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Dagens citat 
“Den som skyndar mot toppen 
hastar i själva verket blott mot 
sitt eget fall.” 

- Stefan Stenudd 
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Sommarens utfärd 

 

Som ni säkert tidigare har noterat kommer vi i 
sommar att få besök av utbyborna den 21 juli, dvs vi 

inbjuder dem på utfärd till Sottunga. Vi börjar i kyrkan 
med information om Sottunga och sedan tar vi oss 

upp till byn. Ett besök i Gamla Skolan är självskrivet. 
Jag hoppas bilägare är villiga att ställa upp och 

skjutsa. Utbyborna är redan inviterade och vi kan 
förvänta oss stort deltagande.  

Mera i nästa nummer. 
Kulturnämnden  

Björn 
 

 
Midsommarafton 

Klädning av stången kl. 12.00 
Vandring med kronorna 20.30 samt resning av 

stången kl. 21.00. 
Obs! Ingen dans på Sunnanberg. 

Hembygdens vänner 

 



 

Månadens  

Kommuninfo 
 Kommunsekreteraren 

informerar 

 Hembygdföreningen  
informerar 
 

 

Kommunsekreteraren informerar 
  
På kommunstyrelsens möte 4.5 godkändes verksamhetsberättelsen och 
bokslut 2017 och överlämnades till revisorerna för granskning. Revision 
hölls 31.5 och revisorerna hade inga anmärkningar. Bokslutet ska 
fastställas av kommunfullmäktige på mötet 19.6. Styrelsen föreslog att 
resultatet -14,115 € avdras från eget kapital. 
  
Ett avtal har uppgjorts mellan Sottunga kommun och Britt Lundberg 
angående skötsel av skoldirektörstjänsten på Kökar. 
  
Styrelsen skickade till landskapsregeringen synpunkter på lagförslag om 
reform av kommunstruktur. 
  
Kommunstyrelsen utsåg Regina Pettersson, Björn Rönnlöf och Göran 
Stenros till kommunens referensgrupp för utredningsarbete angående 
reform av kommunstruktur. Skärgårdskommunernas referensgrupper 
håller möte på Sottunga 12.6. 
  
Polisen och gränsbevakningen besöker Sottunga 7.6 kl. 9 – 11. 
Diskussionsmöte hålls i mötesrummet. Kom gärna med och diskutera! 
  
Möte angående nästa års turlistor hålls 14.6 i mötesrummet. Kom gärna 
med synpunkter till Trafiknämnden (Göran, Björn, Regina, Stig T.) 
  
Företagshälsovårdare från Medimar har besökt Sottunga och haft 
undersökningar med personalen 31.5. Den 1.6 gjordes arbetsplatsbesök i 
kommunens utrymmen. 
  
Det har ännu inte blivit klart med att utöka båtplatser i Kyrkviken. De 
gamla pontonerna ska tillfälligt transporteras till annan förvaringsplats. 

  
Projektaktuellt 
  
St Olav Waterways 
En nationell pilgrimsföreningen har grundats och den föreningen ska 
ansvara för ledens upprätthållande efter att projektet avslutats. 
Utmärkning av leden pågår och nu är avsikten att börja måla på stenar, 
stubbar och berg. Färgen som används för ledmarkering är lika över hela 
leden, dvs en röd färg. Certifiering av leden ska vara klar under hösten och 
efter det kan stolpar placeras ut. Återstår ännu renovering av Väntstugan. 
Arbetet beräknas utföras under hösten. 
  
Port Mate 
Som bäst pågår el-arbeten i hamnen. Allt ska vara klart tills säsongen. 
Återstår ännu byggandet av bastu och det arbetet kan inledas först på 
hösten. Övriga investeringar och arbeten är redan gjorda enligt plan. 
  
Ny båtramp 
Arbetet med ny båtramp pågår och beräknas vara klart innan säsongen. 
  
Asfaltering 
Landskapsregeringen har planer på att asfaltera i hamnen och korrigera 
vägmärken och gropar på vägen. Arbetet ska vara klart innan 
sommarsäsongen. 
  
  
 



  

Sottunga Hembygdsförening r.f. informerar 

 

Vi har nyligen haft vårt årsmöte och igen valt styrelse. Den ser ut på följande sätt: 

Björn Rönnlöf, ordförande, Max Pettersson, Märta Grunér, Raul Petrell och Maj-Britt 

Jansson medlemmar. På vårt första styrelsemöte efter årsmötet väljs övriga funktionärer 

och det förmodas att Märta blir viceordförande och Maj-Britt kassör. Styrelsesuppleanter är 

Ingegerd Jansson och Inga Eklund. Verksamhetsgranskare är Thomas Lindström med Nils 

Eriksson som suppleant. 

 

I fjol ansöktes och erhölls s.k. Leaderpengar för renovering av gamla traktorn och 

uppförande av ett skjul. Karakteristiskt för ett Leaderprojekt är att ca hälften av 

projektkostnaderna skall samlas ihop med talkoarbete. Dessutom fick vi en gåva av 

Sottungaavdelningen av Ålands Producentförbund i samband med att avdelningen 

upphörde med sin verksamhet. Det tackar vi för! I övrigt genomförde vi traditionellt 

program och så även för Galleri Alma. Vår resultaträkning, allt inräknat, gav ett positivt 

resultat på ca 1600 €. 

Styrelsen ber att få tack alla som bidragit till föreningens verksamhet och förkovran. 

 

I sommar håller vi öppet igen som vanligt några kvällar i veckan i juli (ti & to 19-21) för 

besökare på Gamla Skolan. 

Traditionell sommarmiddag uppe på Gamla Skolan blir det den 10 juli, en tillställning som är 

mycket viktig för föreningen, emedan det är ett av de enda tillfällena då vi får in de medel 

som behövs för föreningens traditionella utgifter. 

Galleri Alma planerar traditionsenligt program. 

Årets arbetsinsats blir att få det nya skjulet under tak, det som håller på att uppföras på 

västra sidan av skolbyggningen. Det skall hysa den renoverade gamla traktorn och andra 

avlagda jordbruksredskap. Traktorn renoveras i Skolans utrymmen och för närvarande jagas 

reservdelar. 

På årsmötet beslöts att medlemsavgiften förblir 7 € per medlem. Vi hoppas att alla gamla 

medlemmar fortsättningsvis vill vara medlemmar i Hembygdsföreningen och vi hälsar nya 

medlemmar välkomna. Senaste år var vi 79 st. 

Hälsningar 

Styrelsen 0400-508955 

 



 

 

 

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. 

Vid akuta sjukdomsfall ring 112. 

Följande läkardag på Sottunga är 4.6. 

I sommar kommer vår sommarvikarie Eja också att besöka Sottunga vissa dagar. Vi hälsar 

henne välkommen hit! 

Soliga hälsningar, 

Iréne & Tiina 

 

 

 

 

 

  



 

 

Välkommen till den lilla handeln med  

det stora urvalet! 
Snart är det midsommar, kom ihåg att boka varor i god tid: 

 Kött & chark senast fredag 15 juni. 

 Glass senast fredag 15 juni. 

 Mejeri och bröd senast måndag 18 juni. 

 Grönsaker och jordgubbar senast måndag 18 juni. 
 

 

 

Specialpris hela juni! 

Rainbow vaniljglass 1 liter 

1,50€ st 

 

 

 

 

 

 

Ha en skön sommar! 

  
Sottunga AHL 

tfn 018 55127 

fax 018 55247 

e-mail sottunga.andelshandel@gmail.com 

 

Sottunga AHL 
 



  

På midsommardagen 23 juni 

kan man lyssna/dansa till 

Kumlinge skolas husband i 

Kumlinge gästhamn. 

Start kl. 20.00. 

(väderreservation) Välkomna att trivas 

och ta en sväng om! 
 



Foto: Stormskärs Värdshus 

 

7 JUNI 2018 
VÅRKONFERENS 
Vi på Företagsam Skärgård inbjuder dig härmed 
till vår spännande vårkonferens den 7 juni på 
Stormskärs Värdshus på Simskäla, Vårdö. 

Det här är ingen vanlig konferens. Vi vill utveckla den åländska 

skärgården mer än vi tidigare gjort. Därför kommer vi under 

vårmötet, utöver de vanliga stadgefrågorna, att fastställa en helt ny 

strategi för hur Företagsam skärgård ska arbeta framöver.  

När vi väl klubbat strategin leder Ester Miiros-Hollsten en 

workshop i vilka utvecklingsprojekt vi skulle vilja haka på i den sista 

utlysningen av Central Baltic projekt.  

För att fira det vi åstadkommit avnjuter vi sedan en 

lokalproducerad traktering på ett rabatterat pris på 10 €. 

 

 

17:30  

Stadgeenligt 

vårmöte där vi 

klubbar 

föreningens nya 

strategi 

 

18:30 

Workshop under 

ledning av Ester 

Miiros-Hollsten 

 

19:30 

Traktering: 

Åländsk köttgryta 

och rabarberpaj  

 

 

 

ANMÄLAN KRÄVS 

SENAST DEN 5 JUNI 

KL. 12:00 

Ange i anmälan eventuella 
specialdieter. 

 
simon@skargarden.ax  

0457 34 28 214 

www.skargarden.ax 

 

 

Möteshandlingarna skickas separat vid anmälan. 

  



  

Misebilen 2018 
 

www.mise.ax 

Fjärde torsdagen i månaden, vid Sottunga affär 

Kl. 14:30-16:00 

Extratur: fre 13.7 

Säckar med brännbart och övrigt grovavfall kan avlämnas 

mot avgift. Beställ sopmärken enkelt på www.mise.ax, köp 

direkt från Misekontoret eller beställ per telefon (23 844). 

Sopmärken kan även köpas på Mise ÅVC. 

 

Meddela Mise! 

Har du köpt eller sålt hus, eller bytt avfallskärl? Kom ihåg 

att meddela Mise så att din faktura blir rätt. Tänk på att alla 

fritidshus också ska anmälas, även om de står tomma. 

http://www.mise.ax/


 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 Oskar Fyrvall 0457 3433 333 
Föglö, Vaktmästare Krister Hellström 040 7365135 Kökar,  Husmor på Kökar Linnea Eriksson 0400 501 853 

 

 

  ÅLANDS SÖDRA SKÄRGÅRDSFÖRSAMLING 

 

GUDSTJÄNSTER JUNI 

 

3.6 kl. 10.00 Gudstjänst i Föglö kyrka 
 2 söndagen e pingst, S-L Enqvist, P, Hällund 
 Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp 
 
10.6 kl. 12.30 Högmässa i Kökar kyrka 
 3 söndagen e pingst, P. Karlsson, P. Hällund 
 kollekt: Kyrkostyrelsen 
 
17.6 kl. 10.00 Högmässa i Föglö kyrka 
 4 söndagen e pingst, P. Karlsson
 Kollekt: Finlands Kristna Studentförbund 
17.6 kl. 13.00 Högmässa i Sottunga kyrka 
 4 söndagen e pingst, P. Karlsson
 Kollekt: Finlands Kristna Studentförbund 

 
23.6 kl. 10.00 Gudstjänst i Föglö kyrka 
 Midsommardagen, P. Karlsson, M. Piltz 
 Kollekt: Kyrkans utlandshjälp 
 
24.6 kl. 13.00 Gudstjänst  vid Kökar kyrkbrygga 
 6 söndagen e pingst, P. Karlsson 
 kollekt: Kyrkostyrelsen 
 
29.6 – 1.7  FRANCISKUSFESTEN  
 Se särskilt program. Eller besök hemsidan 

 ÖVRIG VERKSAMHET 
 Hembesök:  
 Ring kyrkoherde Peter Karlsson på    
 tel. 0457 5243 628. 
 
 Kansliet  
 Kansliet är öppet alla onsdagar mellan kl. 10-12. 
 
 Andakter 
 28.5 kl. 13.30 andakt Sommarängen, P. Karlsson  
 6.6 kl. 14.00 andakt Annagården, P. Karlsson  
 11.6 kl. 13.30 andakt Sommarängen, P. Karlsson 
 20.6 kl.14.00 andakt Annagården, P. Karlsson 
 25.6 kl. 13,30 andakt Sommarängen, P. Karlsson 
 
 

hrr  
 

 
 
 
 
 
 

http://franciskus.ax  

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


 

 

 

 

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 

4.7.2018. 

 

Stopptid för material är 

1.7.2018 kl. 18:00. 

Nya biblioteksböcker 

Thomas Eriksson; Omgiven av idioter 

Michael Wolff; Fire and Fury 

Masha Gessen; Ester & Ruzia 

Frida Skybäck; Bokhandeln på Riverside Drive 

Emmy Abrahamsson; Hur man gör succé på 

dårhus 

Jojo Moyes; En andra chans 

Harlan Coben; Sanningen 

Emelie Schepp; Pappas pojke 

Erica Ferencik; Floden om natten 

Julia Parsons; En sista söndag 

Julia Parsons; En sista söndag 
Jane Austen m.fl.; Godnattsagor för rebelltjejer 
Rosé Lagercrantz; Lycklig den som Dunne får 
Dan Höjer; Cirkusdeckarna och gruvmysteriet 
Josefine Sundström; Saga-Sagor 
 

 
 

 

Biblioteket håller öppet  

mån 13.30–15.30 och 19-21. 

Välkomna! 

 
SOTTUNGA  LOPPET 

2018 
MOTIONSLOPP FÖR BARN OCH VUXNA 

FREDAGEN DEN 13 

JULI KL. 14 

GEMENSAM START VID SKOLAN. HBV 

 


