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Aktuellt
Händelsekalender

Lucialotter
Lucialotter och Ålandskalendern
Ålandskalendern 2022 och Folkhälsans lucialotter finns nu till
försäljning. De säljs på höstmötet och sedan av Siv på posten
under tiden 8 – 19 november. Du kan rösta på
luciakandidaterna på posten.
Folkhälsan i Sottunga

November 2021

Dagens citat
-

“En ö kan bli förfärlig för
den som nalkas utifrån.
Allting är färdigt, var och
en har sin plats,
egensinnigt, lugnt och
självtillräckligt. Innanför
deras stränder fungerar
allt enligt ritualer som är
stenhårda av upprepning
och samtidigt strövar de
igenom sina dagar så
nyckfullt och tillfälligt
som om världen tog slut
vid horisonten.”.
o Tove Jansson
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Skolgården är i första hand till för skolans verksamhet. Många
barn dras till skolgården för att leka på sin fritid. Utrustningen
och gården uppmuntrar till lek och aktivitet men det ska vara
under en vuxens ansvar och tillsyn. Detta för att undvika
personskador eller skada på egendom.
Alla är välkomna att utnyttja skolgården för lek och aktivitet
beaktande av de regler som beskrivs nedan.
Skolgården avskärmas av staket i norr, väster och söder. Gränsen
österut går vid rosenhäcken. Gräsmattan mellan lärarbostäderna
och rosenhäcken hör till lärarbostäderna liksom området söder
med lärarbostäderna fram till utegymmet.
Utegymsredskapen har åldersgränsen 14 år och uppåt.
Utegymmet får inte användas att klättra på utan redskapen
används för de syfte de är avsedda för och av äldre än 14 år.
Fotbollsmålen är heller ingen klätterställning. Klätter-ställning
finns vid sandlådan för de som vill klättra. Det är förbjudet att
klättra upp på lekstugans och förrådets tak.
Linbanan Linus har en åldersgräns på 6 år för att få åka.
En discgolfställning har nyligen köpts in för att träna att kasta
discgolf. Det är inte en leksak.
Folkhälsans leksaker i förrådet har under ett års tid från
september 2020 varit öppet för användning. En lapp finns på
förrådets dörr att leksakerna ska plockas tillbaka efter
användning. Om det inte sköts och leksakerna fortsättningsvis är
utspridda kring sandlådan och skolgården kommer förrådet att
låsas. Om det ligger ett par leksaker ute är det ingen fara, använd
sunt förnuft. Det är ur hållbarhetssynvinkel och det att också
utomstående barn vistas där och leker som det önskas ordning
och reda.
Cykeltak finns för att ställa cyklarna i.
Mopedkörning på gräsmattan är inte tillåten.
Bilkörning på skolgården är inte tillåten förutom till
lärarbostäderna.
Sottunga den 11 oktober 2021.
Bildningsnämnden

Tillståndsenheten kommer till Sottunga tisdagen den 23 november och träffas vid skolan från ca. kl. 11.30 – till
13.00
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 16 november 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
********************
Vi har preliminärt bokat rum på skolan, om det skulle blivit dubbel bokat återkommer vi senare med en annan
plats.
Fakturan kan skickas till
Ålands landskapsregering
Ålands polismyndighet
PB 2050
AX-22111 Mariehamn
På faktura ska nämnas:
0145076-7 MOMS REG
Tillståndsenheten

Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation
Hösten med SKUNK
6/11 Laser tag i Eckerö
Häng med och spela laser tag på Spark Laser Arena. Vi välkomnar dig som går i åk. 5 och uppåt och vi
börjar spela klockan 12.45. Kostnad: 10 euro för medlemmar i Skunk. 20 euro för övriga.
12-14/11 Klimatläger
Det här lägret är för alla som går i högstadiet och gymnasiet och som vill bygga hopp för framtiden i
klimatkrisens tid. Vi kombinerar klimatfrågor med till exempel matlagning, kreativt skapande och
fiske. Lägret hålls på Vårdö skola. Vi börjar på fredag kväll och avslutar på söndag eftermiddag.
Kostnad: 20 euro för medlemmar i Skunk och 30 euro för övriga.
20/11 Åländsk bokmässa
Är du litteraturintresserad? Vi ses i Mariehamn, går på bokmässa, äter middag och delar vårt
litteraturintresse.
27/11 Ridning
Vi ordnar en riddag tillsammans med Sleipner. Vi samlas klockan 13.00 och bekantar oss med stallet,
borstar hästarna tillsammans och så rider vi förstås. Anmäl dig senast den 12 november klockan
11.00. Kostnad: 30 euro.
4/12 Resa till Stockholm
Vi åker till trampolinparken Jumpyard, men det är också möjligt att göra andra saker. Hör av dig med
dina idéer! Det kommer finnas tid över till julshopping
Resor
Skunk hjälper till med resor och eventuella övernattningar i Mariehamn i samband med våra
aktiviteter Anmälan och frågor frans.jansson@skunk.ax 040 129 1277 skunk.ax
Nya ansikten
Frans Jansson från Mariehamn är vikarierande ungdomscoach sedan september. Vi har också två
internationella volontärer som jobbar med oss: Isaac Parkes från England och Vasco Cappi från
Italien.
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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
1.12.2021.
Stopptid för material är
27.11.2021 kl. 18:00.

Observera! Stödsystemet för EU:s djurbidrag förändras - årlig anmälan
Anmälningar om deltagande i EU:s djurersättningar skall ansökas varje år från och med år 2022. Hittills har
anmälningar om deltagande varit i kraft tills vidare, men de nuvarande anmälningarna om deltagande upphör att
gälla vid utgången av 2021. I fortsättningen måste anmälan göras årligen.
Planerad ansökningstid för 2022 kommer att bli i januari och görs i VIPUn eller på pappersblankett.
Viktigt med tanke på Livsmedelsverkets nya nötkreatursregister!
Tidtabellen är nu att det nya nötkreatursregistret skall vara i bruk i mars 2022
Tänk på fullmakter som ni behöver göra om ni t.ex. använder kommersiella tillämpningar (så som MinGård).
Handläggningstiden lär vara minst 3–4 veckor. Mera info på https://www.jomala.ax/naringsliv/lantbruk/aktuellt
eller kontakta lantbrukssekreteraren på tel. 329140

