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Dagens citat 
- “Ibland måste man göra 

saker man inte vågar, 
annars är man ingen 
människa utan bara en 
liten lort”. 

o Bröderna 
Lejonhjärta 
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Juni 2021 

 
Näringsnämnden höll möte 19.5.2021 och beslöt att hålla 

Sottungadagen den 10.7.2021 i gästhamnen 
"om omständigheterna tillåter" med tanke på pandemin. 

 
Dagen består i huvudsak av försäljning och musikunderhållning. 
Den som är intresserad av att sälja sina produkter, får hyra ett 

bord eller ta med eget. 
Deltagande kostar 5€. 

Anmäl ditt deltagande till Britt tel 040-5429898/ eller 
personligen. 

Mvh Näringsnämnden/Britt 
 

Tyck till om bokningsreglerna! 
 

Landskapsregeringen har tagit fram förslag till omarbetade 
bokningsregler för skärgårdstrafiken. Syftet är att göra dem 

enklare att förstå. 
 

Landskapsregeringen vill gärna ha in allmänhetens synpunkter. 
 

I början av juni presenteras de omarbetade reglerna på 
landskapsregeringens hemsida. Där kan man också lämna in 

sina synpunkter. 
 

Gå in på: www.regeringen.ax/enklareregler 
 

 

http://www.regeringen.ax/enklareregler
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Kommunsekreteraren informerar 
Byggnadsnämnden 4.5.2021 
På byggnadsnämndens senaste möte godkändes Kerstin Thölix 
anmälan om att bygga övernattningsstuga. Bygglov beviljades för 
Discgolfbanan. Olof och Barbro Lindström anmälde byggnad av 
utedass/förråd. Mats Nordbergs anmälan om att bygga förråd och 
Stefan Nordbergs anmälan om anläggande av torrtoalett godkändes. 
  
Kommunstyrelsen 12.5.2021 
 Undervisning 
Kommunstyrelsen ser inga ekonomiska hinder för att undervisning 
läsåret 2021-2022 inleds. Detta pga av aviserat behovsprövat 
ekonomiskt stöd till kommunen. 
  
Skolföreståndare och timlärare 
Styrelsen förordade för fullmäktige att nämnda tjänster inrättas. 
  
Vattenförvaltningsplan 
Ett omfattande material (vattenförvaltningsplan) finns att läsa på 
landskapsregeringens hemsida. Styrelsen understödde 
kommunförbundets yttrande. 
  
Bokslut och verksamhetsberättelse 
Bokslut och verksamhetsberättelse 2020 godkändes. Handlingarna 
överlämnas till revisorerna.  Resultat år 2020 är -62.000 €. 
  
Kompletteringsval 
Styrelsen förordade för fullmäktige att Majvor Lundell väljs till revisor 
istället för Karita Karlsson som har avgått. 
  
Privata avlopp 
Granskning av privata anläggningar inleds. 
  
Området kring reningsverket 
Det finns önskemål att hasseldungen vid reningsverket röjs upp. 
Arbetet kan inledas då det finns tid och personal. 
  
Lönejusteringspott 
Lönejusteringspotten 0,8% fördelas jämnt mellan anställda. 
  
Jordförvärv 
Yo-Shi Svanbergs anhållan om jordförvärvstillstånd förordades för 
landskapsregeringen. 
  
Kommunala tomter 
Styrelsen är positiv till att inledande planering av kommunala tomter 
inleds. 
  
Ställplats för husvagn/husbil 
Ärendet diskuterades och föreslogs att ungdomsföreningen kontaktas. 
Just nu finns inga bra ställplatser med service. 
  
Lärarbostäderna 
Möjlighet att bryta ut tomt kring lärarbostäderna diskuterades. Detta 
för att underlätta en eventuell försäljning. 
  
Vimplar 
30 st 5m Sottungavimplar är beställda. 
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Kommunfullmäktige 12.5.2021 
Kompletteringsval 
Styrelsens förslag om val av revisor Majvor Lundell godkändes. 
  
Undervisning 
Styrelsens förslag om att inleda undervisning godkändes. 
  
Tjänster 
Styrelsens förslag att inrätta tjänsterna godkändes. 
  
Utbildningsstadga 
Uppdaterad utbildningsstadga godkändes. 
  
Övrigt 
Kommunsekreteraren har semester 12.7 – 8.8.2021. 
  
Med önskan om en solig sommar! 
Kennet 
 

Kontroll av avloppsanläggningar 
  
På uppdrag av kommunfullmäktige och med styrelsebeslut 12.5.2021 § 
35 önskar kommunen att privata avloppsanläggningar kontrolleras om 
de uppfyller dagens krav eller om åtgärder är nödvändiga. 
Kontrollen/kartläggningen kommer att omfatta alla på orten 
mantalsskrivna som inte är anslutna till avloppsnätet.  I första hand 
(etapp 1) är det närmast frågan om en kartläggning av befintliga 
system för att se om anläggningarna är godkända eller om åtgärder 
rekommenderas. 
  
Utomstående sakkunnig byggnadsinspektör Conny Eklund anlitas för 
uppdraget. Han kommer att påbörja arbetet i juni och kontaktar då 
fastighetsägare. 
  
Kennet 
 

Simskola 

Simskola i Fulvik den 26 – 30 juli med simlärare Anna Hagman. Anmäl 
via e-kurs https://www.folkhalsan.fi/kurser/simskola/sim--och-
livraddningsskola-fulvik/  

Simskolan är för barn födda 2016 eller tidigare. Vid frågor ring Kerstin 
+358405432407 eller mejla kerstin.lindholm@sottunga.ax  

Folkhälsan 

 

https://www.folkhalsan.fi/kurser/simskola/sim--och-livraddningsskola-fulvik/
https://www.folkhalsan.fi/kurser/simskola/sim--och-livraddningsskola-fulvik/
mailto:kerstin.lindholm@sottunga.ax


 

  

SOTTUNGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING 

 

Tel: 040 5916426 (tele-Q) 

 

Mottagningen är öppen:  Tisdag 9-13 

   Onsdag 9-13 

 

Övriga tider:  Måndagar 8-16 Helena på Föglö 

   Torsdagar 8-16 Helena på Föglö 

   Fredagar 8-14  

 

Alla dessa dagar kan man ringa. Då ringer vi upp om du trycker 1.  

 

Uppdaterad info om coronavirus finns på ahs.ax och thl.fi. 

 

Ingen beredskap på veckosluten eller helgdagar. 

För sjukvårdupplysning, ring 018-538500 och vid akuta sjukdomsfall 112. 

 

Hälsningar Helena 

Helena.johans@ahs.ax 
 

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 

 

Kommunkansliet 

22720 Sottunga 

 

(018)-55125 

 

sottunganytt@sottunga.ax 

 

Besök oss på vår 

webbplats: 

www.sottunga.ax 

 

Nästa nummer av 

Sottunganytt utkommer 

2.7.2021. 

 

Stopptid för material är 

29.6.2021 kl. 16:00. 

 
 

Årsmöten 
Onsdagen den 2 juni kl.19.00 i mötesrummet på 

skolan 
Sottunga Fiskelag 

• Stadgeenliga ärenden 
• Övriga ärenden 

 
Sottunga bys samfällda land och vattenområden 

• Stadgeenliga ärenden 
• Rune Lindholm anhållan om uppsättning av 

kamera utanför sitt båthus i Kohamn 
• Diskutera samfälldas markområden, kan man 

stycka ut tomter på dem. 
• Bidrag till discgolfbana 

• Övriga ärenden 
 

Sottunga FBK 
• Stadgeenliga ärenden 

• Försäljning av gamla branddepån 
• Övriga ärenden 

 
Kaffe med dopp 

Välkomna! 
Bestyrelsen 

 


