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Dagens citat 
- Tala inte med en dåre om 

en sten, om du inte vill ha 
den i huvudet. 
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Oktober 2020 

Spelkväll 
Den här hösten har vi på nytt barnfamiljer i 

kommunen och det känns aktuellt att återuppta 

aktiviteten Spelkvällar* på biblioteket. 

Kom gärna och spela sällskapsspel på biblioteket med 

start måndagen den 26 oktober kl 19-21. 

 

Obs! Besök inte biblioteket om du har 

förkylningssymptom och tänk på god handhygien. På 

biblioteket finns tvål och handsprit som man gärna får 

använda. 

 

 

*På Spelkvällar spelar man sällskapsspel med andra bybor på 

biblioteket. Spelkvällen infaller den sista kvällen i månaden som 

biblioteket håller öppet. 



 

Månadens  

Kommuninfo 
 Kommunsekreteraren 

informerar 

 ”Liljekonvaljer” 

 Salteriet 
 

 

Kommunsekreteraren informerar 

Gästhamnen 
  
Kommunstyrelsen kommer att begära in anbud för fortsatt drift 
av gästhamnen. Näringsnämnden behandlar först de villkor och 
önskemål kommunen har på den blivande hamnoperatören. 
Annonsering kommer att ske så fort kommunen beslutat om 
vilka villkor som ska gälla. 
 

Utegym 

Folkhälsan har skaffat ett utegym till skolgården. Perfekt att 

träna på efter vandringen eller löprundan. Kan användas året 

om. Talkoarbetare Göran Björk och Anders Jansson grävde 

gropar och skruvade ihop konstruktionerna. Undertecknad hann 

också med några blygsamma spadtag innan gymmet var klart J. 

Kennet 

 

 

 

Sommaren 2020 var vår sista säsong på Salteriet 

så nu vill jag passa på att tacka alla våra 

fantastiska kunder som har besökt oss genom åren 

och som har gjort att det har varit mödan värt att ha 

öppet i regn och solsken.        Tack ska ni ha!! 

                                     Mvh Victoria med personal 

 

”Liljekonvaljer” 

Jenny Gustafssons roman ”Lljekonvaljer” har haft god åtgång. 

Endast ett begränsat antal exemplar kvar. 

Kanske något att tänka på som gåva till födelsedagsbarn eller 

som julgåva. 

Björn 0400508955 



 

  



 

 

 

Folkhälsan och Röda Korset har höstmöte  

måndagen den 26.10.2020 kl. 19.30 på 

Sottunga grundskola. 

 

Program: 

 Stadgeenliga förhandlingar 

 Kaffeservering 

   

          Alla hjärtligt välkomna! 

          Folkhälsan och Röda Korset 

                                  



 

  

SOTTUNGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING 

 

Tel: 040 5916426 (tele-Q) 

 

Läkardag i oktober 21.10 Sarhan OKBA 

 

Mottagningen är öppen:  Tisdag 9-13 

   Onsdag 9-13 

 

Övriga tider:  Måndagar 8-16 Helena på Föglö 

   Torsdagar 8-16 Helena på Föglö 

   Fredagar 8-14  

 

Alla dessa dagar kan man ringa. Då ringer vi upp om du trycker 1.  

 

Uppdaterad info om coronavirus finns på ahs.ax och thl.fi. 

 

Ingen beredskap på veckosluten eller helgdagar. 

För sjukvårdupplysning, ring 018-538500 och vid akuta sjukdomsfall 112. 

 

Hälsningar Helena 

Helena.johans@ahs.ax 
 

Corona telefonen på ÅHS 018-535 313 

Sjukvårdsupplysningen 018-538 500 

Akuten vid Ålands Centralsjukhus 018-5355 (växeln) 

Alarmcentralen 112 



 

Sammanställning av enkätsvaren rörande flyttning av butiken till 

hamnen 

Totala antalet svarande: 122 st (merparten via enkäten på nätet) 

Svarande:   Ja Nej Vet ej 

Sottungabor  29 22 6 1 

Icke Sottungabor 59 56 3 0  

Anonyma  34 24 8 2 

 

Beredda att satsa: 

Sottungabor  21 13800 € ++ 

Icke Sottungabor 43 25800 € + 

Anonyma  9 4050 € + 

Totalt  70 43650 € (50.000 € möjligt att få ihop) 

 

Kommentarer: 

Satsa på cafe´ 73  

Satsa på bageri 49 

Satsa på B&B  26 

Satsa på kontor 14 

Övrigt  21 

 

Tilläggskommentarer rörande den nya: 

Äntligen kunna handla i Sottunga (utbybor) 

Ladda el-bilar, datorrum 

Gästhamnen till butiken 

Enklare varutransport 

Jämförande kalkyler krävs, merförsäljningen räcker inte till, prognosticerade hyresintäkten 

till fastighetsbolaget räcker inte till, glöm inte avskrivningar, skala ner kraftigt jämfört Kökar 

M.m. 



 

 

Tilläggskommentarer rörande den befintliga:  

Ta bort köttdisken (flera), beställningsservice, e-handel 

Dåliga öppettider (4), öppet på begäran, självbetjäning 

Rusta upp den gamla (5), rationalisera 

Mera cyklar i hamnen (2), transportservice, uppmuntra cykelfärd, gratis nerkörning, båtfolk 

använder gärna cykel 

Vad händer med den gamla fastigheten, butiken skall vara i byn, centrum dör, gör 

”björntjänst” om man flyttar, tänk på äldre människor, ny plats i centrum, hitta på annat i 

hamnen istället, kiosk 

M.m. 

 

16.9.2020 BR & KL 

 

 

  Anmälan om innehav av hästar och övriga djur till djurhållarregistret 

 

I enlighet med Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av hästdjur (222/2017) 

skall numera även innehav (djurhållningsverksamhet) av hästar i likhet med nöt, får, svin, höns, bin 

mm. anmälas. Anmälningsplikten gäller oberoende av antal djur och oberoende av om det är 

yrkesmässig djurhållning eller i sällskaps- och hobbysyfte. Denna anmälan skall ej förväxlas med 

anmälan till andra hästregister utan denna anmälan skall göras separat av alla hästägare. Anmälan är 

viktig för att kunna spåra och hålla koll på eventuell smittspridning. 

 

Hållandet av djur skall anmälas innan djurhållningen inleds men senast 31.12.2020 om du redan i dag 

äger hästdjur. Anmälan görs på fastställd blankett och inlämnas till din kommuns lantbrukssekreterare. 

Blankett och information hittas på Livsmedelsverkets hemsida under: 

livsmedelsverket.fi/Odlare/Djurhållning/Märkning och registrering av djur.  

Du kan även kontakta din kommuns lantbrukssekreterare för mer information: 

Kerstin Lundberg tel. 329140 kerstin.lundberg@jomala.ax 

 

Förutom djurhållningsverksamheten skall även djurhållningsplatsen dvs platsen där hästdjuret hålls 

anmälas. Anmälan görs av den som äger djurhållningsplatsen.  Om det på djurhållningsplatsen t.ex. i 

häststallet finns flera hästar med olika ägare är det häststallets ägare som anmäler 

djurhållningsplatsen. Efter att anmälan inlämnats och uppgifterna registrerats i djurhållarregistret 

tilldelas djurhållningsplatsen ett djurhållningsplatssignum som stallägaren skall delge hästägarna. 

Hästägarna bör ha fått signumet för djurhållningsplatsen innan de gör sin anmälan om djurhållning 

eftersom signumet skall anges på anmälan om djurhållningsverksamhet. 

 

mailto:kerstin.lundberg@jomala.ax
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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 

2.11.2020. 

 

Stopptid för material är 

30.10.2020 kl. 18:00. 

Motionskampanjen Hälsostegen  

Nu är det dags för motionskampanjen Hälsostegen 

igen. Vi strävar till en så rörlig vardag som möjligt och 

med hjälp av stegmätare räknas steg i 30 dagar. 

Kampanjen pågår 1.10 – 30.10.2020. Du kan välja 

grupp antingen att samla 2500, 5000, 7500 eller 

10000 steg per dag eller 75000, 150000, 225000 eller 

300000 steg på 30 dagar. Naturligtvis får du också gå 

flera steg per dag. 

Folkhälsan i Sottunga är ju regerande mästare i 

tävlingsklassen små föreningar. Du kommer väl med i 

höstens Hälsostegen? Ju flera medlemmar som deltar 

desto större chans har vi att försvara vår titel och 

vandringspokalen stannar hos oss. 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. 

Unna dig en rörlig oktober månad med hjälp av 

Hälsostegen! 

Folkhälsan i Sottunga 
 

Nya biblioteksböcker 

Vuxna 

Ålands Emigrantinstitut; Ofärdsår på Åland** 

Nazinin Nouri; Om jag dör nu kommer tidninga

rna att skriva mitt namn 

Stefan Edman; Bråttom men inte kört 

Marie-Louise Eklöf; Trädgårdsapoteket 

Maria Borelius; Förundran 

Jessica Frej; Vegomiddagar 

Emily Henry; Strandläsning 

Anna Jansson; Skuggan bakom dig 

Liane Moriarty; Din stora kärlek 

Kjell Westö; Tritonus 

**Boken Ofärdsår på Åland har donerats till biblioteket 

av Björn Rönnlöf, som även medverkar i boken. I boken 

kan man läsa om Den stora ofreden. Det finns även 

bilder från Sottunga i boken. Låna gärna om du vill läsa 

om Sottungas historia. 

Barn & ungdom 

Therese Alshammmar; Aysa och lillebror  

simmar 

Suzanne Collins; Balladen om sångfåglar och  

ormar 

Jessica Lindholm; Rädda bina! sa Nisse till  

Newton 

Ola Lindholm; Ett levande vapen 

Anne Thygeson Sverdrup;   

Insekternas hemligheter 

Jeanette Toivonen; Greta går på kalas 


