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Händelsekalender 
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Annons 

Romanen om Sottunga, som skrivits av Jenny 

Gustafsson har utkommit och fås på butiken eller av 

mig, pris 20 €. 

Björn Rönnlöf 0400508955 

Röda Korset och Folkhälsan i Sottunga har 

VÅRMÖTE 

torsdagen den 11 juni 2020 kl. 19.30 på 

Sottunga grundskola. 

 Stadgeenliga förhandlingar 

 Kaffeservering 

Alla hjärtligt välkomna! 

FRK Sottunga avdelning och Folkhälsan i Sottunga 
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Kommunsekreteraren informerar 
 
Kommunstyrelsens möte 27.5 
Bokslut 
Styrelsen godkände bokslut – 71.311 € och verksamhetsberättelse och 
överlämnar handlingarna till revisorerna. 
  
Ändring av firma 
I företagsregistret finns registrerat "kommunens FO-nummer" på 
kommunstyrelsen. Styrelsen förordar för fullmäktige namnändring till 
företagsregistret så att FO-numret registreras på Sottunga kommun. 
  
DiscGolf 
Företagarna på Åland och Åland DiscGolf förbund har startat ett projekt på 
Åland med avsikten att det ska finnas en frisbeegolfbana i varje Åländsk 
kommun. Styrelsen är positiv till projektet och inväntar avtalsförslag för att 
kunna diskutera vidare. Banan borde anläggas på privat mark eftersom 
kommunen inte har lämpligt område. Styrelsen förordar för fullmäktige att 
kommunens logo får användas i projektet. 
  
Ålands kommunförbunds styrelse 
Med kompletteringsval från mellankommunala stämman i Föglö valdes 
Kennet Lundström (ordinarie) och Björn Rönnlöf (ersättare) till ÅKF styrelse. 
  
Enkät om ny butik 
Tom Spennert har gjort förslag till enkät gällande byggande av ny butik. 
Avsikten med enkäten är att kartlägga intresse. Styrelsen emotser en 
inledande diskussion angående finansiering och projektering innan enkät 
skickas ut. Enkäten ska ännu bearbetas och kompletteras med 
projektbeskrivning. 
  
Samarbetsavtal, skolpsykologer 
En gemensam organisation för barnomsorgs- och skolpsykologer är på gång 
och ska vara verksam från 2021. Mariehamn blir huvudman. Styrelsen 
godkände avtalsförslaget. Sottunga har i nuläget inget behov av skolpsykolog 
och samarbetet utvärderas. 
 

Byggnadsnämnden 13.5 
Bygglov 
Peter Blumenthal beviljades bygglov för fritidsbostad på Hästö. Britt-Inger 
Wahe beviljades bygglov för förråd. 
  
Utlåtande 
Nämnden behandlade Ann-Mari Holmströms begäran om utlåtande 
angående besvär till skattemyndigheterna pga. kraftigt förhöjda 
beskattningsvärden. 
  
Byggnadsanmälan 
Viking Danielssons anmälan om förråd samt Gustaf och Birgitta Sauréns 
anmälan om vedlider antecknades för kännedom. 
  
Bränslecisterner i hamnen 
Behöriga myndigheter kontrollerade cisternerna 28.5.2020. 
  
Kontroll av rivningsfärdiga hus 
Nämnden uppmanar i enlighet med PBL (2208:102) 90 § fastighetsägare som 
har rivningsfärdiga byggnader att kontrollera säkerheten i och kring 
byggnaden. Byggnader som är förfallna bör rivas. 
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Sottunga Hembygdsförening informerar 

 

Vi har haft styrelsemöte och årsmöte, båda i Corona pandemins 

tecken, med iakttagande av de rekommenderade åtgärderna. 

Båda projekten är slutrapporterade och godkända. För projektet 

”Traktor och Skjul” utlovade vi ett invigningsevenemang då det blivit 

varmare, men det skjuts nu på framtiden. Till utställningen ”Spår av 

kvinnor” fick vi bidrag, för vilken amvändningen nu också rapporterats. 

En del lånade utställningsföremål finns kvar på Gamla Skolan. Någon 

specialutställning för inkommande sommar är inte planerad. 

Som gåva till föreningen har erhållits några fotoalbum, som kan beses 

på Gamla Skolan. Det större laggkärlet som står i redskapslidret och 

som ingen riktigt har kunnat berätta vad det använts till, har nu efter 

genomgång av bouppteckningar konstaterats mad stor sannolikhet 

vara ett blandkar, dvs. för tillverkning/blandning av drycker för stora 

kalas. 

Inför sommaren planeras målnings- och reparationsarbeten, bl.a. ett 

nytt tak på brunnen, flytta saker till lidret och hålla öppet i juli som 

vanligt. Vi har sett ut datum för sommarmiddag (21 juli), men tiden får 

utvisa om det kan bli av. 

På årsmötet behandlades stadgeenliga ärenden. Medlemsavgiften är 

fortsättningsvis 7 €/pers. Årets överskott var ca 950 € (inklusive 

projekt och Alma). Men en del av projektersättningarna (ca 4000 €) 

kom in på vårt konto först i år. Styrelsemedlemmarna är desamma 

som tidigare: Björn Rönnlöf (ordf.), Märta Grunér, Maj-Britt Jansson, 

Raul Petrell och Max Pettersson, med suppleanterna Inga Eklund och 

Ingegerd Jansson. Bokslutet gjordes av Märtha Österberg, vilket vi 

tackar för. 

 

Styrelsen 

  
 

Ensamföretagarstöd 
  
Ensamföretagare som drabbats ekonomiskt under Corona pandemin 
kan söka stöd från kommunen. För att kunna beviljas stöd bör 
ensamföretagarens omsättning försämrats märkbart. Villkor för stödet 
och mera info i länkarna nedan: 
  
https://www.kommunforbundet.ax/bidrag-ensamforetagare 
  
https://e-tjanster.ax/e-form/sv/19833c5dec 
  
Frågor rörande ansökningarna kan riktas till stod@kommun.ax 
  
Blanketter kan också fås från kommunen och skickas då på epost. 
 

https://www.kommunforbundet.ax/bidrag-ensamforetagare
https://e-tjanster.ax/e-form/sv/19833c5dec
mailto:stod@kommun.ax


 

  Sottunga Hälso- och Sjukvårdsmottagning 
Har ändrade öppettider pga. sjukdom fram till 06.07.2020 

 
v. 23   ti 02.06        kl:12-15 

to 04.06       kl: 8-11 
 

v. 24   ti 09.06    STÄNGT pga. helg! 
to 10 06        kl 8-11 

 
v. 25   Oklart ännu 

 
v. 26   ti 23.06      kl 12-15 

to 24.06     kl 12-15 
 

v. 27   ti 30.06      kl 12-15 
to  02.07    kl 8-11 

 
Kontakt: 040 591 6426. 

 
För sjukvårdsrådgivning kontakta hälsocentralen 538500 

Vid AKUTA ärenden ring ALLTID  NÖDNUMMRET 112 
 



 

 

 

  

Hembygdens Vänner i Sottunga 

höll årsmöte på Sunnanberg söndagen 24 maj 2020 

 

Val av styrelse: 

Ordförande: Johan Eriksson  (ny) 

Viceordförande: Annica Gustavsson  (ny) 

Sekreterare: Peter Wahlbäck 

Kassör:  Siv Törnroos 

 

Midsommarstången har tagits ner och förhoppningen är att den ska kunna reses 

traditionsenligt på midsommarafton. Mer info längre fram. 

Ingen dans på Sunnanberg midsommarafton på grund av rådande 

omständigheter. 

Övriga evenemang på Sunnanberg tas beslut om längre fram när nya direktiv för 

olika tillställningar meddelats. 

Ett preliminärt datum (13 juni) för städtalka.  Återkommer om tiden längre fram.  

Den som önskar hyra Sunnanberg vänligen kontakta: 

Siv Törnroos tel. 040-8423747 

 

Styrelsen 

 



 

 

 

 

Näringsnämnden höll möte den 25 maj 2020 

 

I februari 2020 bestämdes datum för Sottungaloppet till 10 juli och Sottungadagen 11 juli 

Vi håller de beslutet kvar och avvaktar utvecklingen med Corona epidemin. Återkommer med 

info,  när det blir nya bestämmelser. 

Pilgrimsledan börjar i princip vara klar, några infotavlor saknas ännu. 

Leden startar vid Infostugan (Väntsalen) i hamnen, och går på västra sidan av Sottunga och 

har röd markering. 

På norra och östra delen av Sottunga finns vandringsleder som är utmärkta med vit 

markering. 

Vandringsledskartor är under uppdatering och kommer att finnas i Infostugan och på butiken 

Ordförande 

Britt Pettersson 
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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. 

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 

1.7.2020. 

 

Stopptid för material är 

28.6.2020 kl. 18:00. 

Nya biblioteksböcker 

Bodil Jönsson; Gott om tid 

Kristin Kaspersen; Tacksamhet 

Ola Tunander; Det svenska ubåtskriget 

Matilda Gustavsson; Klubben 

Eddy de Wind; Jag stannade kvar i Auschwitz 

Kalle Lind; Hasse Alfredson 

Krister Lumme; Olle 

Monika Fagerholm; Vem dödade Bambi? 

Patrik Svensson; Ålevangeliet 

Penny Louise; Det vackra mysteriet 

Aimee Molloy; Den bästa mamman 

Sally Rooney; Normala människor 

Annette Haarland; Pastor Viveka och glada änkan 

 

 

 

 

 

Simskola 
 

i Fulvik den 6 – 10 juli 2020 med simlärare Ami 

Nurmi. 

Förhandsanmälan till simombud Siv Törnroos 

mobil +358408423747 eller 

siv.tornroos@hotmail.com. 

 Simskolan är för barn som är födda 2015 eller 

tidigare.  

Kom ihåg att anmäla ditt barn. 

Folkhälsan 
 

mailto:siv.tornroos@hotmail.com

