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Dagens citat 
- “Underskatta inte värdet av 

att göra Ingenting, av att 
bara ströva omkring 
alldeles ensam, lyssna på 
allt som man inte kan höra 
och bara ha det bra.” 

o Nalle Puh 
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September 2021 

Motionskampanjen Hälsostegen 

Snart 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 
Registreringen öppnar den 24.9. Behöver du hjälp med 
registreringen så kontakta Kerstin 040-5432407 eller 
kerstin.lindholm@sottunga.ax 

Under och efter motionskampanjen lottas det ut fina 
priser bland alla deltagare. 

Unna dig en rörlig oktober månad med hjälp av 
Hälsostegen! 

Folkhälsan i Sottunga 
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Kommunsekreteraren informerar 
Kommunstyrelsens möte 25.8 
   

Anhållan om bidrag, HBV 
Kommunstyrelsen beviljade 630 € verksamhetsbidrag till HBV. 
  
Avskrivningsplan 
Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige att den nya 
avskrivningsplanen godkänns. 
  
Diverse utlåtanden 
Kommunstyrelsen behandlade följande lagförslag: 

 Förslag till lag om kommuner med synnerligen ansträngd 
ekonomi 

 Förslag till ändring av lagen om bostadsproduktion 
 Lagförslag om näringsrätt och näringstillstånd 
 Revidering av lagen om jordförvärv 

  
Skyltning, St Olav Waterways 
Det saknas ännu skyltning längs med St Olavsleden på fasta 
Åland. Kommunsekreteraren arbetar vidare med ärendet. 
  
Förfrågan om försäljning av lärarbostäderna 
Det har inkommit en förfrågan om kommunen har intresse av att 
sälja lärarbostäderna. Styrelsen diskuterade ärendet och beslöt 
inbegära ytterligare uppgifter. 
  
Begäran om avsked från timavlönat uppdrag som 
byggnadsinspektör 
Byggnadsinspektören har av hälsoskäl begärt avsked från sitt 
uppdrag. Kommunen tackar för mångårigt förtjänstfullt arbete 
och beviljar avsked enligt anhållan. Uppgifterna sköts nu genom 
att anlita utomstående hjälp. 
 

Nötholmsvägen 
Kommunen deltar med en andel av underhållskostnaderna. 
  
Begäran om avsked, fastighetsskötsel 
Fastighetsskötaren har sagt upp sin anställning eftersom han 
önskar arbeta med andra uppgifter. Tillsvidare sköts uppgifterna 
med vikarier. Styrelsen beviljade avsked och återkommer till 
ärendet i ett senare skede. 
 
Kommunindelningsutredning 
Lanskapsregeringen har begärt Sottunga kommuns inställning till 
en kommunindelningsutredning. Styrelsen överför ärendet till 
fullmäktige och föreslår att kommunen är öppen för en utredning 
gällande sydöstra skärgården och södra Ålands kommuner. 
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Kommunsekreteraren informerar 
Dödandet av pantbrev 
Eftersom det enligt gravationsbevis inte finns skulder mera på en 
fastighet så kan pantbrevet dödas. Det handlar om gamla sk 
”husbockslån” och det kan ännu finnas liknande ärenden som 
behandlas vartefter de dyker upp. 
  
Avtal gällande boendeservice 
Styrelsen godkände förslag till avtal gällande boendeservice. 
  
Anmälningsärenden bl.a. 
Sniglar, styrelsen diskutera det ökande antalet mördarsniglar. 
Tanken är nu att köpa några säckar järnsulfata och strö ut på 
strategiska platser. 
Hyresbostäder, Glädjande konstaterades att alla kommunens 
lägenheter är i dagsläget uthyrda. 
  
Kennet 
 



 

  

HUNGERDAGSMIDDAG 

På skolan torsdagen den 23 september 2021  

kl. 16.30–18. 

Ärtsoppa och pannkaka. 

Pris: vuxna 15€, barn 7-12 år 5€ och barn 0-6 år 

äter gratis. 

Lotteri 

Välkomna! 

Vill ni köpa hem ärtsoppa så ta med burkar! 

Arrangör: Röda Korset i Sottunga 



 

  



 

 

  

SOTTUNGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING 

 

Tel: 040 5916426 (tele-Q) 

 

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 

4.10.2021. 

 

Stopptid för material är 

1.10.2021 kl. 18:00. 


