
 

 

 

 

 

 

   
SOTTUNGANYTT 

Sottungas kommuntidning Redaktör: Pia Lindholm sottunganytt@sottunga.ax

  

Aktuellt 
Händelsekalender 

• 21.9 Läkardag 

• 22.9 Hungerdagsmiddag 

• 27.9 Tillståndsenheten  

• 8.10 Mediskurs 
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September 2022 

Ålands polismyndighet informerar 

Polismyndighetens tillståndsenhet besöker Sottunga 

tisdagen den 27 september 2022. Servicemottagningen 

sker i skolbyggnaden och vi är på plats mellan kl. 11.15 - 

13.00. 

Har du avsikt att ansöka eller förnya något tillstånd så 

kontakta gärna oss senast 20 september per telefon 018 - 

527105 eller per email tillstand.aland@polisen.ax. 

Till de flesta ansökningar skall bifogas t.ex. passfoto, 

synintyg eller dylikt så med att kontakta oss i förväg kan vi 

informera och förbereda ärendet. 

Tillståndsenheten vid Ålands polismyndighet 

 

Dagens citat 
o ”Det är roligt att ha ett eget 

djur, men en farfar är 

också bra.” 

▪ Ur Alla vi 

barn i 

bullerbyn 

 

 

 

 

 

 

Folkhälsans aktiviteter med start i oktober 
- Hannas omtänksamma rörelser för äldre, måndagar kl. 13 

- Familjegymnastik från 4 år tillsammans med föräldrar, 

fredagar kl. 13 

- Motionspass torsdagar kl. 15. För dej som gillar lite 

svettigare träning. 

Ledare är Hanna och Eric Sandbling och platsen skolans 

gymnastiksal. 

 

- Träff för seniorer med Britt och Märta 

- Hälsostegen börjar 1 oktober 

Arrangör: Folkhälsan i Sottunga 

 



 

  

 

  

Kommuninfo 
 

• Kommunsekreteraren 

informerar 

 

 

 

Kommunsekreteraren informerar 

Styrelsemöte 1.9.2022 

  

Miljögranskning 

Kommunen har tidigare haft miljötillstånd för drift av reningsverket. 

Nu har ÅMHM beslutat att det räcker med miljögranskning. 

Provtagningar tas som förr och reningsverket måste fortsättningsvis 

uppfylla dagens krav på rening. 

  

Jordförvärv 

Styrelsen förordar för landskapsregeringen att Sandbling, Grönholm 

och Micksos ritateljé beviljas jordförvärvstillstånd. 

  

Samtycke till att bryta ut ärvd fastighet 

Styrelsen samtycker till att fastighet på 1700 m2 bryts ut. Kommunens 

tillstånd behövs då området understiger 2000 m2. 

  

Samtycke till ändring av ÅDAs bolagsordning 

Styrelsen samtyckte till diverse mindre ändringar. 

  

Kompletteringsval till kulturnämnden 

Styrelsen förordar för fullmäktige att Lena Andersson väljs till 

viceordförande i nämnden. 

  

Utökad arbetstid, kulturnämnden 

Styrelsen godkänner att arbetstiden utökad med 2h/vecka för 

kansli/kultur och gärna barnverksamhet. 

  

Köp av tillsynstjänster 

Styrelsen godkänner att bildningsnämnden köper utomstående 

tjänster för tillsyn av hemundervisade barn. 

  

Brandsyn i kommunens byggnader 15.9, då även inspektion i 

reningsverket. 

  

Polisen besöker Sottunga 27.9 

  

Kommunutredning 

Rapport om aktuell kommunutredning ska delges i oktober. 

  

Kennet 

 

HUNGERDAGSMIDDAG 

 
på skolan torsdagen den 22 september 2022 kl. 16.30 – 18. 

Ärtsoppa med pannkaka. Det finns även vegetarisk och vegansk ärtsoppa. 

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 

 



 

 

  



 

Mediskurs oktober 2022 
 

LAGA SUSHI MED LOTTA 

Lördag 8.10 i Sottunga skola 

Kl. 12.00 – 15.15 

Kursavgift: 15,75 euro.  

Kostnad för ingredienser tillkommer.  

Kursledare: Charlotta Bäcksbacka-Karlsson 

Anmälan senast den 23.9 till Jenny på tel: 040-1890700. 

Lär dig grunderna i sushitillverkning. Vi lagar sushi 

tillsammans under dagen och avslutar med att äta det vi 

åstadkommit. Det finns möjlighet att göra helt 

vegetarisk/vegansk sushi om man önskar.  

 

Läs mer info om kommande kurser i Medis katalog.  

Välkomna med! 

 



 

  



 

 KUNGÖRELSE OM KANDIDATUPPSTÄLLNINGEN 
I Ålands södra skärgårdsförsamling förrättas enligt 23 kap.9 § 2 mom. i kyrkolagen 20.11.2022 

församlingsval för att för den fyraårsperiod som inleds 1.1.2023 välja 11 medlemmar till kyrkofullmäktige. 

 

Valbar till det ovannämnda förtroendeuppdraget är enligt kyrkolagen 23 kap. 2 § 3. mom. en kandidat 

som: 

1. Senast 15.9.2022 har registrerats som närvarande medlem i församlingen 

2. Är konfirmerad senast 15.9.2022 och som fyller 18 år senast 15.11.2022 

3. Är känd för sin kristna övertygelse 

4. Inte är omyndig 

5. Gett ett skriftligt samtycke till att kandidera 

6. Inte är anställd som tjänsteinnehavare eller arbetstagare i 

arbetsavtalsförhållande i församlingen 

 

En valmansförenings stiftelseurkund för valet inklusive bilagor skall senast 15.9.2022 kl. 16 lämnas till 

pastorskansliet i Föglö, som är öppet onsdagar kl. 09.00 – 11.00 samt 15.9.2018 kl. 14.00 – 16.00. 

 

Valmansföreningens stiftelseurkunder med bilagor finns tillgängliga på pastorskansliet i Föglö, på 

ekonomikontoret i Sottunga och på webbplatsen info.församlingsvalet.fi 

 

Föglö 17.8.2022 

Anita Hildén 

Sekreterare för valnämnden i Ålands södra skärgårdsförsamling 

 
Sottunga hälso- och sjukvårdsmottagning 

Sottunga hälso- och sjukvårdsmottagning har öppet följande tider: 

Tisdagar 9-13 

Onsdagar 8-13 

Måndagar och torsdagar jobbar jag 8-16 i Föglö och då når ni mig via TeleQ, tel. 040 5916426. 

Inkommande läkardag 21.9 med dr. Pi Fagerlund. 

Sjukvårdsupplysning: 018-538500 

Akuten ÅHS: 018-5355 (begär via växeln) 

Akuta sjukdomsfall ring 112. 

Helena Johans 
Sjukskötare 

Sottunga/Föglö hälso- och sjukvårdsmottagning 
Sottunga mobil;0405916426 

Föglö mobil;0400 780233 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

3.10.2022. 

 

Stopptid för material är 

30.9.2022 kl. 18:00. 

 

V
I

L

L

 

D

U

 

H

A

 

U

Nya biblioteksböcker 

Aron Anderson och Ebba Dagsdotter, ”Aron Tiger lär sig simma” 

Ann Cleeves, ”Häger” 

Jenny Colgan, ”Soluppgång över strandpromenaden” 

Simon Häggström, ”Systrarna och ensamheten” 

Agneta Karlsson, Anna Sundelin & Mats Wickström, ”Kvinnorna i 

Ålands lagting – under självstyrelsens första 100 år” 

Per-Erik Petersson, ”Ätliga växter i naturen vid den röda stugan” 

Sofie Sarenbrant, ”Själsfränden” 

 

 

 


