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Dagens skämt 

Jag kom på ett nytt ord igår. 
- Plagiat. 
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Maj 2017 

Brandövning! 
 

Sottunga FBK håller brandövning för att testa 
brandutrustningen, 

 
lördagen den 6 maj, samling vid branddepån kl. 

12.00. 
Korvgrillning efteråt. 

 

Hembygdens vänner i Sottunga 

Firar i år 110 års jubileum 

Datumen för firandet på Sunnan berg blir: 

Fredag 7 juli teaterpremiär för en nyskriven pjäs av 

Robert Liewendahl 

Lördag 8 juli 110 års festmiddag med dans för alla 

medlemmar 

14, 15 och 16 juli spelas teaterföreställningen igen 

Närmare info längre fram!  

Styrelsen 

 



 

  

Månadens  

Kommuninfo 
• Hembygdsföreningen 

informerar 

• Hembygdsföreningen 
tackar 
 

 

Hembygdsföreningen tackar 

Sottunga Lokalavdelning av Ålands Producentförbund har 
upphört med sin verksamhet och skänkt kvarvarande 
penningmedel till Sottunga Hembygdsförening. Penningmedlen 
är märkta med ”Traktorrenovering” och kommer väl till pass då 
nu sagda renovering har påbörjats i Skolans nedre utrymmen. 
Föreningen tackar å det varmaste för bidraget på ca 780 €.  
Renoveringen flyter på bra och traktorn har inte varit svår att 
skruva isär trots det skick den såg ut att vara i. 
 
Styrelsen 

Hembygdsföreningen informerar 

Vår ordinarie verksamhet flyter på i traditionella banor. Vi siktar 
på att ha årsmöte onsdagen den 17 maj och den traditionella 
sommarmiddagen med lotteri tisdagen den 18 juli. Även en 
utställning med grundtemat ”Finland 100 år” ordnas och visas 
några kvällar i veckan i juli. Se anslag om dessa evenemang 
senare. 
Som tidigare informerats har vi sökt medel från Leader till 
traktorrenoveringen och till ett skjul för jordbruksredskap, 
byggt på Gamla Skolans tomt. Leaderföreningen har godkänt 
projektet, dock så att Landskapsregeringen ännu skall säga sista 
ordet, men det torde vara klart. Mera också om detta senare då 
det är slutgiltigt godkänt. Men vi kan redan sätta igång om vi vill, 
på egen risk. 
 
Senare kommer inbetalningskort för medlemsavgiften att 
läggas i era postlådor och vi hoppas att gamla och nya 
medlemmar är intresserade att understöda vår verksamhet. 
Avgiften är bara 7 € i året. 
 
Styrelsen 
0400-508955 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månadens  

Kommuninfo 
• Björns ruta 

• Kulturnämnden 

• Hälsovårdare 

 

Björns ruta 
Några uppgifter från den gamla goda tiden,  

saxat ur "Betfältet" nr 2 år 1998, sid 18: 

"Fjolårets skörd slog alla tiders rekord.  

Sottungabornas medelskörd steg till 66,1 ton per  

hektar och den kristallisbara sockerskörden till 8 ton  

per hektar.  

Ålands medelskörd var 48,5 ton (6,6 ton socker) och hela 

landets 40,0 ton (5,3 ton socker). De fem senaste årens 

medelskörd är för Sottungas del så hög som 51,3 ton per 

hektar, medan Ålands är 37,8 ton och hela landets 32,3 

ton." Lite längra fram i artikeln berättas att skörden på Olas 

Södrona var 73 ton per hektar och författaren beskriver det 

som "helt av mellaneuropeisk klass". 

 

 

Kulturnämnden anordnar ett besök för Sottungbor 

till ANDERSUDDE torsdagen den 11 maj kl. 14.00. 

Tjugo personer ryms med, så först till kvarn gäller! 

Anmälning senast 8 maj, till Birgitta Saurén 

0407209864 eller Kerstin Ivarsson 0405781516. 

Välkomna med! 

 

 
Hälsovårdare Lena Fransman börjar sin tjänst på 

Sottunga 2.5. 
Sjukvårdsmottagningen är en tidsbokad mottagning 
och nås på telefontiden mån-tors mellan kl. 12-13 

tel 55182 alt 040 591 6426. 
Mer detaljerad information kommer senare.  

 



 

 

 

På gång i Företagsam Skärgård 

Skärgårdsakademin 
Skärgårdsakademin är ett utbildningsprojekt som strävar till att förbättra informations- och kommunikationsteknologi (IKT) färdigheter bland 

företagare och organisationer i skärgårdskommunerna. Vårt huvudsakliga fokus är på praktiska färdigheter som motsvarar företagarnas 

behov och individuell anpassning av lärandet. Utbildning sker genom deltagande i valfritt antal moduler som består av gemensamma 

informationstillfällen, självständiga studier/övningar och personlig handledning på plats med deltagarnas utrustning. Genom deltagandet i 

modulerna bör deltagarna få en bättre kunskap om vad IKT kan göra, bättre kunskap om hur man kan integrera IKT i det egna företaget. 

Preliminärt planeras moduler inom: 

● Grundläggande IKT färdigheter - introduktion till  hårdvara, säkerhetstänkande, filhantering 

● Sociala medier och (e-)Marknadsföring, skapande och upprätthållande av hemsidor, bildhantering 

● Internets möjligheter och nya affärsmodeller. 

● Basmodul inom skriv- och kalkylbladsprogram (t.ex. MS Office Word/Excel, Open Office Writer/Calc) 

● Avancerad Excel/Calc - Datahantering, automatisering/makro-programmering  

● Det mobila kontoret - molntjänster, appar och nya betalningslösningar, e-mötesteknik 

● Ny teknik -  3D printrar, “smarta” Internet apparater (Internet of Things) 

● IKT-doktorn - personligt hårdvaru och IT-stöd på distans och på plats 

● Övrig skräddarsydd modul enligt behov (specifika program som inte täcks av andra moduler) 

Start av undervisningsmoduler planeras till försommaren 2017 och kommer finnas tillgängliga till 2019 (eller så 

länge behov och finansiering finns). En symbolisk deltagaravgift uppbärs. Intresserade får gärna höra av sig redan 

nu med önskemål och förslag så kan vi planera och skräddarsy utbudet bättre. 

Mer information kommer att finnas på vår hemsida http://www.skargarden.ax/skargardsakademin i takt med att vi utvecklar projektet. 

Kontakta utbildningsledare Henri Korvela tel. 0403798637 (kl 10-16) eller per e-post: akademin@skargarden.ax för (ickebindande) 

intresseanmälningar och frågor. 

_____________________________________________________________________________________ 

Företagsam Skärgårds årsmöte hölls den 11 april där Andreas Johansson blev vald till ordförande. Björn Rönnlöf och Lotta Bäcksbacka-

Karlsson återvaldes som Sottungas representanter i styrelsen. 

_____________________________________________________________________________________ 

Skärgårdsutvecklarens tjänster och kontaktuppgifter 

Exempel på vad skärgårdsutvecklaren kan stå till tjänst med: 

Bollplank och assistans vid planering av företagsetablering och 
företagsutveckling 
Råd gällande finansiering, marknadsföring, utveckling, IT, etc. 

+ Allt är kostnadsfritt! 

Bistå i utvecklingen av projektidéer som är till gagn för skärgården inom 
Företagsam Skärgårds intresseområden. 
Lotsning och hjälp med ansökningar 

Kontaktuppgifter till skärgårdsutvecklaren 

 Kristian Packalén    e-post: info@skargarden.ax    Tel. 0451218450 

 

 

 

http://www.skargarden.ax/skargardsakademin
mailto:akademin@skargarden.ax
mailto:info@skargarden.ax


Segel och friluftsläger med storbåten Cajsa 19-21 juli  

Vi gör en seglats 3 dagar med 2 övernattningar på båten 

eller i tält. För dig från 11 år och uppåt. 

 

 

 

 

 

EVS-avslutningsfest 18 juli 

Ett år går fort och i slutet av juli far Laurie och Mykola ut på nya äventyr. Den 18 juli har vi en 

EVS-avslutningsfest för Lauri och Mykola platsen ej klar ännu men det lutar åt Vårdö. Alla som 

vill och har möjlighet är välkomna på en festkväll, mera information kommer närmare. 

 

KONTAKT 

Är du intresserad av någon av aktiviteterna boka genast plats: info@skunk.ax eller 0400784871 

Sommarskoj med 

SKUNK 

SKUNK  –  skärgårdsungdomarnas intresseorganisation 

Riddag på Brändö 28 maj 

En dag på Stall Konvaljbacken ute på 

Brändö för alla nivåer. Vi pysslar om 

hästarna och rider både på banan 

och ut. Dagen börjar kl.13.00 i 

kombination med färjan och utformas 

efter antal deltagare och nivå. När ni 

anmäler meddela hur mycket 

erfarenhet du har av ridning och 

eventuella allergier. PRIS: 30 €. 25 € för 

medlemmar vars kommun ger 

ridbidrag. 

Filmläger på Kumlinge 19-21juni 

SKUNK/RIBS planerar ett Filmläger där 

du kan arbeta med en kortfilm som 

presenterar eller beskriver din hobby 

eller ett intresse du  har. Med 

professionella handledare lägger du 

upp filmen spelar in den och redigerar. 

Behövs det mer tid för att göra klart 

filmen har vi uppföljningsträffar under 

hösten. 

Sommarläger på Gregersö Lägergård 11-13 juli 

Under och tillsammans med Folkhälsans sommarhäng (3-21 juli) Där kommer att finnas 

möjlighet att umgås med nya och gamla vänner, spela beach- vollyboll, fotboll, pingis, 

kubb, bada, sola, fiska, grilla, paddla, ro klättra på backar, träffa olika ledare, bara 

vara och mycket mer, beroende på väder och dagar. SKUNK ordnar tillsammans med 

andra under denna aktivitet ett läger med övernattning, matlagning och 

kvällsprogram för skärgårdsungdomar men även andra som vill vara där längre än 

bara den ”ordinarie” dagtiden 11-18. Sommarhänget och lägret är för de som har 

slutat åk 6-9. Sommarlägret startar den 11 juli kl. 11 och slutar den 13 juli kl. 17. 

mailto:info@skunk.ax


  

Snälla politiker och tjänstemän, titta på helheten och satsa på unga i skärgården! 

SKUNK – skärgårdsungdomarnas intresseorganisation har genom sitt treåriga 

projekt visat vilken viktig strukturell insats en ungdomscoach är för skärgården 

genom att stärka och utveckla ungdomars livsvillkor. Satsningen som gjorts har 

inte varit istället för kommunernas egna fritidsaktiviteter utan haft som syfte att 

öka kvaliteten på ungdomsarbetet genom bland annat att stärka ungas inflytande 

och bestämmande och öka deras kontakter, nätverk och erfarenheter. 

Att engagera - inte aktivera har varit ungdomscoachens ledord. Syftet med 

coachen har varit att skapa relationer, sammanföra, inspirera och stödja unga i 

skärgården, att finnas till stöd för kommuner, föreningar och andra som varit 

intresserade att skapa och utveckla olika verksamheter och fånga upp möjligheter 

genom samarbeten och projekt.  Ungdomscoachens idé har varit att möjliggöra 

för unga som bor i skärgården att ha jämlika möjligheter som de som bor på fasta 

Åland. Projektet ungdomscoach har varit finansierat med PAF-medel i tre år och 

avslutades 2016.  

Under våren fick SKUNK avslag på sin ansökan för ungdomscoachen som en del av 

den ordinarieverksamheten. Detta betyder att föreningen återigen bara har en 

verksamhetsledare som stöder oss i styrelsen i vårt arbete (ca 20 tim/mån). Det 

betyder att det uppsökande arbete utgår, att vi inte kan ta emot internationella 

volontärer, att vi inte kan stödja elevrådsarbete och att möjligheten att driva 

större projekt försämras. Långsiktigt befarar vi att missnöjet bland unga vad det 

gäller att bo i skärgården ökar.  

Vi menar att en levande skärgård i framtiden behöver en regering som satsar på 

unga nu och i framtiden och vi menar att genom vårt projekt visat att satsningen 

på en ungdomscoach är viktig och framåtsyftande. 

Vi startar nu en namninsamling för att visa på vikten att en ungdomscoach för 

skärgården ska vara en del av SKUNKs ordinarie verksamhet. Vi hoppas att alla som 

menar att vår ungdomscoachverksamhet är väl värd att regeringen satsar på, 

skriver under. Vi planerar att uppvakta regeringen i slutet av maj. Läs mera på vår 

hemsida www.skunk.ax. 

25 april 2017 

Styrelsen för SKUNK  

 



 

Sottunga AHL 

Välkommen sköna maj! 

Hoppas vi äntligen får lite sol och varmt, för nu börjar vi fylla på 

med härliga blommor och plantor! 

Ni vet väl att vi numera har Arla Ingmans produkter i 

sortimentet? Bl.a. Apetina ostar, Kalinka yoghurt, Arla 

gräddost mm. 

 

 

 

Kolla och gillar vår facebooksida för erbjudanden 

och nyheter! 

 

www.facebook.com/sottungaandelshandel 

 

Sottunga AHL 
Tfn 018 55127 

Fax 018 55247 

e-mail sottunga.andelshandel@gmail.com 

http://www.facebook.com/sottungaandelshandel


 

Tänk på att allt farligt  avfall ska 

lämnas till Misebilen eller Mise ÅVC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observera, du kan inte lämna avfall till 

Misebilen med säckhämtningsmärken, beställ istället 

förköpta sopmärken från kontoret, www.mise.ax,ring 

kundtjänst 23 844 eller 

maila till info@mise.ax 
 

 

 

 

Mise ÅVC 
på Svinryggen 

 
 

Öppettider 

Måndag - fredag 12-19 

Lördag 10-15 
Hammarlandsvägen 817, 22130 Gottby 

www.mise.ax 

 
 

http://www.mise.ax/
mailto:info@mise.ax
http://www.mise.ax/


ÅLANDS SÖDRA SKÄRGÅRDSFÖRSAMLING

 
 

 KONTAKT 
Kansliet är öppet onsdagar och fredagar kl. 10 – 12 Tel. 50010  Kyrkoherde Peter Karlsson 0457 5243 628  chester.karlsson@evl.fi  
Kyrkomusiker, Jan Tengström 0457 3451 996  jan.tengstrom@evl.fi  Ekonom Anita Hildén 0457 3431 538    anita.hilden@evl.fi  

Kanslist Karin Fyrvall   50010 ons. och fre. 10 – 12  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, Församlingens hemsida: 
www.aland.net/trekapell 

 

GUDSTJÄNSTER MAJ 

7.5 kl. 10.00 Radierad gudstjänst i Föglö kyrka 
 3 sön. efter påsk, P. Karlsson, J. Tengström,  
 P. Hällund Föglö kyrkokör och Kökar röster. 
 Kollekt : Förbundet Kristen skolungdom r.f. 
 

14.5 kl. 12.30 Högmässa i Kökar kyrka 
 4 sön. efter påsk, P. Karlsson, P. Hällund.  
 Servering 
 Kollekt: Församlingens missionärer SLEF. 
 

21.5 kl. 10.00 Högmässa i Föglö kyrka 
 5 sön. efter påsk, P. Karlsson, J. Tengström.  

 Kollekt: Finska Missionssällskapet r.f. 
21.5 kl. 13.00 Högmässa i Sottunga kyrka 
 5 sön. efter påsk, P. Karlsson, J. Tengström.  

 Kollekt: Finska Missionssällskapet r.f. 
 

25.5 kl. 10.00 Gudstjänst i Föglö kyrka 
 Kristi himmelsfärdsdag, M. Piltz, J. Tengström.  

Kollekt: Laestadianernas fridsföreningars förb. 
r.f. 

25.5 kl. 13.00 Gudstjänst i Kökar kyrka 
 Kristi himmelsfärdsdag, P. Karlsson, Karolin
 Högberg.  

Kollekt: Laestadianernas fridsföreningars förb. 
r.f. 

28.5 kl. 12.30 Dragspelsmässa i Kökar kyrka 
6 sön. efter påsk, Roger Syrén, St. Olofs 
kyrkokör, Accordion club 

 Kollekt: Kyrkans utlandshjälp 
 

4.6 kl. 10.00 Gudstjänst i Föglö kyrka 
 Pingstdagen, S-L. Enqvist, J. Tengström.  

 Kollekt: KCSA 

 ÖVRIG VERKSAMHET 
 Hembesök:  
 Ring t.f. kyrkoherde Peter Karlsson på    
 tel. 0457 5243 628. 
 Prästen i kansliet i Föglö 
 Alla onsdagar kl. 09.00 – 12.00 
 Andakter 
 3.5 kl. 14.00 Annagården, P. Karlsson 
 10.5  kl. 14.00 Annagården sångstund , J. Tengström 
 15.5 kl. 13.30 Sommarängen andakt, P. Karlsson 
 17.5 kl. 14.00 Annagården andakt, P. Karlsson 
 24.5 kl. 14.00 Annagården sångstund, J. Tengström 
 29.5 kl. 13.30 Sommarängen andakt, P. Karlsson 
 31.5 kl. 14.00 Annagården andakt, P. Karlsson 
 Klapp och Klang 

 3.5 kl. 13.00 Myran Föglö avslutning,  P. Karlsson  
 8.5 kl. 10.00 Barnängen Kökar avslutning, P. Karlsson 
  

 Högstadiekväll 
 10.5 Matlagning med högstadiet i församlingshemmet 
 Ledare: Pamela, René och Peter 

 

 Kyrkokören i Föglö: 
 Torsdagar kl. 18.00. Ledare: Jan Tengström 
 Församlingsträff i Kökar: 
 Söndagar då gudstjänst inte firas. Kl. 18.00 i
 församlingshemmet. 
 Kontaktpersoner: Mats Carlström och Kamilla
 Nordberg. 
  

 Bön och lovsång: 
 23.5 kl. 17.00 Föglö kyrka. Vi ber för aktuella ämnen och
 sjunger ur det nya psalmbokstillägget. Kvällsfika utlovas. 
 Välkomna med!   Ledare: Peter och Pamela. 
  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamnen nattetid 

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 

9.6.2017. 

 

Stopptid för material är 

6.6.2017 kl. 18:00. 

Nya biblioteksböcker 
Vuxna      

Maria Gullberg; Virkad mönstermagi 

Stig Hansen; Birgitta Ulfsson-med och mot 

min vilja 

Philip Teir; Så här upphör världen 

Cecilia Ekbäck; Midnattssolens timme 

Hanya Yanagihara; Ett litet liv 

Kristina Ohlsson; Syndafloder 

Jo Nesbø; Törst 

Camilla Läckberg; Häxan 

 

 

  

Välkomna till bibban! 

Gittan 

Lin Hallberg; Sally & Sigge 

Andy Griffiths; Vår megastora fuskbyggda trädkoja med 

65 våningar 

Abigail Tarttelin; Golden Boy 

Anna Arvidsson; Ordbrodösen 

 

Pia Lindholm 


