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Dagens citat 
” Var inte för optimistisk, 
ljuset i tunneln kan vara ett 
tåg!” 
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Oktober 2017 

Hälsovårdare 

Hälsovårdare Lena Fransman kommer att vara borta 
tisdagen den 24.10; 

på plats den veckans måndag och onsdag. Ring gärna i 
tid för ev. blodprov 

och annat som kräver planering! 
Soliga hösthälsningar, Lena 

 
 



 

 

  Månadens  

Kommuninfo 
• Kommunsekreteraren 

informerar 
 

 

Kommunsekreteraren informerar 
  
På styrelsemötet 28.9 diskuterades budget 2018 och enligt 
preliminär kalkyl kommer landskapsandelarna att minska från 
212.000 till ca 178.000 €. Detta medför en del utmaningar för 
nästa års budgetering.  Gällande arvoden så föreslogs att 
kommunen inför ersättning för inkomstbortfall för 
förtroendevalda. 
  
Hyrorna för kommunens lägenheter föreslås att hålls kvar på 
nuvarande nivå. Styrelsen önskar att kommunens 
inflyttningsgrupp engagerar sig i marknadsföring av outhyrda 
lägenheter. I samband med detta ärende diskuterades också 
kommunens möjlighet att ta emot flyktingar. Ärendet har 
tidigare behandlas i fullmäktige och då konstaterades 
kommunens svårighet med integration av eventuella 
flyktingfamiljer. Därför önskar styrelsen att inflyttningsgruppen 
utarbetar konkreta förslag för hur några flyktingfamiljer kan tas 
emot i kommunen och då även föreslå hur integration kunde 
förverkligas. 
  
Kommunala avgifter föreslås hållas kvar på nuvarande nivå. 
Islagrets användning diskuterades också. Nu är avsikten att 
låset byts ut och då blir det möjligt att kvittera ut nya nycklar. 
  
I samband med nästa års budgetering så önskas att underhåll 
av kommunala vägar beaktas. Därför föreslogs att en summa 
budgeteras för projektering av dessa arbeten. Det finns också 
intresse för att utöka antalet båtplatser i Kyrkviken och då bör 
även för detta ändamål budgeteras en summa. 
  
Ovan nämnda ärenden bereds till följande möte. 
  
På byggnadstekniska/räddningsnämndens möte 27.9 
beviljades bygglov för båthus (Björn Rönnlöf) och bygglov för 
hembygdsföreningens skjul. Ett privat initiativ om ändring av 
detaljplan på Husö hade riktats till nämnden. Nämnden begär 
att markägaren föreslår planläggare varefter ärendet kan 
behandlas på nytt. 
  
Projektaktuellt 
Anbudsförfrågan för grävning av avlopp från hamnen har 
skickats ut två gånger. De andra förfrågningen gav tre anbud 
men tyvärr var alla för dyra. Därför kommer nu en ny förfrågan 
att göras men då med begränsning av arbetets omfattning. Det 
skulle vara viktigt att få detta arbete utfört eftersom arbetet 
med fiber och el i hamnen är beroende av att detta projekt kan 
genomföras. 
  
Kennet 
  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motionskampanjen Hälsostegen gör comeback i höst. Du är väl med? 

Efter ett års uppehåll kommer den omtyckta motionskampanjen Hälsostegen tillbaka i 

höst. Vi strävar till en så rörlig vardag som möjligt och med hjälp av stegmätare räknas 

steg i 30 dagar. Kampanjen pågår 2.10 – 31.10.2017. Målsättningen är att uppfylla den 

hälsofrämjande rekommendationen om 10 000 steg/dag och på trettio dagar komma upp 

i 300 000 steg. 

Folkhälsan i Sottunga är ju regerande mästare i tävlingsklassen små föreningar. Du har väl 

anmält dej till höstens Hälsostegen? Ju flera medlemmar som deltar desto större chans 

har vi att försvara vår titel. Alla deltagare ska registrera sig på www.halsostegen.fi 

Behöver du hjälp med registreringen så kontakta Kerstin 040-5432407 eller 

kerstin.lindholm@sottunga.ax  

När motionskampanjen är slut lottas det ut fina priser bland alla deltagare bl.a. ett 

presentkort á 200 € till en sportaffär nära dig. 

Unna dig en rörlig oktober månad med hjälp av Hälsostegen! 

Folkhälsan i Sottunga 
 

 

Hungersdagsmiddagen inbringade 503,60 €. 

Pengarna går oavkortat till katastroffonden. 

Tack för ert engagemang! 

FRK Sottunga avdelning 
 

 

Tack! 

Till alla Sottungabor som har hjälpt mig under 

min sjukdomstid, 

Tusen tack, hälsar Åsa 

http://www.halsostegen.fi/
mailto:kerstin.lindholm@sottunga.ax


 

 

Medis kurs  i 

Kalligrafi 
Lördag 11.00-16.30 

11 november 2017 (6 lekt.) 

Plats: Sottunga skola 

Kursledare: Linda Karlström 

Kursavgift: 23,95€ 

 

Lär dig texta fina bokstäver med kalligrafimetoden. 

Kursmaterialet köps på plats av kursledaren. 

Välkomna också från andra kommuner. 

Anmälan till Britt tel. 040-5429898 

 

 

Välkomna! 

 

  



 

  

Misebilen i Sottunga 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Vid affären, 

fjärde torsdagen i månaden  

kl. 14:30-16:00 
 

Om du önskar lämna större mängd avfall till Misebilen (t.ex. 
tv, vitvaror, byggavfall). Ta kontakt med Mises kundtjänst 
senast dagen innan på tel. 23844. 

 

Returhörnan vid butiken 

Här kan du hämta och lämna hela och rena saker som 
någon annan kan ha nytta av. Tänk på att bara lämna 
sådant som tål att stå utomhus. 

Lämna inte avfall vid returhörnan som ska till Misebilen. 
 

 

 

 

 

 

www.mise.ax 

http://www.mise.ax/


 

Sottunga AHL 
 

 Oktoberfest!  
 

Ljung 3,20€ 

Prydnadspumpor 1,20€ st 

 

Rainbow kronljus 10 st för 2,90€ 

 

Gris ytterfilé 9,90€ kg 

Myllyn Paras Durumvetemjöl 1 kg 1€ (normalt 1,90€) 

 

Duo Maränger polka/lakrits 2 st 3,50€ 

 

Nu kan du be om en komposterbar plastpåse för dina inköp. Vi har också 

flergångspåsar till frukt och grönt för endast 0,70€ 

 

Nyheter i frysdisken 
 

Hallonmarängrulle 7,90€  

passar också för den som inte tål gluten 

 

Tesco glasspinnemix 6 st 3,20€ 

 

 

Boka gärna i förväg om det är något särsklit du önskar, vi tar in väldigt små 

mängder och har ett mindre sortiment under lågsäsong. 

 

Välkommen till din närbutik! 

Sottunga AHL 
tfn 018 55127 

fax 018 55247 

e-mail sottunga.andelshandel@gmail.com 

mailto:sottunga.andelshandel@gmail.com


 

 KONTAKT 
Kansliet är öppet onsdagar kl. 10 – 12 Tel. 50010  Kyrkoherde Peter Karlsson 0457 5243 628  chester.karlsson@evl.fi   Ekonom Anita 
Hildén 0457 3431 538    anita.hilden@evl.fi  Kanslist Karin Fyrvall  alands.sodra@evl.fi   Församlingsmästare Tommy Bergström 0457 3433 
333 Föglö, Vaktmästare Krister Hellström 040 7365135 Kökar,  Husmor på Kökar Linnea Eriksson 0400 501 853, Församlingens hemsida: 
www.aland.net/trekapell 

 

 

ÅLANDS SÖDRA SKÄRGÅRDSFÖRSAMLING 

 

GUDSTJÄNSTER I OKTOBER 

1.10 kl. 18.00 Kvällsgudstjänst i Kökar kyrka 
 Mikaelidagen, P. Karlsson, P. Hällund 

 Kollekt: Församlingsförbundet r.f. 
 
8.10 kl. 10.00 Radiogudstjänst i Föglö kyrka 
 18 sön. efter pingst, P. Karlsson, A. Karlsson 
 M. Piltz och sånggrupp 
 Kollekt: KCSA 
 
15.10 kl. 12.30 Lekmannagudstjänst i Kökar kyrka 
 19 sön. efter pingst 
 Kyrkkaffe i församlingshemmet 
 Kollekt: Församlingsförbundet r.f. 
 
 

22.10 kl. 10.00 Högmässa i Föglö kyrka 
 20 sön. efter pingst, P. Karlsson, M. Piltz 
 Besök av våra missionärer familjen Dahlbacka. 
 Magnus Dahlbacka predikar i mässan. 
 Efteråt blir det kaffe i kyrkan. 
 Kollekt: Församlingens mission 
22.10 kl. 13.00 Högmässa i Sottunga skola 
 20 sön. efter pingst, P. Karlsson, M. Piltz 
 Kaffeservering efteråt. 
 Kollekt: Ekumeniska rådet i Finland 
 
29.10 kl. 12.30 Högmässa i Kökar kyrka 
 21 sön. efter pingst, P. Karlsson, P. Hällund 
 Kyrkkaffe i församlingshemmet 

 Kollekt: Kyrkans utlandshjälp 
 
3.11 kl. 19.00 Parentation i Kökar kyrka 
 Allhelgonaafton, P. Karlsson, P. Hällund. 
 Vi tänder ljus för de som gått bort under året 
 Kollekt: Förbundet Kristen Skolungdom r.f. 
 
4.11 kl. 18.30 Parentation i Föglö kyrka 
 Alla helgons dag, M. Piltz, Föglö kyrkokör 
 Vi tänder ljus för de som gått bort under året 
 Kollekt: Förbundet Kristen Skolungdom r.f. 
4.11 kl. 19.00 Parentation i Sottunga kyrka 
 Alla helgons dag, P. Karlsson 
 Vi tänder ljus för de som gått bort under året 

 Kollekt: Förbundet Kristen Skolungdom r.f. 
 

5.11 kl. 10.00 Gudstjänst i Föglö kyrka 
 Reformationsdagen, P. Karlsson M. Piltz 
 Kollekt: SLEF:s missionsarbete 
5.11 kl. 13.00 Gudstjänst i Sottunga skola 
 Reformationsdagen, P. Karlsson, M. Piltz 

 Kollekt: SLEF:s missionsarbete 

ÖVRIG VERKSAMHET 
  

 Hembesök:  
 Ring kyrkoherde Peter Karlsson på    
 tel. 0457 5243 628. 
 

 Prästen i kansliet i Föglö 
 Alla onsdagar kl. 09.00 – 12.00 
 

 Andakter 
 2.10 kl. 13.30 Sommarängen, andakt, P. Karlsson  
 11.10 kl. 14.00 Annagården, andakt, P. Karlsson 
 16.10 kl. 13.30 Sommarängen, andakt, P. Karlsson 
 25.10 kl. 14.00 Annagården, andakt, P. Karlsson 
 30.10 kl. 13.30 Sommarängen, andakt P. Karlsson 
  

 Klapp och Klang 

 18.10 kl. 9.00 Myran Föglö 
  

 Söndagsskola i Föglö 
 1.10 kl. 10.30 och 29.10 kl. 10.30 i församlingshemmet 
 Ledare: Pamela och René 
 

 Juniorgruppen 
 11.10 kl. 18.00 – 19.30 för åk. 3-6 
 Ledare: Pamela och René 

  

 Bibelsits i Föglö 

 9.10 kl. 18.30  i församlingshemmet, kom med och läs och 
 diskutera bibeln!  
 Ledare: Maria Boström 
 

 Bön och lovsång: 
 18.10 kl. 17.00 Föglö kyrka. Vi ber för aktuella ämnen och
 sjunger ur det nya psalmbokstillägget. Kvällsfika utlovas. 
 Välkomna med!   Ledare: Peter Karlsson 
 

 
 
 
 MEDDELANDE 
 Vår kanslist Karin Fyrvall är borta från församlingen fram  
 till årsskiftet. Det betyder att kansliet inte kan vara öppet
 onsdagar och fredagar som det varit tidigare. Nu kommer
 kansliet att vara bemannat enbart på onsdagar mellan kl.
 10.00 – 12.00.  
 Kyrkoherden är på en resa till Vadstena 4-6 oktober. 
    
   allt gott i höstmörkret 
    Peter 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

mailto:chester.karlsson@evl.fi
mailto:anita.hilden@evl.fi
mailto:alands.sodra@evl.fi
http://www.aland.net/trekapell


 

 

 
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 

3.11.2017. 

 

Stopptid för material är 

31.10.2017 kl. 18:00. 

Nya biblioteksböcker 

Sylvia Sundström; Mat till folket i staden 

Ulla-Lena Lundberg; Hertiginnan och kaptenskan 

Herman Lindqvist; Mannerheim 

Kjell Westö; Den svavelgula himlen 

Agneta Pleijel; Doften av en man 

Mikko Porvali; En blå död 

Anna Jansson; Kärleksdans i obalans 

Colson Whitehead; Den underjordiska järnvägen 

David Lagercrantz; Mannen som sökte sin skugga 

Katarina Wennstam; Gänget 

Line Thiels; Den blå poetens kärlek 

Elly Griffiths; Dolt i mörker 

Paula Hawkins; I djupt vatten 

 

Välkomna till biblioteket! 


