SOTTUNGANYTT
Sottungas kommuntidning

Redaktör: Pia Lindholm

sottunganytt@sottunga.ax

Aktuellt
Händelsekalender
 10.7 Sottungadagen
 20.7 Sommarmiddag på Gamla
Skolan

Juli 2021

Dagens citat
-

“Vissa dagar vill man
bara kasta in handduken.
Men då inser man att det
blir mera tvätt.

I det här numret

SOTTUNGADAGEN
lördagen den 10 juli kl 12-16 i gästhamnen
Försäljning av:
Bröd, fisk, hantverk, kläder m.m.
Kaffe och Ålandspannkaka serveras i
infostugan.
Det finns plats för flere försäljare, om intresse
finns så hör av er till Britt.
Välkomna!
Arr Näringsnämnden i Sottunga

 Sottungadagen
 Sottunga
Hembygdsförening
informerar
 Sottunga AHL
 Sottunga hälso- och
sjukvårdsmottagning
 Lyckliga Lottas Kafé
 MISE
 Församlingsinfo
 Telefonlistan
 Veterinär

Sottunga Hembygdsförening informerar

Månadens
Kommuninfo
 Sottunga
Hembygdsförening
informerar

Sommarmiddag på Gamla Skolan den 20 juli. Välkomna!
Styrelsen

Sottunga hembygdsförening informerar
Föreningen har haft sitt årsmöte och bl.a. konstaterat att
– Bokslutet från i fjol visar ett litet plus
– Styrelsen består av följande medlemmar: Björn Rönnlöf, Märta
Grunér, Maj-Britt Jansson, Raul Petrell och Max Pettersson
– Verksamhetsgranskare är Thomas Lindström och Stig Karlsson
– Medlemsavgiften blir densamma som tidigare, 7 €/medlem
– Vi deltar med försäljning på Sottungadagen
– Vi ordnar sommarmiddag i mån av möjlighet
– Talko på Skolan för att förnya brunnstaket och måla dörrar
– Almas försäljning i hamnen är redan i gång och julbasar och
middag ordnas i mån av möjlighet
– Gamla skolan hålls öppen i sommar vid behov, ring Björn eller
Märta
Styrelsen

SOTTUNGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING
Tel: 040 5916426 (tele-Q)
Mottagningen är öppen:

Tisdag 13.30-16.00
Onsdag 13.30–16.00

Övriga tider (TeleQ):

Måndagar 8-16
Torsdagar 8-16
Fredagar 8-14

Alla dessa dagar kan man ringa. Då ringer vi upp om du trycker 1.
Helena har semester 5.7.2021-25.7.2021 och då kommer Jenni Avellan-Jansson
från Föglö och sköter Sottunga mottagningen. Även inkommande TeleQ samtal
sköts från Föglö.
Uppdaterad info om coronavirus finns på ahs.ax och thl.fi.
Ingen beredskap på veckosluten eller helgdagar.
Hälsningar Helena

Corona telefonen på ÅHS 018-535 313
Sjukvårdsupplysningen 018-538 500
Akuten vid Ålands Centralsjukhus 018-5355 (växeln)
Alarmcentralen 112
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Kontakt
Redaktör:
Pia Lindholm

Telefonlistan
Eftersom det kom förslag till ändringar i telefonlistan
efter att den kom ut, så görs nu en ny utgåva som
utkommer med nästa SottungaNytt.
KONTROLLERA ERA UPPGIFTER FRÅN FÖRRA
UTGÅVAN.
Om ni vill ha er information ändrad, MÅSTE ni maila in
era uppgifter till sottunganytt@sottunga.ax, eller
lämna en lapp med er information i kommunkansliets
postlåda.
Stopptid för att lämna in uppgifter till telefonlistan är
28.7.

Kommunkansliet
22720 Sottunga
(018)-55125
sottunganytt@sottunga.ax
Besök oss på vår
webbplats:
www.sottunga.ax
Nästa nummer av
Sottunganytt utkommer
2.8.2021.
Stopptid för material är
30.7.2021 kl. 18:00.

