
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

SOTTUNGANYTT 
Sottungas kommuntidning Redaktör: Pia Lindholm sottunganytt@sottunga.ax Februari 2023 

Aktuellt 
Händelsekalender 

  
11.2.2023  Sottungarnas café  
22.2.2023  Firande av fastlagstisdagen på butiken 
27.2.2023  Alla hjärtans dag middag 
11.3.2023  Mediskurs rawfood 

 12.3.2023  Mediskurs repslagning 
 1.3-9.4.2023  Hälsostegen 
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• Röda korsets vänkurs 

• Nya biblioteksböcker 

Skolan informerar 
Inskrivning av elever för läsåret 2023 - 2024 till 
Sottunga grundskola ska göras före den 28 februari 
2023 till utbildningschef Kerstin Lindholm. Anmäl ditt 
barn till kerstin.lindholm@sottunga.ax eller ring 
+358405165397. 

Ny telefonlista på gång! 
 

Ny telefonlista utkommer i samband med nästa 
SottungaNytt (6.3.2023). 

 
Kontrollera från förra årets utgåva att du har rätt 

nummer och mail och meddela eventuella ändringar till 
sottunganytt@sottunga.ax. Inga ändringar görs sedan 

förrän efter ca ett år.   
 

Om du önskar vara med i listan, vänligen maila namn 
och telefonnummer (samt eventuellt email) till 

sottunganytt@sottunga.ax. 
 

Ändringar/tillägg tas emot senast 3.3 (samma 
slutdatum som tidningen). 

 
Mvh Redaktören 

mailto:sottunganytt@sottunga.ax
mailto:sottunganytt@sottunga.ax
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Sottungas bobarhet 
Studien av Sottungas bobarhet går nu in på slutrakan. Vi har kartlagt område 1 öns identitet, 

område 2 ekosystem, område 3 vatten och avlopp, område 4 energi, område 5 lokal ekonomi och 
färdigställer nu område 6 samhällsservice och område 7 välmående människor. 

Tack alla som har besvarat enkäterna. 15 svar på ”Hushållens ekonomi” (det finns 58 hushåll på 

Sottunga = 26%, med bra spridning av hushållstyper). Vi har fått 11 svar på papper när det gäller 

”Livet på Sottunga", och 25 svar på nätet. Alla har dock inte svarat på alla frågor i den digitala 

enkäten, det är lite knepigt att man måste gå in flera gånger för att svara om bostad, om trygghet, 
om kultur, om hälsa och om avfall. Vore fint om ni svarar på alla frågor, det finns ännu tid! 

Tack också alla som har ställt upp på intervjuer, som har svarat på frågor, räknat och funderat 
och kommenterat. 

I februari sammanställer vi en rapport om hur bobart Sottunga är. Den är en sammanställning av 

fakta och mångas välgrundade åsikter. Det är sedan upp till kommunstyrelsen och fullmäktige 
att fundera på vad som finns att lära och att ta beslut om vad som kan göras. 

Det kan synas egendomligt att en liten ö med 98 fast boende (av 113 mantalsskrivna) som har 

fått ett tillskott av 14 vuxna och 18 barn de senaste tre åren ska behöva kolla upp sin bobarhet. 

Är inte de inflyttade bevis nog för att Sottunga är en bra plats på jorden?  

Det finns dock frågetecken kring jobb och arbetsmarknad, butiken, bostäder, äldreboende, 

skolan, vad den havsbaserade vindkraften kan innebära för Sottungas del, den kommunala 

ekonomin och eventuella kommande kommunsammanslagningar. 

Sottunga kommun är som en humla. En expert på dynamik räknade på 1930-talet ut att humlor 

inte kan flyga – de är för tunga och har för små vingar. I det svenska tv-programmet ”Fråga 

Lund” svarade en tävlande att ”humlan flyger för att den inte vet att den inte kan.” Man kan säga 

att Sottunga är en kommun för att den inte vet att det inte går. 

Numera har forskarna avslöjat humlans hemlighet. När den flyger slår den 180 vingslag i 

sekunden (!) och efter vart och ett av dem vinklar den blixtsnabbt upp vingens framkant så att 

det bildas en luftvirvel på ovansidan. Det är denna som ger humlan lyftkraft. 

Humlan har också en unik motorvärmare som gör att den kan höja sin kroppstemperatur. Innan 

den lämnar boet på morgonen går den ”på tomgång” tills temperaturen når 30 grader. Då 

sjunger hela boet av humlebrum. Ungefär som när sottungborna sitter i sina bilar och väntar på 

färjan en kylig morgon i februari. 

Christian, RoseMarie, Henrik, Kennet och Björn 
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Alla hjärtans dag middag! 

 

Måndagen den 27 februari arrangerar FRK Sottunga avdelning Alla hjärtans dag 

middag i skolans matsal kl. 16.30 – 18.00. 

 

Meny: Pannbiff med stekt lök och potatismos. Kaffe och kaka. 

 

Vuxna 20 €, barn 6 – 12 år 10 €, 

barn under 6 år gratis. 

 

Vill du äta vegetariskt eller veganskt? Anmäl i så fall till Vicko senast onsdagen 

den 22 februari så ordnar det sig. 

 

Det finns möjlighet att köpa hem extra matportioner. Meddela gärna detta i förväg 

så vi kan beräkna åtgången; ring eller messa Vicko 0457-3439495. 

 

Lotteri. 

 

Intäkterna går till Ukraina. 

Alla hjärtligt välkomna! 
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Mediskurser mars 2023 
 

RAWFOOD 

Lördag 11.3 i Sottunga skola 

Kl. 11.00 – 13.30 (1 tillfälle 3 lektioner) 

Kursavgift: 25 € euro + ingredienser 

Kursledare: Åsa Darby 

Anmälan senast den 20.2 till Jenny på tel: 040-1890700. 

Rawfood innebär att mat och livsmedel inte upphettas till mer än 42 

grader. Under kurstillfället lagar vi en trerättersmeny på rawfood. 

Råvaror efter säsong. 

 

 

REPSLAGNING 

Söndag 12.3 i Sottunga skola 

Kl. 11.00 – 17.00 (7 lektioner) 

Kursavgift: 35 euro. 

Kursledare: Les Husell 

Anmälan senast den 20.2 till Jenny på tel: 040-1890700. 

Man kan göra rep av olika naturliga fibrer. Vi slår rep till de ändamål du 

väljer t.ex. hundkoppel, hopprep, förtöjningsrep, gardinhängen eller något 

annat. Har du råmaterial som du tror kan bli rep så ta med det. Ta även 

med fika. 
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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 

6.3.2023. 

 

Stopptid för material är 

3.3.2022 kl. 16:00. 

Nya biblioteksböcker 

John Ajvide Lindqvist, Skriften i vattnet 

Tiago Americo, Upptäckarmusen på 

bondgården 

David Baldacci, Passageraren 06:20 

Forum för åländsk kulturhistoria, Åländsk 

odling 2022 

Emi Gunér, Skrattar sist 

Sebastian Johans, Döden och Kerstin 

 

Janne Josefsson och Mats Lerneby, Rädd för 

sanningen 

Kristina Ohlsson, Skuggläge 

Berit Olanders, Vemses flicka är du då? 

Anders Roslund, 100 procent 

Rasmus Åkerblom, Vetenskapens ABC 

Ålands kulturstiftelse, Det åländska folkets 

historia 5:2 

Per Østergaard, Minifakta om helikoptrar 

 


