
 
 

 

 

 

  

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

  

Aktuellt 
Händelsekalender 

 11.11 Höstmöte 

 12.11 Aktivitetsdag 
 14.11 Kura skymning 
 27.11 Läkardag 
 7.12 Julmarknad 

 

 

 

 

 

 

 

Dagens citat 
 

- “ Om saker går fel, gå inte 
med dem”. 

- Roger Babson 

I det här numret 
 Läkardag 

 Aktivitetsdag 

 Snöplogning 

 Hembygdsföreningen 

informerar 

 Meddelande från 

landskapsrevisionen 

 Kostnader för islagret 

 Kondoleanser 

 Julmarknad 

 Sottunga AHL 

 Höstmöte 

 Medis aktuellt 

 Kura skymning 

 Kungörelse 

 Röda Korset Vänkurs 

 Mise 

 Församlingsinfo 

 ÅHS info 

 Nya biblioteksböcker 

November 2019 

Läkardag 
Onsdagen den 27:e november är det läkardag. 

Läkare är Anna Sjöwall. 
 

 

Snöplogning vintern 2019-2020 
Kom ihåg att betala anmälningsavgift 50 € ifall du 

önskar snöplogning denna vinter! 
Avgiften betalas som vanligt till kommunens konto i 

Ålandsbanken:  
FI73 6601 0002 0455 40. 

 
 

Aktivitetsdag 
hålls nästa gång 

tisdagen 12 november kl 12 i skolan 
Majsan Remmer kommer och pratar mat och hälsa 

Mera info längre fram. 
Arr: Folkhälsan i Sottunga 

. 
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Kommuninfo 
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Hembygdsföreningen informerar 

Leaderprojektet ”Traktor och Skjul” kan nu, då det gäller det 
praktiska, anses vara genomfört. Bara slutrapporteringen återstår. 
Allt skall vara inmatat på rätt ställe före sista december. Preliminärt 
kan sägas att det har gått åt något flera talkotimmar än planerat och 
att åtgången i reda pengar något understiger budgeten. Noggrannare 
rapportering kommer då allt är inlämnat och godkänt. Styrelsen ber 
att få tacka alla inblandade och lovar ställa till med invigningskalas 
för projektarbetare och medlemmar på ort och ställe, då det blir litet 
varmare. 
Vill någon beskåda den glänsande traktorn i sitt nya lider, måste 
nyckel hämtas inne i Gamla Skolan. Kontakta i så fall någon i 
styrelsen. 
Björn  
 
 

Meddelande från landskapsrevisionen 

Obs! Alla invalda till fullmäktige bör meddela sin valfinansiering 
direkt till landskapet. Blanketter finns på adressen nedan. 
Uppgifterna bör skickas in även fast man inte haft utgifter för 
valfinansiering. 
 
Landskapsrevisionen vill uppmärksamma kommunerna på att en lista
 på 
invalda till kommunfullmäktige, jämte första och andra ersättare, 
ska tillställas Landskapsrevisionen i enlighet med §2 Landskapslag om 
valfinansiering. Uppgifterna behövs som grund för sammanställning  
av redovisningarna av valfinansiering. 
 
Alla invalda, jämte första och andra ersättare, ska lämna in 
redovisning över sin valfinansiering senast den 24.1.2020.  
Anvisningaroch blanketter finns på VAL.AX/LAGSTIFTNING/VALFINAN
SIERING. 
 

Kostnader för användning av Islagret 
 Årsavgift för regelbunden användning 70 € 
Årsavgift för sporadisk användning 30 € 
Avgift för tillfällig användning 5 €/låda 
  
Betalas till kommunens konto. 
 

Kondoleanser 

Folkhälsans eller Röda korsets kondoleanser finns att köpa på skolan. 

Folkhälsan har även hyllningsadresser. Med en inbetalning stöder du 

Folkhälsans eller Röda korsets verksamhet.  

Kontakta Siv Törnroos eller Kerstin Lindholm om du vill köpa.  

 



  
Kommunstyrelsen 15.10 
  
Lån för ombyggnad av vägar 
En offert har inkommit för ombyggnad av kommunala vägar, Karlssons väg och Söderbyvägen. Offerten är 
på 94.000 Euro. För att finansiera projektet bör kommunen ta lån. Fullmäktige beslutar i ärendet 5.11. 
Innan projektet kan starta bör utredas om det ännu kan uppstå väsentliga merkostnader. 
  
Kommentarer till Oasen budget och verksamhetsplan  
Kommunstyrelsen önskar att Oasen fortsätter att utveckla verksamheten till vårdtagarnas bästa. Detta 
förutsätter ändamålsenliga och fräscha utrymmen och tillräcklig personal. Vårdtagarna välbefinnande bör 
vara i fokus. God vård och tillräckliga samt stimulerande aktiviteter bör kunna erbjudas åt vårdtagarna. 
Oasen bör även sträva efter att vara en trivsam och attraktiv arbetsplats. 
  
Bidrag till bränslestation i hamnen 
Kommunstyrelsen har tidigare beviljat 5000 € åt Sottunga AHL för att ordna bränsleförsörjning i hamnen. 
Sottunga AHL:s kostnader för bränslestationen 
blev totalt 9953 €. Butikens bidrag var 1000 €. Privata sponsorer har bidragit med 800 €. Den summa som 
återstår är ännu 3153 € medräknat privat 
sponsorering. Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att ett bidrag på 3000 € kan utbetalas till 
Sottunga AHL för bränslestation i hamnen. 
Fullmäktige behandlar ärendet 5.11. 
  
Jordförvärvstillstånd 
Kommunstyrelse förordade för landskapsregeringen att jordförvärvstillstånd beviljas för Anders och 
Torsten Söderlund. 
  
Kiosken på färjorna 
Ärendet diskuterades och styrelsen har avsikt att lämna in en skrivelse till landskapsregeringen och 
rederiet om att kiosken kunde öppna litet tidigare på 
avgångar från Långnäs. 
  
Övrigt 
Skärgårdskommunmötet på Sottunga 31.10 
På mötesagendan bl.a. Skärgårdsnämndens färdplan, Företagsam skärgård, information från SKUNK, 
skärgårdsfrågor som bör beaktas i nya 
regeringsprogrammet, hamnutveckling, fastighetsskattelagen, gemensamma tjänster i skärgården och 
aktuellt gällande kommunstruktur, KST och 
samgångsavtal. Mötet enades om att en skrivelse inlämnas till landskapsregeringen om vilka frågor som 
skärgården önskar att beaktas i regeringsprogrammet. Det som ivrigt diskuterades var många 
"evighetsfrågor" bl.a. trafik, näringsliv, utlokalisering av arbetskraft, möjlighet att köpa 
stugtomter utan hembygdsrätt, skärgårdslag, landskapsandelar och att en lagändring är nödvändig som 
möjliggör frivillig samgång. Dessutom bör beaktas att det finns fungerande och användningsvänlig 
videokonferensutrustning i kommunerna. 
I regeringsprogrammet bör också beaktas fungerande och tillräcklig hälsovård i skärgården. Diskuterades 
också brand- och räddningsfrågor och ansågs att det inte är skäligt att kommunernas brand- och 
räddningsberedskap måste baseras på frivilliga krafter. 
  
Dessutom önskades att ministrarna besöker skärgårdskommunerna i början av regeringsperioden. 
  
Alla skärgårdskommuner, förutom Vårdö, var denna gång representerade på mötet. Följande möte 
kommer att hållas på Föglö.  

Kennet 
  
 

Kommunsekreteraren informerar 
 



Kommunsekreteraren informerar 
 
Kommunstyrelsens möte 27.8 
  
Tillsätta arbetsgrupp för bespisning och städning i skolan 
Kommunstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp med uppgifter att ta fram befintliga arbetsbeskrivningar för kock 
och städare, utvärdera nuvarande och framtida behov och utarbeta förslag till ny 
arbets/tjänstebeskrivning. Arbetsgruppen har rätt att inkalla och anlita utomstående sakkunniga. Till 
arbetsgruppen valdes Märta Grunér, Kommunsekreteraren (sammankallare och sekreterare) och Kerstin 
Lindholm. 
  
Tjänstledighet 
Skolföreståndaren Kerstin Lindholm beviljades tjänsteledighet från arbetet som Skoldirektör på Sottunga. 
  
Uppdatering av elanslutning 
Det har visat sig att den utökade verksamheten i gästhamnen de två senaste åren medför högre 
elförbrukning än tidigare. Nuvarande huvudsäkringar 
3x35A räcker inte till vid toppar under högsäsong. Kommunen uppdaterar huvudsäkringar i gästhamnen till 
3x50A eller 3x 63 A inför nästa högsäsong. 
  
Avtal för gästhamnen 
Nuvarande avtal mellan hamnoperatören och kommunen gjordes 2010. De senaste årens investeringar i 
hamnen har förbättrat servicenivån och möjlighet att ta emot besökare. Ökat antal besökare, nya och 
förbättrade anläggningar medför också högre driftskostnader. 
Kommunsekreteraren och kommunstyrelsens ordförande tar fram förslag till nytt avtal för gästhamnen. 
Utomstående sakkunniga kan vid behov anlitas. 
  
Kommunens lägenheter 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 27.2.2019 § 33 och beslöt att kommunens inflyttningsgrupp 
utarbetar kriterier som bör uppfyllas ifall det finns hyresgäster som vill pröva på att bosätta sig i 
kommunen. Kommunstyrelsen önskade att inflyttningsgruppen utarbetar villkor för personer som önskar 
”provbo” i kommunens lägenheter. Inflyttningsgruppen har nu utarbetat förslag till villkor som bör 
uppfyllas för personer som vill ”provbo” i kommunen. 
  
Förhandsröstning 
Förhandsröstning ordnas i kommunkansliet för lagtings och kommunalval 5.10, 8.10, 12.10 och 15.10 kl. 
13- 15. 
  
Projektaktuellt 
Central Baltic projektet Port Mate är nu klart och alla investeringar enligt plan är gjorda. Återstår endast 
rapportering och eventuell slutgranskning. 
Projektet St Olav Waterwas fortsätter ännu till mars 2020. Återstår ännu marknadsföring, skyltar och 
informationstavlor. 
  
Möte om samgångsavtal 
Alla skärgårdskommuners representanter samlades 29.8 på Sottunga för att diskutera samgångsavtal för 
den planerade skärgårdskommunen. 
  
Mötet enades om att tillsvidare avvakta med beredning av den lagstadgade kommunsammanslagningen då 
den tilltänkta skärgårdskommunen är ett orealistiskt alternativ som inte har förutsättningar att godkännas 
av berörda kommuners fullmäktigen.  
  

Kennet 
 



      

Vår traditionella 

JULMARKNAD 
hålls på Sunnanberg lördag 7 december 

12.00 Julkonsert med:  Peter Karlsson, 

       Kaj-Gustav Sandholm 

        Erica Danielsson, Sara Alm och 

         Ellinor Ellingsworth 

 13.00  o 15.30   Julbord  35 € 

 13.00                 Julmarknad 

 

Försäljare till marknaden kontakta Britt el Inga 

Det går redan nu att anmäla sig till julbordet på  

Tel: Märta/040 8481940 el. Britt/040 5429898 

Buss avgår Mariehamn 09.30/ retur från Sottunga kl. 16.05  -  Pris 5 € 

 

         Välkomna till en bra start på julen! 

   Arr: Alma gruppen 

 

  



  Sottunga AHL 
 

Dags att boka julskinka! 

Se prislista i separat annons. 

 

JULBLOMMOR  

kommer så småningom, handla gärna lokalt! 

 

 

 

 

Välkommen! 

 

 

 

 

 

Sottunga AHL 
tfn 018 55127 

fax 018 55247 

e-mail sottunga.andelshandel@gmail.com 

 



 

  

 

 

Dahlmans Julprislista 2019 

 
280 Skinka med ben 1/1  ca 10kg  12,50€ kg 

281  Skinka med ben ½  ca 5kg  12,90€ kg 

282 Skinka benfri saltad  ca 3-4 kg  14,50€ kg 

283 Rullsylta kryddad  ca 1,5 kg  14,50€ kg 

 
44 Rullsylta kokt bit  ca 400g  17,50€ kg 

45 Rullsylta hel  ca 3 kg  17,00€ kg 

18 Skinka benfri färdig  ca 3 kg  19,80€ kg 

 
88 Köttbullar råa dj.fysta ca 500g  12,90€ kg 
89 Köttbullar råa dj.frysta ca 5 kg  11,00€ kg 
84 Julkorv kokt WJD  ca 400g  10,90€ kg 
0056  Prinskorv WJD   ca 500g  10,50€ kg 
 
ATRIA 
 
Leverlåda    400g   2,40€ st 
Övriga jullådor    400g  3,50€ st 

Rosollsallad   550g  4,90€ st 
 

 

Senast den 22.11 vill vi ha din beställning! 

 

Sottunga Andelshandel 

018 55127 eller 0457 34 55127 

sottunga.andelshandel@gmail.com 

 



  

 
Folkhälsan och Röda Korset har höstmöte  

måndagen den 11.11.2019 kl. 19.30 på 

Sottunga grundskola. 

 

Program: 

 Stadgeenliga förhandlingar 

 Försäljning av lucialotter, luciamärken och  

Ålandskalendern 2020 

 Kaffeservering 

   

          Alla hjärtligt välkomna!  

           Folkhälsan och Röda Korset 

                  
 

 

 

 

                                  

 

Medis  aktuellt 

Under denna höst blev det inte några Medis kurser. Det var väldigt lite intresse 

av de föreslagna kurserna, och det kom heller inte några andra förslag.  

Nu tar vi nya tag till vårterminen och försöker igen. Det har kommit in 

kursförslag som är under planering. Kom gärna med flere förslag. 

Vi borde utnyttja Medis mera, kommunen betalar varje år en summa till Medis, 

så vi kan ordna kurser här. Vilket också betyder att Sottungas 

kommuninnevånare kan gå på kurs i vilken kommun som helst, och 

kursdeltagare från andra kommuner får gå här. 

Väl mött på vårterminen med nya kurser! 

    Mvh  Britt/Medis kontaktperson 

 



  



 

KUNGÖRELSE 

 

Kommunfullmäktige i Sottunga för tiden 2020-2023 består av följande personer och 

deras röster: 

 

 

Ordinarie 

Göran Stenros   9 st. 

Jenny Nylund   7 st. (genom lottning) 

Stig Törnroos   7 st. (genom lottning) 

Regina Pettersson   7 st. (genom lottning) 

John Lindholm   7 st. (genom lottning) 

Peter Wahlbeck   6 st. 

Britt Pettersson   3 st. (genom lottning) 

Erik Eriksson   3 st. (genom lottning) 

Hans Pettersson   3 st. (genom lottning) 

 

 

Ersättare 

Kerstin Ivarsson   3 st. (genom lottning)     

Raul Petrell   3 st. (genom lottning) 

Nils Eriksson   2 st. 

Thomas Lindström   0 st. (genom lottning) 

Britta Gustafsson    0 st. (genom lottning) 

 

 

Sottunga 21.10.2019 

 

 

Anita Hildén 

Ordförande i centralvalnämnden 



 Vänkurs   

 

Vill du bli en Röda kors vän till en äldre, ung med psykisk ohälsa, en inflyttad eller någon annan 

som behöver det? 

Kom med på vänkurs onsdagen den 6:e november kl. 18-21 på Röda korsgården  

Fika ingår 

Anmälningar till torsdag 31.10  

Vi går igenom Röda korsets principer och verksamhet, olika former av vänverksamhet (vänpool 

som kan ringas in för kortvariga uppdrag, följeslagarvän på ÅHS eller långvarig vän), 

självkännedom och frivillig verksamhet. 

 

För mer information kontakta; 

Linda Johansson 

Samordnare för social och mångkulturell verksamhet 

tel. 040 8267005 

linda.johansson@redcross.fi 
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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 

3.5.2019. 

 

Stopptid för material är 

30.4.2019 kl. 18:00. 

Nya biblioteksböcker 

Malou Holm; Kloka kvinnors bästa citat 

Bargum/Helanterä; Myrornas hemliga liv 

Yuval Noah Harari; 21 tankar om det 21:a århundr

adet 

Tuva Korsström; Älvan och jordanden 

Owen & Stephen King; Törnrosor 

Lars Mytting; Systerklockorna 

Caroline Säfstrand; Villa havsbris 

 

Märta Tikkanen; En brevbiografi 

Anna Bågstam; Skuggspelet 

Sofie Sarenbrant; Skamvrån 

Marianne Cedervall; Sorgeängel 

Astrid Lindgren; Saltkråkan: Ett litet djur åt Pelle 

Ahlgren Roca/Lindquist; Sjöspråket 

 

 
 

 

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 

2.12.2019. 

 

Stopptid för material är 

29.11.2019 kl. 18:00. 

Leveranserna av influensavacciner från THL är 
försenade, vilket medför att alla små sjukvårds-
mottagningar, hemsjukvård och skärgård får leverans 
i december. Vaccinet kommer att räcka till alla. Även 
personalens egna vaccinationer blir först i december. 
 
Inför årets kampanj för Säsongsinfluensan kommer 

det annonseras i lokaltidningarna och Ålands radio 

under v. 46 

I Mariehamn och Godby HC är det kampanjveckor de 
två sista veckorna i november (47 + 48). Dit alla 
riskgrupper är välkomna! 
 


