
 

 

 

 

 

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

  

Aktuellt 
Händelsekalender 

 4.10 Kanelbullens dag 

 27.10 Läkardag 

 1.11 Höstmöte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagens citat 
- “Lukt är en viktig sak, den 

påminner om allt som man 
har upplevat, den är ett 
hölje av minne och 
trygghet”. 

o Tove Jansson 
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Oktober 2021 

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 – 
30.10.2021. 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. 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 

 

Rättelse: Sottunga biblioteks telefonnummer är fel i 
telefonlistan, korrekta numret är: 0457-3456747. 

 

mailto:kerstin.lindholm@sottunga.ax


 

  

Månadens  

Kommuninfo 
 Kommunsekreteraren 

informerar 

 Skärgårdsmarknad 

 

 
 

 

Kommunsekreteraren informerar 
Avskrivningsplan 

Fullmäktige fastställde ny avskrivningsplan. 
  
Kommunindelningsutredning 

Landskapsregeringen har begärt Sottunga kommuns inställning 
till en ny kommunindelningsutredning. Fullmäktige ansåg att 
kommunen är positiv till en utredning för sydöstra skärgården 
och södra Ålands kommuner. Med södra Åland avses 
Lumparland, Lemland, Jomala, Hammarland och Eckerö. 
Fullmäktige ser speciellt framemot en utredning med 
Lumparland och Lemland. 
  
Tunnel till Föglö 

Utredare vid landskapsregeringen har begärt Sottunga kommuns 
åsikter i samband med utredning om Föglötunneln. Kommunens 
svar har inlämnats till landskapet. Fullmäktige konstaterade bl.a. 
att en tunnel inte har någon påverkan på den norra skärgården 
eller Sottunga. Däremot skulle Föglö ha förutsättningar att få en 
positivare utveckling än vad som skulle ske utan tunnel. 
  
Likviditetsstöd 

Landskapsregeringen beslutade 1.7.2021 att bevilja Sottunga 
kommun ett tillfälligt likviditetsstöd om 240.000 € för perioden 
juli – december 2021. Tack vare stödet har Sottunga kunnat 
upprätthålla lagstadgad service detta år. För att upprätthålla 
samma service även nästa år 2022 har fullmäktige anhållit om 
nytt likviditetsstöd om 160.000 €. 
  
Kennet 

 

Skärgårdsmarknad 23.10 på torget i Mariehamn kl. 11 – 14. 
  
Meddela Susanne Nordberg om du vill vara med och sälja något. 
  
E-post: susannebo98@hotmail.com 
 

mailto:susannebo98@hotmail.com


 

 

Sottunga Andelshandel  

 

Kanelbullens dag! 

Den 4 oktober firar vi kanelbullens dag på butiken. Alla 

hjärtligt välkomna på hembakade bullar med kaffe kl 

13-17. 

 

 

Specialpris: 

Kotimaista torkat rågbröd 2€ st (3,50€) 

 

Sottunga AHL 
tfn 018 55127 

fax 018 55247 

e-mail sottunga.andelshandel@gmail.com 

 

 

 



 

 

Folkhälsan och Röda Korset har höstmöte  

måndagen den 1.11.2021 kl. 19.30 på 

Sottunga grundskola. 

Program: 

 Stadgeenliga förhandlingar 

 Kaffeservering 
   

          Alla hjärtligt välkomna! 

          Folkhälsan och Röda Korset 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funderar du på att gå över till förnyelsebar energi? 

Landskapsregeringen har nu ett flertal bidrag för de som övergår till förnyelsebar energi. 

Stöd för solceller 

Upp till 2 500 euro per bostadshus. 

Företag kan få upp till 10 000 euro. 

Stöd för elbilsladdare 

50 % av kostnaderna högst 1 000 euro. 

Funderar ditt företag på hur ni kan minska energikostnaderna och vattenanvändningen? 

Landskapsregeringen ger nu 40 % av kostnaderna högst 10 000 euro i stöd för utredningar som syftar till att 
minska energi- och vattenanvändningen. För investeringar som minskar företagets utsläpp av växthusgaser och 
effektiviserar energi- och vattenanvändningen ges 25 % högst 300 000 euro i stöd. 

Mera information om stöden och hur ansökan gör hittas på landskapsregeringens hemsida 
https://www.regeringen.ax/infrastruktur-kommunikationer/el-energi/bidrag-stod-energiinstallationer  
 

https://www.regeringen.ax/infrastruktur-kommunikationer/el-energi/bidrag-stod-energiinstallationer


 

 

ÅLANDS SÖDRA SKÄRGÅRDSFÖRSAMLING 
Ålands södra skärgårdsförsamling söker kyrkvaktmästare. 

Tjänsten gäller i huvudsak Sottunga kapellförsamlings kyrka, gravgård, samt grönområden i anslutning till 
fastigheten. 

Tjänsten är 24% av heltid. Lön enligt avtal. 
Enligt församlingens stadgar kan endast en person som tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan antas. 

 
Tjänsteinnehavaren underlyder församlingens tjänste- och lönestadga. 

 
Tjänsten är ledig att söka fram till den 15. oktober 2021. 

Anhållan samt CV kan lämnas in per e-post till chester.karlsson@evl.fi 
Eller i slutet kuvert adresserat till: 

Kyrkorådet i Ålands södra skärgårdsförsamling 
Kyrkvägen 106 
22710 FÖGLÖ 

 
Peter Karlsson 

kyrkorådets ordförande 
 

mailto:chester.karlsson@evl.fi


 

  
Läroplikt och hemundervisning 

Informationstillfället om hemundervisning svarade på frågan om varför hemundervisning är så 
framgångsrikt. Men svaren på frågorna om vad hemundervisning är och varför välja hemundervisning är 
fortfarande oklara för många. Jag ska utgående från samhällets perspektiv reda ut begreppen läroplikt 
och hemundervisning. 

Ett barn som har sin hemort på Åland är läropliktigt. Läroplikten innebär en skyldighet för barnet att 
inhämta grundskolans lärokurs. Läroplikten kan uppfyllas i grundskolan, i en ersättande skola eller genom 
hemundervisning. Stadganden om allmän läroplikt är inskrivet i Finlands grundlag. Sverige är det enda 
nordiska landet som har skolplikt vilket innebär att barnen måste gå i skola för att uppfylla läroplikten. 

Med hemundervisning avses att vårdnadshavaren ansvarar för att ett barn uppfyller sin läroplikt och att 
barnet tillägnar sig sådana kunskaper och färdigheter som anges i läroplanen för grundskolan. 
Hemundervisning är ett annat sätt att lära sig på än genom traditionell skolundervisning. 
Hemundervisningen utgår från barnets intresse och vilja att lära sig. I skolan är det läraren som planerar 
undervisningen. 

Vårdnadshavarna ska läsårsvis anmäla till hemkommunen att läroplikten fullgörs genom 
hemundervisning. Till anmälan ska fogas en plan över hur vårdnadshavaren ska ordna undervisningen så 
att hela läroplikten fullgörs. 

Kommunstyrelsen i Sottunga beslöt hösten 2020 att läroböcker lånas ut till de hemundervisade barnen. 
Familjerna kan välja själva om de antar erbjudandet. De flesta vill låna läroböcker i ämnena svenska och 
matematik. Läroböckerna beställer jag sedan in från bokhandeln. Övningsböcker som det skrivs i får 
barnen behålla. 

Det hemundervisade barnets utveckling och framsteg ska prövas av kommunen en gång per termin vilket 
kallas för tillsyn. Före tillsynen ska vårdnadshavarna lämna in en redogörelse för periodens arbete. I maj 
fanns Pamela och Kent från Föglö här på skolan och ansvarade tillsammans med mig för tillsynen. Det här 
läsåret är det ämneslärare Petra Brunila samt klass- och ämneslärare Kent Eriksson som har hand om 
tillsynen för de sju hemundervisade barnen på Sottunga. De finns på Sottunga skola måndagen den 29 
november och tisdagen den 14 december. Petra har hand om tillsynen av Mariehamns 
hemundervisningselever och är utbildad ämneslärare samt har jobbat som rektor för Övernäs 
lågstadieskola. Kent är känd för oss sedan tidigare när han jobbade två år på Sottunga skola. Kent är 
numera utbildningschef i Kumlinge och timlärare i Föglö samt Kumlinge grundskola. Efter tillsynen 
sammanställer de en skriftlig redogörelse över barnets framsteg vilken ges till vårdnadshavarna. 
Redogörelsen är inte ett betyg. 

Om barnets framsteg vid tillsynen är väsentligt lägre än vad som rimligen kan förväntas ska kommunen 
meddela vårdnadshavarna detta så att de kan åtgärda bristerna under följande termin. Kommunen kan 
avbryta hemundervisning om barnets utveckling och lärande under ett läsår uppvisar allvarliga brister och 
det anses att barnets läroplikt inte fullgörs genom hemundervisningen. 

Om vårdnadshavarna vill att ett barn som hemundervisas ska få ett betyg som motsvarar avgångsbetyget 
från grundskolan måste barnet tentera samtliga grundskolans läroämnen. Flera av de hemundervisade 
eleverna väljer att gå årskurs 9 i grundskolan för att få ett avgångsbetyg och på så sätt ha möjlighet till 
fortsatta studier i gymnasiet eller andra skolor där det krävs ett avgångsbetyg från grundskolan för att 
slippa in. Hemundervisning ersätter bara grundskolan. Utbildningen efter grundskolan måste skaffas på 
annat sätt. 

Kerstin Lindholm, utbildningschef 

 



 

  

Bästa sottungabor, sommarsottungabor och 
andra fastighetsägare! 

Vi står inför ett delikat ”problem” här på Sottunga. Alla kommunens bostäder är nu 
uthyrda och fler inflyttare står på kö. Vi ser fram emot ännu fler invånare på 
Sottunga, för en levande skärgård och ett blomstrande Sottunga! Det betyder 
mycket för vårt samhälle att fler flyttar hit, då ökar chanserna att vi får behålla 
befintlig service och butik. 

Har du eller någon du känner en fastighet eller tomt som står tom och oanvänd så 
hoppas vi att den kunde stå till förfogande för uthyrning eller på längre sikt kanske 
försäljning. 

ALLT är av intresse, också hus i olika grader av renoveringsbehov. Tänk på att det 
alltid är bättre att någon tar hand om ditt hus än att det står och förfaller! 

Tack så mycket! 

Kontakta inflyttningsgruppen och/eller kommunen. Vi hjälper också till med 
funderingar kring kontrakt osv om man så önskar. 

 

Lotta Bäcksbacka-Karlsson 

Tfn: +358 4 0 513 5529 e-mail: lotta.backsbacka@aland.net 

 

Henrik Albertsen (Hilmos-Henrik) 

+46 76 285 0039 e-mail: albertsen.henrik@gmail.com 

 

Kennet Lundström 

Email: kennet.lundstrom@sottunga.ax 
 

mailto:lotta.backsbacka@aland.net
mailto:albertsen.henrik@gmail.com


 

 

  

SOTTUNGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING 

 

Tel: 040 5916426 (tele-Q) 

 

Läkardag onsdag 27 oktober. Läkare 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 
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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 

1.11.2021. 

 

Stopptid för material är 

29.10.2021 kl. 18:00. 

 

Hungersdagsmiddagen inbringade 755,75 €. 

Pengarna går oavkortat till katastroffonden. 

Tack för ert engagemang och 

tack till alla som hjälpte till! 

FRK Sottunga avdelning 

 


