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Maj 2022 

Vårtalka 
 

Hembygdens vänner anordnar vårtalka på Sunnanberg 28.05  

kl 12.00. HBV bjuder på korv och dryck! 

Hembygdens vänner 

Kolla din brandsläckare! 
 

Kontroll av brandsläckare 28.5 kl. 11 – 15 vid branddepån, posthusets 
gård. 

Hamsafe 
 

 

Telefonlistan 
Ny telefonlista utkommer i samband med nästa SottungaNytt 

(1.6.2022). Om du önskar vara med i listan, vänligen maila namn 

och telefonnummer (samt eventuellt email) till 

sottunganytt@sottunga.ax. 

Kontrollera från förra årets utgåva att du har rätt nummer och 

mail och meddela eventuella ändringar till emailen ovan. 

Ändringar/tillägg tas emot senast 29.5. 

Mvh Redaktören 

Dagens citat 
”Lukt är en viktig sak, den 

påminner om allt som man 

har upplevat, den är ett hölje 

av minne och trygghet” 

- Tove Jansson 
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Kulturnämnden informerar  

FÖRSOMMARUTFÄRD TILL KASTELHOLM 

En utfärd till Kastelholm (inklusive Jan Karlsgården) planeras till 
antingen 5 eller 12 juni. Smakbyn finns som lunchalternativ. 
Samåkning önskvärt. Exakt datum meddelas när mer information 
om guidning m.m. tillhandahållits av Kastelholm. 
 

Näringsnämnden höll möte den 30 mars 2022 

Mötet började i hamnen där det gicks igenom olika saker som 
behöver åtgärdas. 

Bänkar till grillplatsen, ute toan rustas upp, grus framför bodarna, 
och vid landfästet till pontonbron, den gamla macken på 
ångbåtsbryggan bör tas bort, förslag för el till försäljningsbodarna, 
livbojen och brandsläckaren flyttas till räcket vid bastun och lite 
andra småsaker. Våghuset borde också brädas om och målas, men 
där är ägarförhållande lite oklart.                     

Sottunga dagen hålls den 9 juli som tidigare meddelats. Förslag till 
program och försäljare till marknaden mottages gärna. 

Sottunga kommuns hemsida bör uppdateras, och det bör finnas en 
person som sköter det framöver. Kennet ordnar detta. 

Vandringslederna ska röjas där det behövs och förbättra 
utmärkningen på leden. 

Britt Pettersson, ordf. 

Ålands polismyndighet informerar 

Polismyndighetens tillståndsenhet besöker Sottunga tisdagen den 
24 maj 2022. Servicemottagningen vid skolan och vi är på plats 
mellan kl. 11.15 - 13.00. 

Har du avsikt att ansöka eller förnya något tillstånd så kontakta 
gärna oss senast 16 maj per telefon 018 - 527105 eller per email 
tillstand.aland@polisen.ax. 

Till de flesta ansökningar skall bifogas t.ex. passfoto, synintyg eller 
dylikt så med att kontakta oss i förväg kan vi informera och 
förbereda ärendet. 

Tillståndsenheten vid Ålands polismyndighet 

 



 

 

  



 

  

ÄLDRERÅDET I SOTTUNGA KOMMUN 

Enligt 31 a § (2020/11) kommunallag (1997:73) för landskapet Åland ska 
kommunstyrelsen tillsätta ett äldre råd. Medlemmarna i äldre rådets tillsätts för 
kommunstyrelsens mandatperiod. 

Äldre rådet utgör ett kommunalt rådgivande organ. Rådet kan till skillnad från t ex 
kommunal nämnd inte fatta förvaltningsbeslut. Ett syfte med lagen är att förbättra den 
äldre befolkningens möjlighet att i kommunen påverka beredningen av beslut som rör 
den äldre befolkningens levnadsförhållanden samt utvecklandet av service som är viktig 
för målgruppen. 

Äldre rådet ska ges möjlighet att delta i beredningen av ärenden som har betydelse för 
tjänster och service till den äldre befolkningen som kommunen tillhandahåller, men 
också ärenden som indirekt påverkar äldres välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, 
boende, rörlighet och möjlighet att klara sig själv tex. beredning och antagande av 
planer med stöd av plan- och bygglagen eller andra beslut som berör den fysiska miljön, 
idrotts- och kulturplaner vilka kan påverka äldres möjlighet att delta i olika 
fritidsverksamheter. 

Äldre rådet kan även själva ta initiativ att starta ärenden och anhängiggöra dem i 
respektive kommuns beslutsorgan. äldre rådet samarbetar med aktiva föreningar i 
kommunen som tillvaratar den äldrebefolkningens intresse. 

Kommunens organ ska höra och begära utlåtande från äldre rådet under planeringen av 
ärenden som är av betydelse för den äldre befolkningens välfärd, livsmiljö, boende, 
rörlighet eller möjligheter att klara de dagliga funktionerna eller med tanke på den 
service som den äldre befolkningen behöver. 

Äldre rådets representanter; 
Ordförande: Britt Pettersson 
Vice ordförande: Raul Petrell 
Sekreterare: Camilla Enberg, omorgschef 
Inga-Lill Pettersson 
Björn Rönnlöf, kst ordf. 
Kennet Lundström, kom.sekr 
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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 

1.6.2022. 

 

Stopptid för material är 

29.5.2022 kl. 18:00. 

Nya biblioteksböcker 

Ylva, Johan och Siri Arvidsson, ”Permakultur! : 

framtiden i din trädgård” 

Bonnier Carlsen förlag, ”Pokémon: Extra stora 

handboken” 

Camilla Grebe, ”Välkommen till Evigheten” 

Maria Hellbom, ”Älgkungen” 

Anna Jansson, ”Onda drömmar” 

Lars Klinting, ”Stora naturboken” 

Mattias Kristiansson och Amanpreet Singh Sangha, 

”Green India: indisk vegomat från grunden” 

 

 

Emma V. Larsson, ”Till fots: Stora boken om vandring” 

Marc Levy, ”Sakerna vi aldrig sa” 

Malin Persson Giolito, ”I dina händer” 

Hillary Rodham Clinton och Louise Penny, ”I terrorns 

grepp” 

Sanna Tahvanainen, ”Vad gör fjärilar när det regnar?” 

Johan Theorin, ”Benvittring” 

Emelie Thörngren, ”Yogisar på bondgården” 

Inger Wibergh, ”Trollet och den lilla stenen” 

 

 
 
 
 

Medis 
I vårens MEDIS-katalog hade tyvärr fel text insmugit sig, 

av misstag! 
 

Här följer den korrekta kursbeskrivningen; 
Vandring i naturens örtagård och tillagning av vilda 

läckerheter 
Tid: onsdag 18.5 kl 17-21 

Kursledare: Soile Wartiainen 
 

Vi vandrar omkring i naturens örtagård och lär om vilda 
ätliga växter. Vissa växter samlas in och vi förflyttar oss 

inomhus för att tillaga olika smårätter som vi sedan 
avnjuter tillsammans. En ingredienskostnad på 10 € 

betalas kontant eller med kort, på plats. Stabila skodon, 
en korg, handskar och en sax kan vara bra att utrusta sig 

med. Ha även bekväma kläder för köksjobb. Tag med 
små burkar eller askar för eventuella rester med hem. 

Alla anmälda är Varmt Välkomna till kursen! 

 

 

 


