traditionella, gemensamma årliga studieresa går i år till Västra 
Nyland. 

 

Tidpunkt torsdag 20 – söndag 23 september 2018 

Torsdag 20 september 
Avfärd med TallinkSilja från Mariehamn kl. 13.45, ankomst Åbo kl. 19.15. 
Inkvartering på Hotel Seaport i Åbo. 
 

Fredag 21 september 
Följande program/besök är inplanerade 
Egen buss hämtar vid hotellet kl. 08.30. 
Langh Ships i Pikis – familjedrivet rederi och teknikföretag 
Bonne Juomat Ab i Lojo – fruktdrycker och puréer 
Lunch och ciderprovning 
Redono Oy – produktion av alger för reningsprocesser i bland annat livsmedelsindustrin 
Västra Nylands Folkhögskola, VNF, i Karis 
Ev. Dragsviks förläggning (osäkert, beror på om anhållan godkänns) 
Middag på egen hand, kvällen fri 
Övernattning på Ekenäs stadshotell 
 

Lördag 22 september 
Ekenäs, J+CO Digital Monica Javanainen – digital byrå med distansuppdrag 
Ekenäs Naturrum 
Restaurang Origo i Hangö (lunch) 
Stadsvandring i Hangö 
Backers Baker Ab – bageri och konditori samt kaffestund 
Raseborgs slott (informerar om bl.a. sommarteater och andra aktiviteter knutna till slottet) 
Middag på Calliola 
Övernattning på Calliola gård 
 

Söndag 23 september 
Företagspresentation Calliola 
Muurla fabriksbutik 
St Karins – shopping eller transfer till Åbo 
Hemresa med skärgårdsfärjan från Galtby kl. 15.15 (till norra skärgården möjlighet att om så önskas stiga av och åka 
via Osnäs hem). 
 

Med reservation för ev. ändringar i programmet. 
 

Pris;  490 euro.  
 

I priset ingår hela programmet enligt ovanstående, båtresa TallinkSilja Mariehamn – Åbo, egen buss och chaufför alla 
dagar, reseledare, 3 st övernattningar inkl. frukost (i dubbelrum, tillägg för enkelrum 98 euro), en middag, två luncher, 
en kaffe, guidningar, entréer och besök enligt program. Övriga måltider och måltidsdrycker ingår ej.   
 

Anmälningar till studieresan tas emot vid Föglö kommunkansli på tel. 50322 eller per mail info@foglo.ax . 
Vid anmälan skall uppges namn, adress, signum (för passagerarregistrering), telefon (mobil) samt e-
mailadress (om man har). 
 

Sista anmälningsdag; onsdag 15 augusti  kl. 15.00. Obs, begränsat antal platser. 
 

Skärgårdskommunerna gm Föglö kommun 

  

mailto:info@foglo.ax


 

  

Du vet väl om att det går att  

kompostera på stugan 

 

www.mise.ax 

En kompost gillar i och för sig mycket näring (matrester 

m.m.), men det är inget problem att lämna komposten 

under lite längre tid. Det är bara att röra om och fylla på 

nytt organistiskt bioavfall så kommer komposten igång 

igen. 

Misebilen i Sottunga 2018 

Vid affären, fjärde torsdagen i månaden. 

Kl. 14:30-16:00 

Extratur: fre 13.7 

Mises sommarblad 

finns att läsa på 

www.mise.ax under 

information! 

 

http://www.mise.ax/


 

  ÅLANDS SÖDRA SKÄRGÅRDSFÖRSAMLING 

 

 

GUDSTJÄNSTER JULI 

 
 

29.6 – 1.7  FRANCISKUSFESTEN  
 Se särskilt program. Eller besök hemsidan 
 http://franciskus.ax 
 
8.7 kl. 10.00 Gudstjänst i Föglö kyrka 
 7 söndagen e pingst, P. Karlsson 
 Kollekt: FMS  
8.7 kl. 13.00 Gudstjänst i Sottunga kyrka 
 7 söndagen e pingst, P. Karlsson 
 Kollekt: FMS  
8.7 kl. 13.00 Lekmannaudstjänst i Kökar kyrka 
 7 söndagen e pingst, P. Hällund m.fl. 
 Kollekt: FMS 
 
15.7 kl. 10.00 Högmässa i Föglö kyrka 
 8 söndagen e pingst, P. Karlsson, M. piltz
 Kollekt: Församlingens mission 
 
22.7 kl. 13.00 Högmässa i Kökar kyrka 
 9 söndagen e pingst, R. syrén, P. Hällund
 Kollekt: Kyrkans utlandshjälp 

 
29.7 kl. 10.00 Gudstjänst i Föglö kyrka 
 10 söndagen e pingst 
 Kollekt:  Helsingfors diakonianstalt 
29.7 kl. 13.00 Gudstjänst i Sottunga kyrka 
 10 söndagen e pingst 
 Kollekt: Helsingfors diakonianstalt 
5.8 kl. 13.00 Högmässa i Kökar kyrka 
 11 söndagen e pingst, R. syrén, P. Hällund
 Kollekt: Gideoniterna i Finland 

 

ÖVRIG VERKSAMHET 
  

 Hembesök:  
 Ring kyrkoherde Peter Karlsson på    
 tel. 0457 5243 628. 
 
 Kansliet  
 Kansliet är öppet alla onsdagar mellan kl. 10-12. 
 
 Andakter 
 20.6 kl.14.00 andakt Annagården, P. Karlsson 
 4.7 kl. 14.00 andakt Annagården, P. Karlsson  
  
  

 Konserter i Föglö kyrka 
  
 30.6 kl. 19.00   
 Jenny Carlstedt och Markus Boman 
  
 16.7 kl. 19.00  
 Therese Karlsson och Patrik Komorowski 
 
 

hrr  
 

 
 
 
 
 
 

  

 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  Kanslist Karin Fyrvall  alands.sodra@evl.fi   Församlingsmästare Tommy Bergström  
0457 3433 333 Föglö, Vaktmästare Krister Hellström 040 7365135 Kökar,  Husmor på Kökar Linnea Eriksson 0400 501 853 

 

http://franciskus.ax/
mailto:chester.karlsson@evl.fi
mailto:anita.hilden@evl.fi
mailto:alands.sodra@evl.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 

3.8.2018. 

 

Stopptid för material är 

31.7.2018 kl. 18:00. 

Nya biblioteksböcker 
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Anna Roos; Pakt 

Maria Adolfsson; Felsteg 

Anna Bågstam; Ögonvittnet 

C.J. Tudor; Kritgubben 

Dav Pilkey; Kapten Kalsong och de radioaktiva 
robotbrallornas ruskiga revansch 
Dav Pilkey; Kapten Kalsong och turbotoans 
tyranniska vedergällning 
Carina Karlsson m.fl.; Ringen 
Anna Day; Fandom 
 

 
 

 

TREVLIG SOMMARLÄSNING TILL 

ER ALLA! 

 
SOTTUNGA  LOPPET 

2018 
MOTIONSLOPP FÖR BARN OCH VUXNA 

FREDAGEN DEN 13 

JULI KL. 14 

GEMENSAM START VID SKOLAN. HBV 

 


