
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

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

Aktuellt 
Händelsekalender 

  
11.3.2023 kl.17.00  Filmkväll - Pippi  
11.3.2023 kl. 19.00 Filmkväll – Där kräftorna sjunger 
13.3.2023-  Utställning BU-klubben 
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Sottungadagen 
 

Sottunga dagen hålls 8 juli 2023 i gästhamnen 
 
                 Närmare info längre fram. 
 

Alla hjärtans dag middagen 
 

Alla hjärtans dag middagen den 27.2 
inbringade 806,10 €. Pengarna är inbetalda till 

katastroffonden 
märke Ukraina. 

Tack för ert engagemang! 
FRK Sottunga avdelning 
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Kommuninfo 

• Kommunsekreteraren 

informerar 

   

 

Kommunsekreteraren informerar 
 

Byggnadstekniska/räddningsnämnden 23.1.2023 

Bygglov 

Bygglov beviljades för Harry Wide, förstoring av tidigare 
byggnad. Janne Engblom ska ännu inlämna kompletterande 
handlingar. Björn Rönnlöfs ansökan om ändring av bygglov 
godkändes. 

Byggnadsinspektör 

Kommunen har stort behov av en byggnadsinspektör. 
Tjänsten kunde bli på ca 20%. Behörighetskrav enligt Plan- o. 
byggf.  (2008:107) för landskapet Åland. Kontakta 
kommunsekreteraren för att närmare diskutera ärendet. 

 

Kommunfullmäktige 25.1.2023 

Presidium 2023 

Till fullmäktiges presidium 2023 valdes Göran Stenros (ordf.) 
och Stig Törnroos (viceordf.). 

 

Centralvalnämnd, valda tills följande nämnd utses. 

 

Ordinarie 

Anita Hildén (sammankallare och ordf.) 

Svante Odmark (viceordf.) 

Henrik Elomaa 

Kaj Pettersson 

Inga Eklund 

 

Ersättare 

Stig Karlsson 

Emma Westman 

Birgitta Saurén 

Gustaf Saurén 

Björn Rönnlöf 

 

Landskapets tillsynsärende 

Kommunens svar inlämnat till LR. 
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Kommuninfo 

• Kommunsekreteraren 

informerar 

   

 

Kommunsekreteraren informerar 
Kommunstyrelsen 15.2 

Regelverk för anskaffningar 

Styrelsen godkände kommunala tröskelvärden för 
upphandling. 

Kommunal friskvård 

Kommunal friskvård erbjuds för kommunens anställda. 
Summan för friskvård är i relation till anställningsprocent, 
dock så att en minimisumma fastställdes. 

Renovering av Lärarbostäderna 

Renoveringen fortsätter med fasaden.  Anbudsförfrågan 
skickats ut för takbyte, dränering och nya avloppsrör. 

Reglemente och stadga 

Reglemente för Skärgårdsnämnden och stadga för 
skärgårdskommunmöte godkändes. 

Tillsynstjänster för hemundervisning 

Styrelsen beslutade invänta LR beslut och svar i 
tillsynsärendet och att invänta att Mariehamns planer på en 
tillsynsorganisation klargörs ytterligare. Därefter behandlas 
ärendet pånytt. 

Röstningsställen och tider 

Förhandsröstning 22.3, 25.3 och 28.3 kl. 13-15 i kansliet. 

Hammarlands återinträde i Oasen 

Styrelsen hade inget emot Hammarlands återinträde och 
förordade detta för fullmäktige. 
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Lediga jobb i Sottunga kommun 

 

Bildningsnämnden söker till Sottunga grundskola fr.o.m. den 01.08.2023 

- En skolföreståndare på heltid med undervisning c. 17 vt 

Vi söker dig som tycker om att samarbeta, är målmedveten, empatisk och entusiasmerande och 

är beredd att utveckla digitala lärmiljöer. Behörighetskrav i enlighet med landskapsförordningen 

(2020:99) om barnomsorg och grundskola. 

Under läsåret 2023–2024 finns en elev i skolan. 

Intresserad? Kontakta utbildningschef Kerstin Lindholm: mobil +358 405 165 397, e-post: 

kerstin.lindholm@sottunga.ax 

Bostad kan ordnas. 

Ansökningshandlingarna ska vara bildningsnämnden tillhanda senast den 15 mars 2023 kl. 

15.00 under adress: Utbildningschef Kerstin Lindholm, 22720 Sottunga eller via e-post: 

kerstin.lindholm@sottunga.ax 

Straffregisterutdrag ska uppvisas. 

Sottunga den 1 mars 2023. 

Bildningsnämnden 

www.sottunga.ax 
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Den nya stödperioden 2023–2027 

Den nya stödperioden 2023–2027 är här och får att bli beviljad stöd 2023 skall man uppfylla 

kravet på AKTIV ODLARE 

Hur uppfylls kraven på aktiv odlare? 

-  Gården har föregående år beviljats HÖGST 5000 € i direkta stöd från EU (Grund- och 

Förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare, Bidrag för jordbruksgrödor eller EU:s 
djurbidrag) 

ELLER 

- Man har FO-nummer OCH huvudsakliga branschen är jordbruk (klass 01) OCH man är 
momsskyldig som primärproducent. 

Om man är osäker på detta kan man kolla det på hemsidan www.ytj.fi  

Om inget av de två ovanstående kraven uppfylls skall man lämna in bevis på 

jordbruksverksamhet vid den årliga åkerstödsansökan som slutar i mitten av juni. Bevis kan 

t.ex. vara verifikat över inköp av jordbrukets produktionsinsatser eller över försäljning av 
jordbruksprodukter under det föregående kalenderåret. 

Hälsningar 

Kerstin Lundberg, tel. 329140 

Lantbrukssekreterare 

 

 

  
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.  
 
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 

 

 

http://www.ytj.fi/
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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 

3.4.2023. 

 

Stopptid för material är 

31.3.2022 kl. 18:00. 

Nya biblioteksböcker 
Anna Bauer och Eva Zethraeus, Färga garn 

och sticka: naturligt med växter, svampar, 

lavar och löss 

Björn Bergenholtz, Hur ser man djur? En 

upptäckarbok för nyfikna 

Jennifer Bark och Stellan Löfving, Katte Diem 

Astrid Desbordes och Pauline Martin, Min 

pappa säger 

Katarina Genar, En hemlig vän 

Tina Harnesk, Folk som sår i snö 

Anna Jansson, Dansa min docka 

 

Jens Liljestrand, Även om allt tar slut 

Jo Nesbø, Blodmåne 

Margareta Nordqvist, Hipp hopp 

Katie Scott och Ester Gaya, Fungarium 

Max Seeck, Djävulspakten 

Anne Sverdrup-Thygeson, På naturens axlar: 

hur tio miljoner arter räddar ditt liv 

Tukan förlag, Godnatt lastbilen 

 

 

 

SOMMARPERSONAL 

Har du behov av motiverad arbetskraft i sommar? 

Flera tusen ungdomar i Norden söker sommarjobb. 

Vi hjälper till att hitta sommarpersonalen. 

Alla arbetstillfällen är välkomna! 

 

Behöver du ett sommarjobb? 

Du som är mellan 18-30 år 

upplev Norden genom Nordjobb. 

Sök redan idag! 

 

Läs mer på vår hemsida: www.nordjobb.org 

eller Nordjobb på Facebook. 

 

Tel: (18)17279, e-post: aland@nordjobb.org 

 

 

http://www.nordjobb.org/
mailto:aland@nordjobb.org

