SOTTUNGANYTT
Sottungas kommuntidning

Redaktör: Pia Lindholm

sottunganytt@sottunga.ax

Aktuellt
Händelsekalender
 12.11 Kura skymning
 30.11 Spelkväll

November 2020

Dagens citat
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”Jag är inte snygg,
överdrivet smart eller
vältränad. Men jag är rolig
och gillar choklad”

I det här numret
OBS OBS
Det behövs flere anmälningar till Kalligrafikursen för
att den ska starta.
Lördag 14 november kl 9.30- 15.45 (se anslagstavlan)
Anmälan till Britt på tel 040 5429898

Hej Sottungabor och alla andra,
Tyvärr kommer inte vår traditionella Julmarknad att
hållas i år på grund av Corona pandemin.
Vi hoppas på nästa år och återkommer då.
Hälsar Alma gruppen.
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Kommunsekreteraren informerar
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Utbildningschef
Styrelsen beslöt att godkänna samarbetsavtal för gemensam
utbildningschef med Föglö och Kökar och att föreslå för
fullmäktige att en ny tjänst som utbildningschef inrättas.
Revidering av miljötillstånd
Miljötillståndet för reningsverket upphör 31.12.2020 och
styrelsen beslöt att ansöka om revidering av miljötillstånd.
Arbetsgrupp för att undersöka möjligheter att bygga ny butik i
hamnen
Styrelsen utsåg kommunsekreteraren till arbetsgruppen och
konstaterade att Lotta Bäcksbacka-Karlsson och Tom Spennert
representerar Sottunga AHL. Henrik Hellström från Ålands
näringsliv deltar också i arbetsgruppen.
Arbetsgruppens målsättning är att klargöra följande:
Finansiering, bidrag
Kalkyler
Affärsplan
Placering
Preliminär skiss
Bolagsform
Åtgärd med gamla butiksbyggnaden
Värdera merförsäljning i hamnen
Gäldenär och borgenär
Efter att arbetsgruppen slutfört sitt arbete kan beslutas om
eventuellt fortsatt arbete och projektering.
Anbudsförfrågan Gästhamnen
Kommunen kommer att begära in anbud för driften av
Gästhamnen. Anbudsförfrågan skickas ut inom kort. Styrelsen är
intresserad av att köpa en del av de fasta konstruktioner som
Victoria har anskaffat tidigare.
KST avtal
Ett avtal mellan Kökar och KST kommer att ingås eftersom KST
köper tjänster av Kökar och den personal som är anställd där.
Avtalet möjliggör att vid behov utföra tjänster inom Sottunga så
att Sottungabor ven i fortsättningen ska ha tillgång till en person
att vända sig till vid behov.
Med önskan om en frisk och smittofri november!
Kennet

Sottunga AHL
Erbjudanden i november!
v. 45

Nalle snabbhavreflingor 0,80€ st (1,30€)

v. 46

All SIA-glass -20%

v. 47

Sushi 4,10€ st (6,90)

v.48

Snellman aladåb 200g 2,50€ st (3,70€)

Sottunga AHL
tfn 018 55127
fax 018 55247
e-mail sottunga.andelshandel@gmail.com

Älgjakten på Sottunga
Varje höst de senaste decennierna har vi jagat älg och normalt lägger vi ner en älg per säsong, ibland ett
större djur och en kalv. Varken våra tillstånd eller älgbeståndet ger oss möjlighet till flera djur.
En halvstor älg, som vi vanligen får, väger ca 180 kg och andelen användbart kött är ca 65 % därav, dvs ca
120 kg. Vid styckningen delas köttet upp i mindre bitar och den största delen mals till färs.
Allt detta sköts av älgjaktlaget, som idag har ca 20 medlemmar, som alla betalar en årsavgift, som kan
variera mellan 50 och 80 €. I jaktlaget har alla markägare möjlighet att delta. Jakten ger en fin social
samvaro och vi-anda, men kräver också en gedigen insats av deltagarna (vapen, älgprov, jakt, drev, släpa
ut djur, slakt, styckning, delning, älghippa, alla älghippans kostnader, m.m.).
Älghippan är jaktlagets sätt att ”betala” arrendet till markägarna. För hippan tas av ca 35 kg helt kött,
vilket gör att det för lagets 20 medlemmar återstår ca 4 kg kött per medlem, vilket inte kan anses vara en
överdådig utdelning, med tanke på insatsen.
Det hörs röster för att markägare som inte deltar i jakten borde, utöver älghippan, få utdelning i form av
kött. För att inte beskatta den lilla del som går till lagets medlemmar, måste man då ta det som läggs av
för älghippan. Då jaktområdet är ca 1000 ha stort, skulle en sådan utdelning ge bara ca 1 kg kött per större
markägare.
Jaktlaget har hittills, och vill även i fortsättningen tro, att de flesta markägare hellre går på en trevlig
älghippa, vars värde och kostnader vida överstiger värdet av 1 kg kött.
Vi hoppas ovanstående klargör vår inställning och hoppas att jaktlaget även i fortsättningen kan bedriva
traditionell älgjakt på Sottunga.
Sottunga älgjaktlag

Ljusparty på lördag 7 november kl. 13.00 i Sottunga skola matsalen.
Det är det sista ljuspartyt som jag håller eftersom PartyLite stänger ner sin
verksamhet i Norden den 30.11.2020.
Välkomna att bekanta er med höstens/julens produkter och dofter.
Har du inte möjlighet att delta så tag kontakt om du vill beställa någonting.
Välkommen!
Mvh Kerstin Lindholm, 040-5432407
kerstin.lindholm@sottunga.ax
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Kontakt

Företagsam skärgård
Företagsam skärgård har fått en ny verksamhetsledare.
Verksamhetsledaren Agneta Wackström besöker Sottunga
tisdagen den 17.11. Hon kommer bl.a. att hålla en
presentation av projektet RURAL LIFESTYLE i skolans matsal.
Exakt tidpunkt för mötet kommer på lokalt anslag och
kommunens sida på Facebook längre fram.
Det finns även möjlighet att träffa verksamhetsledaren enskilt
för den som vill diskutera egna ärenden under dagen.
Verksamhetsledare Agneta Wackström nås på tel: 0407444877 eller e-post: agneta.wackstrom@skargarden.ax

Redaktör:
Pia Lindholm
Kommunkansliet
22720 Sottunga
(018)-55125
sottunganytt@sottunga.ax
Besök oss på vår
webbplats:
www.sottunga.ax

Annons/önskas köpa
Inomhusdörr med glas, äldre modell
Malena/Husö
0457-3426811

Nästa nummer av
Sottunganytt utkommer
1.12.2020.
Stopptid för material är
28.11.2020 kl. 16:00.

Nya biblioteksböcker
Bärkraft.ax, Ålands väg under och ur coronakri
sen
Sebastian Johans, Broarna
Jessica Frej, Jessicas vegomiddagar
Arnaldur Indridason, Mörkret vet
Louise Penny, Den långa vägen hem
Katarina Wennstam, Dockorna

Spelkväll på
biblioteket måndagen den 30.11
kl.19-21.

