
 

 

 

 

 

   SOTTUNGANYTT 
Sottungas kommuntidning Redaktör: Pia Lindholm sottunganytt@sottunga.ax

  

Aktuellt 
Händelsekalender 

 15.5 Smakprovsdag på butiken 

 19.5 Läkardag 

 1.6. Folkhälsan 100 år – träff för 

seniorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagens citat 
- “Hyss hittar man inte på, 

di bare blir. Och att det 
är ett hyss, det vet man 
inte förrän efteråt”. 

o Emil i 
Lönneberga 

I det här numret 
 Läkardag 

 Telefonlista 

 Kommunsekreteraren 

informerar 

 Tillståndsenheten 

 Sottunga AHL 

 Omsorgsnämnden 

 Kurs: segla storbåt 

 Sommarpraktikant 

 Företagsam skärgård 

 Cajsa seglar för Åland 

100 år 

 SKUNK 

 Församlingsinfo 

 Företagsam skärgård 

 

 

 

 

Maj 2021 

Läkardag 

Läkardag onsdag 19.5. Läkare är Sarhan Okba. 

 

Telefonlista 

Ny telefonlista utkommer i samband med nästa 
SottungaNytt (1.6.2021). Om du önskar vara med i 

listan, vänligen maila namn och telefonnummer (samt 
eventuellt email) till sottunganytt@sottunga.ax.  

Kontrollera gärna från förra årets utgåva att du har 
rätt nummer och mail och meddela eventuella 

ändringar. 

Ändringar/tillägg tas emot senast 25.5. 

Mvh Redaktören 
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Månadens  

Kommuninfo 
 Kommunsekreteraren 

informerar 

 Tillståndsenheten 
 

 

Kommunsekreteraren informerar 
Gamla returhörnan 
Kommunen säljer den gamla ”returhörnan”, träskjulet som 
nu står vid sorteringscentralen vid butiken. Det fanns en 
tidigare tanke att returhörnan skulle användas 
fortsättningsvis i samband med sophantering. Det behovet 
finns inte mera. Det har också funnits förslag på att 
kommunen skulle ordna en egen returhörna men efter litet 
diskussioner blev det klart att sådan verksamhet inte 
kommer att drivas i kommunens regi. 
  
Kommunen säljer därför ”returhörnan” till högstbjudande. 
  
Ifall du är intresserad så lämna in ditt anbud till kansliet 
(röda postlådan innanför dörren) i slutet kuvert senast 11.5 
kl. 15.00. 
  
Kennet 
 

Tillståndsenheten 
Tillståndsenheten kommer till Sottunga tisdagen den 25 maj 
och träffas i kommunhuset ca. kl. 11.30 – 13.15 
Hos tillståndsenheten ansöker man om diverse tillstånd som 
polisen beviljar så som till ex. körkort, pass och 
vapeninnehavstillstånd. 
Vårt kansli är på Strandgatan 23 i Mariehamn. Nu tar vi vår 
utrustning med oss och kommer på besök till er kommun. 
  
Har du avsikt att ansöka eller förnya något tillstånd så 
kontakta gärna oss om ert ärende senast 18 maj till email 
tillstand.aland@polisen.ax  eller per telefon 018 - 527 102. 
Till de flesta ansökningar skall bifogas t.ex. passfoto, synintyg 
odyl. så med att kontakta oss i förväg så kan vi informera er 
om vad ansökan kräver och förbereda ärendet inför 
besöket.                                                                                              
                                                                                                             
                                               
Vi hoppas även att kunna ge service och information i 
diverse tillståndsfrågor vid 
spontanbesök.                                                                                   
                                                                                                             
                      
Tillståndsenheten vid Ålands polismyndighet     
 



 

  



 

  
Omsorgsnämnden (tidigare socialnämnden) informerar: 

Socialvården på Åland har från och med 1.1.2021samlats under ett och samma tak KST. 

Socialkansliets uppgifter har förts över till kommunalförbundet Kommunernas 

socialtjänst, eller kort och gott KST. 

 

Kvar i kommunen är; 

- Äldreomsorgen från 65 år 

Kontaktuppgifter:  

Omsorgschef Camilla Enberg 

camilla.enberg@kokar.ax 

Tel: +358 40 487 9400 

 

- Barnomsorgen och hemvårdsstödet som övergår till utbildningssektorn. 

(Hemvårdsstödet handhas dock under en övergångsperiod till 1.8.2021 av 

omsorgschefen) 

Kontaktuppgifter: 

Utbildningschef Kerstin Lindholm 

kerstin.lindholm@sottunga.ax 

Tel: +358 40 516 5397  

 

Från och med den 1 januari 2021 sköter KST servicen inom bland annat: 

 Tidigt stöd för barn och familj 

 Moderskapsunderstöd 

 Faderskapserkännanden 

 Avtal om vårdnad och umgänge 

 Barnskydd 

 Våld i nära relationer 

 Missbrukarvård 

 Utkomststöd 

 Medling i äktenskapsfrågor 
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 Handikappservice 

 Färdtjänst 

 Stöd för rörligheten 

 Stöd för närståendevård (under 65 år) 

 Specialomsorg 

  

Fältarna, Tallbacken och Beroendemottagningen blir också delar av KST. 

 

Du som redan är klient inom socialvården behöver inte göra något. Ditt klientskap 

överförs automatiskt till KST med stöd av lag.  

 

Om du har allmänna frågor om KST:s verksamhet kan du vända dig till KST 

via info@kst.ax eller på telefon 526 600 (växeln). 

 

Kontaktuppgifter från och med 1.1.2021: 
Besöks- och postadress: Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn 
Växeln: 018 - 532 800 
E-post: info@kst.ax 
Webbplats: www.kst.ax 
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Söndagen 16 maj: försäljning av rådjursgryta med tilltugg efter gudstjänsten. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

1.6.2021. 

 

Stopptid för material är 

29.5.2021 kl. 16:00. 

Uppdaterad info om 

Coronaviruset finns på ahs.ax och 

thl.fi. 

Corona telefonen på ÅHS 018-

535 313 

Sjukvårdsupplysningen 018-538 

500 

Akuten vid Ålands Centralsjukhus 

018-5355 (växeln) 

Alarmcentralen 112 

 


