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Mars 2022 

Sottunga hälso- och sjukvårdsmottagning 
Läkardag onsdag 23 mars, läkare är Anna Sjöwall. 

 
Helena Johans är tillbaka på jobb på Sottunga och Föglö hälso- 

och sjukvårdsmottagning och jobbar enligt följande tider: 
Måndagar: Föglö 10-16 
Tisdagar: Sottunga 9-13 

Onsdagar: Sottunga 8-13 
Torsdagar: Föglö 8-16 

Fredagar: LEDIG 
 

Må-To kl 8-16, Fr 8-14 når man kontakt med TeleQ, genom att 
antingen ringa på: 

Sottunga rdg mobil: 040-5916426 
Föglö rdg mobil: 040-0780233 

 
Fr.o.m v. 11 är Helena sjukskriven i 4-6v framöver och vikarieras 

då av Jenni Avellan-Jansson. V.11 är Sottungas rådgivning 
bemannad endast på tisdag.  

 
 

Hälsostegen 

Hälsostegen uppföljningen har 
börjat. Den pågår 1.3 – 9.4.2022. 
Du kommer väl med? Anmäl dig 
till Kerstin 040–5432407 så fort 
som möjligt. 

 

En ny utökad upplaga av ”Familjer och Gårdar i Sottunga” har 

utkommit. 

680 sidor, ca 825 bilder, väger 1,75 kg. 

Kostar 70 €. 

Är du imtresserad ring mobil 0400-508955 eller skriv till 

bjorn@horsvik.ax. 

Björn Rönnlöf 

 



 

  Vårmiddag! 

Måndagen den 21 mars arrangerar Finlands Röda Kors Sottunga avdelning Vårmiddag i skolans matsal  

kl. 16.30 – 18.00. 

Meny: Pannbiff med stekt lök och potatismos. Kaffe och kaka. 

Vuxna 20 €, barn 6 – 12 år 10 €, barn under 6 år gratis. 

Vill du äta vegetariskt eller veganskt? Anmäl i så fall till Vicko senast onsdagen den 16 mars så ordnar det sej. 

Det finns möjlighet att köpa hem extra matportioner. Meddela gärna detta i förväg så vi kan beräkna 
åtgången; ring eller messa 

Vicko 0457–3439495. 

Middagen ordnas under förutsättning att Coronaläget tillåter det. 

Vid frågor kontakta Kerstin på mobil 040–5432407. 

Lotteri. 

Alla hjärtligt välkomna! 

 

Kondoleanser 

Jag säljer kondoleanser för 

· Ålands Cancerförening (minst 15 €) 

· Ålands Barn- och Familjecancerfond (minst 15 €) 

· Folkhälsan (minst 14 €) 

· Röda Korset (minst 14 €) 

Kondoleanserna säljer jag ideellt så alla pengar går oavkortat till föreningarna. Kondoleanserna finns på 

skolan. Hör av dig om du vill köpa. 

Mvh Kerstin, 040–5432407 

 

Teater 

Torsdagen den 24 mars 2022 kommer Lumparlab med Grete Sneltvedt och Greta Sundström hit och ger 

pjäsen ”Jag lever än – Livet som jag minns det”. Det ges två föreställningar i skolans gymnastiksal. Den 

första kl. 12.30 riktar sig till seniorer därefter en föreställning kl. 14.00 för yngre publik. 

Föreställningarna är gratis. Åland 100 har köpt föreställningar som ska ges i de åländska 

skärgårdskommunerna under 2022. Föreställningarna ges inom ramen för Åland 100 som ett led att sprida 

självstyrelsejubileets program. 

Teaterhälsningar från Kerstin 
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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 

4.4.2022. 

 

Stopptid för material är 

1.4.2022 kl. 18:00. 

Nya biblioteksböcker 

Eric Björklund, ”Hemmafrontens brödraskap: 

jordbrukshjälpen” 

Harlan Coben, ”Pojken från skogen” 

Monica Eisenman och Lisa Eisenman Frisk, ”Laga mat 

från grunden” 

Rachel Firth, ”Dinosaurier: vilka levde när?” 

Maria Gripe, ”Tordyveln flyger i skymningen” 

Stacey Halls, ”Hittebarnet” 

Jens Hansegård, ”Jordens fantastiska fakta” 

Anna Jeppsson och Anders Jeppson, ”Snickra ute & 

inne: från vedbärare till växthus” 

Anne Mette Hancock, ”Likblomman” 

 

 

SOMMARPERSONAL 

Har du behov av motiverad arbetskraft i sommar? 

Flera tusen ungdomar i Norden söker sommarjobb. 

Vi hjälper till att hitta sommarpersonalen. 

Alla arbetstillfällen är välkomna! 

 

Behöver du ett sommarjobb? 

Du som är mellan18-30 år 

upplev Norden genom Nordjobb. 

Du kan även söka jobb året runt. 

 

Läs mer på vår hemsida: www.nordjobb.org 

eller Nordjobb på Facebook. 

 

Tel: (18)17279, e-post: aland@nordjobb.org 

 

 

Catharina Hansson, ”Hästdetektiverna: Mysteriet med den 

skrämda ponnyn” 

Ann-Helén Laestadius, ”Stöld” 

Pija Lindenbaum, ”Else-Marie och småpapporna 

Hsu-Kung Liu, ”Är du min bror?” 

Liza Marklund, ”Polcirkeln” 

Patricia Tudor Sandahl, ”Mer levande med åren” 

Silje Ulstein, ”Kräldjursmemoarer” 

Mats Vänehem, ”Vikingar” 

Jennie Walldén, ”Wok, ris, nudlar” 

 

http://www.nordjobb.org/
mailto:aland@nordjobb.org

