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Påminnelse 

Jag vill bara påminna om att Hembygdsföreningens 

traditionella sommarmiddag med lotteri äger rum 

tisdagen den 16 juli på eftermiddagen och allas vår 

utfärd till Finnö lördagen den 27 juli, då vi ses där vid 

11-tiden. 

Se anslag senare! 

Björn 
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Kommunsekreteraren informerar 

Bidrag till Sottunga AHL 
Kommunstyrelsen beviljar Sottunga AHL bidrag på 5000 € för att 
ordna bränsleförsörjning i hamnen. Kommunen överlåter en av de 
gamla pontonerna åt Sottunga AHL, varefter pontonen då inte mera 
är kommunens ansvar. Ärendet delges fullmäktige. 
  
Snart semestertider 
Fastighetsskötaren har semester 10.6 – 15.7. Under tiden behövs 
vikarie! Det är frågan om gräsklippning, skötsel av maskiner och 
utrustning och diverse underhåll i och kring kommunens fastigheter. 
Meddela till kansliet ifall Du är intresserad av att vikariera! 
  
Kommunsekreteraren har sommarsemester 8.7 – 2.8. 
  
Revision 23.5 
Revision av kommunens räkenskaper utfördes 23.5. Revisorerna 
hade inga större anmärkningar och förordar att bokslutet godkänns 
och att redovisningsansvariga beviljas ansvarsfrihet för den 
granskade räkenskapsperioden. Fullmäktige behandlar ärendet inom 
juni. 
  
Skärgårdskommunmöte hölls på Kökar 3.6 
På mötet presenterades SKUNKs verksamhet. Det ser ut som om 
landskapets stöd till SKUNK kommer att minska och då kommer en 
större ekonomisk börda på kommunerna ifall organisationen ska 
kunna fortsätta sin verksamhet på nuvarande nivå. 
  
Kommunreformen diskuterades och ett första möte om 
samgångsavtal kommer att hållas på Sottunga i augusti. 
  
Övriga ärenden som diskuterades var bl.a. gemensamma 
byråfunktioner, internat för skärgårdsungdomar, bättre 
videokonferensutrustning till kommunerna, 
inflyttningsproblematiken och förstås trafikfrågor. Livliga 
diskussioner, många frågor men få svar. 
  
Projektaktuellt 
Sevicehuset/strandbastun är så gott som färdig. Altan byggdes med 
frivilliga krafter. Stort tack till alla som hjälpt till med arbetet! 
Återstår ännu en del justeringsarbeten och litet småfix.  Även 
väntstugan är klar. Den del som ska bli infocenter ska ännu inredas. 
Ännu återstår litet arbete med vandringsleden, bl.a. 
informationsskyltar och tavlor. 
 



  

Hembygdsföreningen informerar 

Föreningen hade sitt årsmöte den 22 maj på Gamla Skolan och mötet 

besöktes av 16 personer. De i tur att avgå omvaldes och styrelsen 

består av följande personer: ordinarie Björn Rönnlöf, Märta Grunér, 

Maj-Britt Jansson, Max Pettersson och Raul Petrell, suppleanter 

Ingegerd Jansson och Inga Eklund. 

Fjolåret karakteriserades i allra högsta grad av byggande av skjulet på 

gamla Skolans gård och renoveringen av gamla traktorn. Båda 

projekten löper enligt plan och bidragen från Leader ser ut att räcka 

till. Under innevarande år skall projekten färdigställas och 

rapporteras. Skjulet är döpt till ”Redskapslidret” och gamla 

jordbruks- och fiskeföremål tas emot för utställning i lidret. 

Skolan kommer att hållas öppen under juli månad tisdag- och 

torsdagkvällar mellan kl 19 och 21. En utställning kallad ”Spår av 

kvinnor” arrangeras som bäst och som förutom ett flertal nya 

föremål kommer att omfatta också mycket annat. En middag med 

lotteri ordnas den 16 juli. 

Galleri Alma fortsätter sin försäljning i hamnen som i fjol. 

Medlemsavgiften för innevarande år är oförändrad 7 €/person. 

Se anslag senare om alla begivenheter i sommar och senare. 

Ett stort tack till alla som varit med och utfört talkotimmar i projektet 

och även till alla andra som bidragit till föreningens verksamhet. 

Styrelsen 
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Uppdatering av telefonlista 

Telefonlistan uppdateras under juni och utkommer i samband med 

nästa Sottunganytt. Om du önskar vara med på listan eller ändra 

ditt telefonnummer/email skicka då ett email till 

sottunganytt@sottunga.ax med dina ändringar. 

Pia, redaktören 

 

mailto:sottunganytt@sottunga.ax


 

HEMBYGGDSFÖRENINGEN 

GAMLA SKOLAN / HEMBYGGDSGÅRDEN 

Utställning ”Spår av kvinnor”  som belyser Sottungakvinnors liv 

  Sommarmiddag med lotteri 16 juli kl 16.00 

Öppet:                    tisdag och torsdag   kl 19-21.00       juli månad 

Övriga tider ring:  040 8481940/Märta  el  0400 508955/Björn 

ALMAGALLERIET i centrum 

Öppet:  måndag, onsdag, torsdag, fredag o lördag kl 10-14.00 

Övriga tider ring:   0457 3454540/Monica                                                                                                                                                                                                                                                                      

ALMA BODEN i hamnen 

Öppet:               söndag, onsdag och fredag    kl 15.30 – 20.00 

Övriga tider ring:  040 5494829/Ingemo ,    040 7292871/Inga 

Tiderna för Alma gäller från midsommar och hela juli 

VÄLKOMNA 

                                                 Arr: Hembygdsföreningen och Almagruppen 

 

 

   
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sottunga Hälso- och Sjukvårdsmottagning  

Ändrade tider under tiden 01.07-28.07.2019. Under denna tid sköts mottagningen av personal från Föglö. 

Under dessa tider sköts Sjukvårdsmottagning och Hemsjukvård.   

Kontakt:  Tel: 040 591 6426 Tisd  13.30-15.30 

Torsd  11-13.30 

Sjukvårdsmottagning enl. tidsbokning, Vänligen boka tid! 

Läkardag 1 gång per månad.  

Mödravård, barnrådgivning och skolhälsovård sköts av Hälsovårdare från Föglö Hälso- och 

Sjukvårdsmottagning.  

 

Övriga tider kontakta Sjukvårdsupplysningen vid Hälsocentralen i Mariehamn, tel (018) 538500 

Vid AKUTA sjukdomsfall ring ALLTID ALMÄNNA NÖDNUMMRET 112 

 

Sommarhälsning från HBV 
 

Planerna för sommarens verksamhet är följande: 
 

Midsommarafton 21.6 
kl. 12.00 samlas vi och binder lövband och kransar 

kl 20.30 vandring från centrum med kronorna 
kl. 21.00 reser vi stången, sjunger och dansar ringdans 

 
Lotteri 

Lotterna säljs på byn så fort vi har dem klara. 
Huvudvinstdragningen sker 5.7 

 
Middag på Sunnanberg 5.7 

 
Medarrangör av Sottungaloppet 12.7. 

 
Trevlig sommar! 

Ordförande Anita 
 



  

www.mise.ax 

Du vet väl om att det går att kompostera på stugan 

 

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 organiskt bioavfall så 

kommer komposten igång igen. 

Misebilen i Sottunga 2019 

Fjärde torsdagen i månaden 

Kl. 14:00-15:45 

Extra tur: 12.7 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommar med SKUNK 
 SKUNK – skärgårdsungdomarnas intresseorganisation 

Sommarhäng på Gregersö 

Kom med SKUNK och Emelie till Gregersö på Folkhälsans sommarhäng med 

övernattning. För dig som går i åk 7-9 den 4-5 juli. SKUNK hjälper till med 

det praktiska för skärgårdsungdomar som vill komma med. Hör av er till 

Emelie för frågor och anmälan om du vill ha hjälp med resor etc. 

 

Djur och natur på Kumlinge 

SKUNK ordnar ett tillfälle med djur och natur på Kumlinge i augusti veckan 

innan skolan börjar. Där får du pyssla om hästar och åsnor, ta en tur med 

vagn eller kanske rida. Du får pröva på att träna med hundar och träffa 

vaktlar och höns samt fiska. Vi hinner också med att simma för de som vill. 

För dig från åk 5 och uppåt. Mer info  om exakt datum kommer senare på 

sociala medier och infoblad.  

SKUNK tipsar om Kodarklubbens läger 

Kodarklubben arrangerar sommarläger för de som är intreserade av 

kodning. 3-4 augusti annordnas det för de från 12 år och uppåt på Ålands 

folkhögskola. Läs mer om lägren på Kodarklubben Ålands facebooksida. 

Anmälan görs senast den 30/6 till Kodarklubben. 

KONTAKT  

Emelie Hanström 

Emelie.hanstrom@skunk.ax 

+ 358 405 293 927 

mailto:Emelie.hanstrom@skunk.ax


 

 

 

 

 

  

Friluftsliv & rollspels 

läger 
 

VAD 

Det här är ett läger för dig som antingen är 

intresserad av friluftsliv eller av rollspel.  

Rollspel är ett spel som går ut på att man 

berättar ett äventyr tillsammans med hjälp 

av tärningar och en spelledare. Här kan 

man vara en magiker som besegrat en 

drake eller en tjuv som stjäl från de rika 

och ger till de fattiga - eller behåller allt 

själv. Du kan vara nybörjare eller spelat 

tidigare för att vara med. 

Friluftsliv handlar om GPS och 

teambuilding på temat överlevnad i 

naturen.  

Förutom detta hinner vi med simning och 

annat somrigt. 

 

FÖR VEM 

För alla på Åland från åk 6 och upp till 25 

år. Grupper görs utifrån erfarenhet och 

ålder. 

 

VAR 

Vårdö skola 

 

 NÄR 

14-16/6 Vi börjar på fredag kväll och slutar 

på söndag eftermiddag.  

ANMÄLAN  

Senast 5/6, uppge om du har några allergier 

eller annat som kan vara bra att veta. 

Meddela om du vill vara med i 

rollspelsgruppen eller friluftslivsgruppen. 

 

PRIS  

20 € för medlemmar i skärgården,  

25 € för icke medlemmar i skärgården. 25 € 

för medlemmar eller 30 € för icke 

medlemmar om du inte bor i skärgården. 

Familjerabatt.  

 

ÖVRIGT  

Lägret kommer att gå på svenska och 

engelska, vi hjälps åt att förklara om det 

behövs. 

Vi hjälper till med resor från och till 

skärgården. 

 

LEDARE 

Emelie och Joanna är lägerledare. 

Workshopsledarna kommer från Sverige 

och Litauen. 

14-16/6 

SKUNK – skärgårdsungdomarnas intresseorganisation 

KONTAKT  

Emelie Hanström 

Emelie.hanstrom@skunk.ax 

+ 358 405 293 927 

 

mailto:Emelie.hanstrom@skunk.ax


  ÅLANDS SÖDRA SKÄRGÅRDSFÖRSAMLING 

Gudstjänster i juni 

30 maj  Kristi himmelsfärdsdag. Kollekt till Finska Missionssällskapet. 
Kl. 10.00 Gökotta på kyrkbryggan på Föglö om vädret tillåter (Annars i kyrkan). Ta med pic-nickorgen och 
något att sitta på. M. Piltz 
Kl. 17.00 Pilgrimsmässa i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund 

 
2 juni Sjätte söndagen efter påsk. Kollekt till Stiftsgården Lärkulla. 
 Kl. 10.00 Högmässa i kyrkan på Föglö, P. Karlsson, M. Piltz 
 Kl. 13.00 Konsert med Ålands Spelmansgille i kyrkan på Sottunga.  
 Andakt: P. Karlsson. 
 

9 juni Pingstdagen. Kollekt till föreningen Franciskus på Kökar. 
 Kl. 12.30 Lekmannaledd gudstjänst i kyrkan på Kökar. 
 Kyrkkaffe i församlingshemmet. 
 

16 juni Treenighetssöndagen. Kollekt till Finska missionssällskapet. 

 Kl. 14.00 Konfirmationsmässa i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz 

 

22 juni Midsommardagen. Kollekt till Föreningen Franciskus på Kökar 

 Kl. 12.30 Gudstjänst i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund 

 

23 juni Andra söndagen efter Pingst. Kollekt till Kyrkans central för det svenska arbetet. 

 Kl. 10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Backman  

 

30 juni Tredje söndagen efter Pingst. Kollekt till Domkapitlet i Borgå stift, Kyrkostyrelsen 

 Kl. 10.00 Högmässa i Kyrkan på Föglö. P. Karlsson, K. Frisk 

 Kl. 13.00 Högmässa i kyrkan på Sottunga. P. Karlsson, K. Frisk 

 

5-7 juli Franciskusfesten på Kökar 

 Programmet finns på hemsidan: www.franciskus.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 (tjänstledig tills vidare) , Församlingspastor Föglö, Maria Piltz 0457 3446 264, 
Församlingsmästare Föglö 0457 3433 333, (Tommy Bergström tjänstledig till 31.8), Vaktmästare Kökar, Krister 
Hellström 040 7365135, Vaktmästare Sottunga, Lotta Bäcksbacka – Karlsson 040-5135529,  Husmor Kökar, Linnea 
Eriksson 0400 501 853. Hemsida: www.alandssodra.fi  

 

Gå gärna in på församlingens hemsida för mer information. 

www.alandssodra.fi 

mailto:chester.karlsson@evl.fi
mailto:anita.hilden@evl.fi
mailto:alands.sodra@evl.fi
http://www.alandssodra.fi/
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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. 
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