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Talko på Sunnanberg 

Den 12 maj kl. 12.00 har vi talko på Sunnanberg. 
Efter talkon ordnar vi korvgrillning för alla som hjälpt 

till. 
Hembygdens vänner  

 

Hembygdsföreningen informerar 
Vi ordnar en talko dag på Gamla Skolan den 15 maj 
och siktar på att också hålla vårt årsmöte på Skolan 

samma kväll. Gamla och nya medlemmar 
kallas/inbjuds härmed till mötet. Se anslag senare. 

Vår traditionella sommarmiddag med lotteri hålls på 
Gamla Skolan den 10 juli 2018. Noter i era kalendrar. 
Även här kommer inbjudan i sinom tid att skickas ut. 

   Styrelsen 
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Sälsö lotsuppassningsstuga 
 
Hembygdsföreningens styrelse beslöts på sitt möte att 
samtycka till att personer intresserade av att bevara Sälsö 
stuga bildar en förening som en underavdelning till Sottunga 
Hembygdsförening r.f. Den nya föreningen förmodas främst 
intressera finnöbor, men även vi på Sottunga är ju i högsta grad 
intresserade av att stugan står kvar. Ägandet av stugan 
förmodas kunna överföras på föreningen och vi önskar lycka till 
med arbetet och avser också att delta i det konkreta arbetet 
med stugans bevarande. 
  Styrelsen för Hembygdsföreningen 

 

SOTTUNGADAGEN 
anordnas lördagen den 14 juli 

I GÄSTHAMNEN 

Marknadsförsäljning som vanligt, intresserade tag gärna 

kontakt med 

Britt eller Jenny 

Närmare info längre fram 

                                             Näringsnämnden 

 

Hembygdens vänner informerar 

 
På årsmötet beslöts det att ha talko den 12.5 kl. 12.00. 
  
Planen för midsommar detta år är: Stången kläs 

kl. 12.00 och reses kl. 14.00. Efter det är det sedvanlig sång och 
ringdans. 
  
Ny ansvarig uthyrare för Sunnanberg är Siv Törnroos (tel. 
0408423747). 
                                                                                       Styrelsen 

 
Kommunsekreteraren informerar 
  

Kommunsekreterarens semester: 
7 – 11.5 
22.5 – 25.5 
16.7 – 10.8 
  
Fastighetsskötarens semester: 
30.4 – 27.5 
 



  

Feng Shui på Sottunga om Sottunga med 

inriktning Miljö 

Med Gunilla Lindgren lördagen den 9 juni 2018. 

Intresserad att delta? Hör av dig till Kerstin 

+358405432407,  kerstin.lindholm@sottunga.ax 

Mer info kommer senare.  

Arrangör: Sottunga kommun o Folkhälsan  
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Telia utför nedmontering av ur bruk tagna luftledningar och stolpar inom 

kommunens område under tiden 1.5 – 31.12.2018.  

Tilläggsuppgifter ges av Rolf Mattfolk, Relacom Finland Ab  

mobil: 0400 668958 

e-post: rolf.mattfolk@fi.relacom.com 

 

KONDOLEANSER OCH HYLLNINGSADRESSER riktade till 

Folkhälsan i Sottunga eller Röda korset i Sottunga finns att 

köpa med minimibeloppet 14 €. De förvaras på skolan. 

Kontakta Siv Törnroos 040-8423747 eller Kerstin Lindholm 

040-5432407 om ni vill köpa. 

Folkhälsan i Sottunga och Röda korset i Sottunga 

 

Församlingsinformationen utkommer som egen bilaga när 

Peter har kommit hem från sin resa. 

 

mailto:kerstin.lindholm@sottunga.ax
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Välkommen på Smakprovsdag 2018! 

Lördagen den 12 maj kl 10-13 är det Smakprovsdag på 

Sottunga Andelshandel igen. Våra leverantörer bjuder på 

massor av goda nyheter och vi grillar och umgås på 

parkeringen. Du kan också delta i vårt lotteri med fina 

vinster! 

 

 

 

 

 

Obs!  
Redan kl 9.00 börjar vi med talko på butiksgården för att 

snygga upp mot rådgivningen och räta upp eller ta bort det 

gamla staketet. 

Psst... det är morsdag den 13.5, vi har massor av fina 

rosor och andra blommor! 

 

 bjuder på ballonger  

åt barnen! 
 

 

 

Sottunga AHL 
 

Sottunga AHL 
tfn 018 55127 

fax 018 55247 

e-mail sottunga.andelshandel@gmail.com 

 



 
                                              Norrbölevägen 3, 22100 Mariehamn 

                                               0400 721572  hamsafe@aland.net 

www.hamsafe.ax 

 

SERVICEBILEN FÖR 

HANDBRANDSLÄCKARE 

 
BESÖKER  SOTTUNGA KOMMUN 

                                  

TORSDAG 10.05.2018 
(kristi himmelsfärds dan) 

 

                                 PLATS: BUTIKEN 

Från ca 11.30 

 

PASSA PÅ ATT FÅ SLÄCKAREN KONTROLLERAD 

INFÖR SÄSONGEN 

 
Vi gör även mycket annat än släckarservice tex.: 

-service och underhåll brandposter 

 

-service och underhåll självuppblåsande flytvästar 

 

-service och underhåll rökluckor 

 

-återkommande revision av luft och gasflaskor 

 

-årsbesiktningar av personligt fallskydd 

 

-vi erbjuder olika släcksystem för tex motorrum 

 

-vi har efterlysande utrymningsskyltning och mycket mer 

  



 

 

  

 

Vid affären, 

fjärde torsdagen i månaden. 

kl. 14:30-16:00 

www.mise.ax 

 

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 Svingryggen 

 

Öppettider 

Måndag - fredag 12-18 

Lördag 10-15 

Hammarlandsvägen 817, 22130 Gottby 
 

 

 



 

   ÅLANDS SÖDRA SKÄRGÅRDSFÖRSAMLING 

 

GUDSTJÄNSTER APRIL 

 
 

8.4 
kl. 10.00 Gudstjänst i Föglö kyrka 
 1 söndagen e påsk, M. Piltz, 
 kollekt: Förbundet Kyrkans Ungdom.  
 
15.4 kl. 12.30 Högmässa i Kökar kyrka 
 2 söndagen e påsk, P. Karlsson P. Hällund 
 Kaffeservering efteråt. 
 kollekt: Finska Bibelsällskapet r.f. 
 
22.4 kl. 10.00 Högmässa i Föglö kyrka 
 3 söndagen e påsk. P. Karlsson, M. Piltz  
 Kollekt: Förb. Kristen Skolungdom r.f. 
22.4 kl. 13.00 Högmässa i Sottunga kyrka 
 3 söndagen e påsk. P. Karlsson, M. Piltz  
 Kaffeservering 
 Kollekt: Förb. Kristen Skolungdom r.f.  
 
29.4 kl. 12.30 Gudstjänst i Kökar kyrka 
 4 söndagen e påsk, P. Karlsson P. Hällund 
 Kaffeservering efteråt. 
 kollekt: Retreatgården Snoan 
 
6.5 kl. 10.00 Gudstjänst i Föglö kyrka 
 5 söndagen e påsk. M. Piltz,  
 Kollekt: KCSA 
t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVRIG VERKSAMHET 
  
Hembesök:  

 Ring kyrkoherde Peter Karlsson på    
 tel. 0457 5243 628. 
 

 Kansliet  
 Kansliet är öppet alla onsdagar mellan kl. 10-12. 
 

 Andakter 
 2.4 kl. 10.00 påskmässa Annagården, P. Karlsson 
 2.4 kl. 14.00 påskmässa Sommarängen, P. Karlsson 
 11.4 kl.14.00 andakt Annagården, P. Karlsson 
 16.4 kl. 13.30 andakt Sommarängen P. Karlsson 
 17.4 kl. 14.00 andakt Annagården, M. Piltz 
 25.4 kl. 14.00 andakt Annagården, P. Karlsson 
 30.4 kl. 13.30 andakt Sommarängen, P. Karlsson 
   

 Klapp och Klang 
 4.4 kl. 9.00 i Myran, Peter Karlsson 
 18.4 kl. 9.00 i Myran, Peter Karlsson 
 2.5 kl. 9.00 i Myran, P. Karlsson 
  

 Söndagsskola i Föglö 
 15.4 kl. 10.30 i församlingshemmet 
 Ledare: Pamela och René 
 

 Juniorklubb i Föglö 
 20.4 kl. 13.15 i församlingshemmet 
 Ledare: Pamela och René 
 

 Bibelsits i Föglö 
 16.4 kl. 18.30 i församlingshemmet 
 Ledare: Maria Boström 
 

 Bön och lovsång 
 25.4 kl. 17.00 i Föglö kyrka  
 Ledare: Peter Karlsson 
 

 Körövning i Föglö 
 Kören ”Vår Kör” övar alla torsdagar kl. 18.30. 
 Ledare: Maria Piltz 
 
 
 

 Meddelanden 
Till Föglö Kyrka söker vi två kyrkvakter /guider. Arbetet 
innebär visning av kyrkan, städning, samt arbete på 
gravgården i samråd med vår församlingsmästare. I arbetet 
ingår också att vikariera församlingsmästaren under dennes 
semester. Avtalsenlig lön. Skriftlig ansökan senast den 16 
april 2018 till Pastorskansliet, Kyrkvägen 106, 22710 Föglö.  
 
FISKEVATTENARRENDE AUKTION 
Den 11. april kl. 16.00 ordnars auktion i församlingssalen i 
Föglö. 

 
 

 
 
 

  

SKUNKinfo 
SKUNK – skärgårdsungdomarnas intresseorganisation 

RIBS sista läger 18-20/5 

RIBS har snart hållit på i 

tre år och i augusti är  

projektet slut. I maj håller vi RIBS sista 

Ålandsläger med film, musik och mat som tema. 

Lägret hålls på Föglö, vi kommer att bo på 

Gästhem Enigheten och jobba i Föglö skola. 

Lägret är för alla från 12 år som varit på RIBS 

aktiviteter eller som vill passa på innan det är för 

sent. Du behöver inte bo i skärgården för att 

delta. Anmäl senast 10/5, gå in på hemsidan eller 

Facebook för mer information. 

 

Emelie Hanström 

+358 405 293 927 

emelie.hanstrom@skunk.ax 

 

 

 

SKUNK har en ny styrelse för 2018 

Sonja Pettersson, ordförande, Sofia Lahtinen, 

vice ordförande, Jacob Helin, andra vice 

ordförande, samt Moa Rytterstedt, Emilia 

Engblom och Oskar Strand     

Suppleanter: Amanda Larsson, Alexandra 

Näfverborn, Taissija Pettersson, Viktor 

Thörnroos, Anna Sandberg, Caspian Boström 

 

Nya EVS volontärer 

I maj kommer två volontärer till SKUNK för att 

stanna 1 år, Berin Yahya 27 är född i Bulgarien 

boende i Turkiet och Alberto Echevarria 26 år 

från Spanien. Deras fokus kommer att vara 

uppsökande verksamhet ute i skolor och 

kommuner där de erbjuder rastverksamhet, 

efterskolan aktiviteter och andra möjligheter. Vi 

hoppas att skolor och kommuner tar vara på 

dessa resurser på samma fina sätt som med de 

tidigare volontärerna Mykola och Laurie. 

 

RIBS avslutningsseminarium 5/6  

SKUNK bjuder in alla som är intresserade av att 

veta mer om vad som har hänt i RIBS under de 

nästan tre år som projektet har varit igång, 

vilken betydelse det haft, skapat material och 

framtidstankar. Ungdomar och ledare kommer 

tillsammans visa upp RIBS och det finns 

möjlighet att diskutera de egna erfarenheterna 

av projektet.  

 

Seminariet kommer att hållas på lagtinget  

kl 15-17 den 5 juni. Anmäl gärna på förhand om 

ni tänker komma. 

 

Emelie Hanström 

+358 405 293 927 

Sommarläger på Gregersö 2-5/7 

Tillsammans med Folkhälsans Sommarhäng (25 

juni -12 juli) arrangerar SKUNK möjlighet att 

övernatta tre nätter, varav den 4 juni är öppet 

för alla på Åland med program under natten. På 

lägret finns möjlighet att 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 lägret med 

övernattning, matlagning och kvällsprogram för 

skärgårdsungdomar som har slutat åk 6-9. 

Vill du få en bild av sommarhänget kolla in 

Facebooksidan Sommarhäng på Gregersö. 

Vill du var med på lägret, anmäl dig senast 10/6 

till info@skunk.ax eller 0400784871 

 

Har du frågor, idéer eller annars vill ha kontakt 

med SKUNK så fortsätter Mia Hanström som 

verksamhetsledare,  

info@skunk.ax eller 0400 784871  

www.skunk.ax  
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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 

4.6.2018. 

 

Stopptid för material är 

1.6.2018 kl. 18:00. 

Nya biblioteksböcker 

Adrian Perera; White Monkey 

Elin Willows; Inlandet 

Melodi Lord; Allt om stickning 

Helga Flatland; En modern familj 

Sara Larsson; Aldrig mer 

Kathryn Hughes; Brevet 

Benard Cornwell; Den tomma tronen 

Anna Jansson; Kvinnan på bänken 

Karin Erlandsson; Pojken 
Jørn Lier Holst; Bottenskrap 
Geir Tangen; Maestro 
Marie Oskarsson; Kalas och katastrof 
Jørn Lier Holst; Dubbeldeckarna och fallet med 
de mystiska stölderna 
Jørn Lier Holst; Dubbeldeckarna och fallet med 
skattkartan 
 
 

 

Trevlig vårläsning! Gittan 
 

Aktivitetsdagar 

Under vinterhalvåret har det anordnats 

Aktivitetsdagar på skolan i Folkhälsans regi, för 

Sottungaborna och även andra intresserade 

En gång i månaden har träffarna hållits, som 

bestått av många olika aktiviteter. 

Det har spelats boule, biljard och dart.  Gymmet 

har också använts. 

Björn har gått igenom namn för olika platser på 

Sottunga, vikar, holmar, stränder, åkrar och ängar 

m.m. Där har många hjälpt till med vad man 

kommit ihåg från gammalt. 

Gamla foton har gåtts igenom, där man 

tillsammans försökt få namn på alla personer. 

Det har bjudits på kaffe smörgåsar och något sött. 

Träffarna har blivit mycket uppskattade och 

kommer att fortsätta i höst. 

                                                Arr: Folkhälsan/ Kerstin 

Lindholm, Märta Grunér, Britt Pettersson 

 


