
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

SOTTUNGANYTT 
Sottungas kommuntidning Redaktör: Pia Lindholm sottunganytt@sottunga.ax November 2022 

Aktuellt 
Händelsekalender 

 8.11.2022  BU-klubben utställning 
 17.11.2022  Kura skymning 

3.12.2022  Julmarknad 
 

Äldreomsorgens tjänster 
Hej! Har du funderingar kring äldreomsorgens tjänster i 
kommunen?  Kontakta mig gärna så kommer jag hem till 
dig/er på ett kostnadsfritt hembesök. Jag finns annars 
tillgänglig på telefonnummer 0404879400 måndag - 
fredag. 
Tveka inte till att ta kontakt! 
 
Mvh, 
Camilla Enberg 
Omsorgschef 
 
  

 

I det här numret 

• Julmarknad 

• Folkhälsan 

• Äldreomsorgens 

tjänster 

• Kungörelse 

• Företagsam skärgård 

• Kura skymning 

• BU-klubben 

• SKUNK 

• Mise 

• Församlingsinfo 

• Demensföreningen på 

Åland 

• Nya biblioteksböcker 

Julmarknad 
Lördagen den 3 december kl. 12.00 i centrum. 
Välkomna alla försäljare, ingen anmälan ingen 

avgift. 
Välkomna att handla på Sottungas julmarknad! 

 
Lotteri! 

 
Färjan avgår från 

Långnäs 
kl. 10.30 och retur kl. 16.05 

Folkhälsan 
Lucialotter och Ålandskalendern 2023 säljs av Siv till 
förmån för Folkhälsans i Sottunga arbete.  
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Kungörelse 
Val till kyrkofullmäktige i 

Ålands södra skärgårdsförsamling 

har genomförts genom sämjoval 

 

Förhandsröstning för medlemmar i andra församlingar ordnas 

mellan 8 – 12.11 enligt följande tider 

på ekonomiekontoret i Sottunga 8 och 10-12.11 kl. 09-18 

på församlingshemmet i Föglö 9.11.kl. 9 – 18 

på församlingshemmet i Kökar enligt överenskommelse per 

telefon 04573431538 

 

Personer som bor i någon av Föglö, Kökar eller Sottunga 

kommuner, men tillhör annan församling, kan anhålla om 

hemmaröstning på telefon 04573431538 senast den 4.11 kl. 16.00. 
Valnämnden i Ålands södra 

skärgårdsförsamling 
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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 

5.12.2022. 

 

Stopptid för material är 
2.12.2022 kl. 18:00. 

Nya biblioteksböcker 

Maria Adolfsson, ”Fallvind” 

Karin Collins, ”Snart har sommarn blommat 

ut” 

Annie Ernaux, ”Omständigheter” 

Malin Kivel och Martin Glaz Serup, ”Om du 

möter en björn” 

Gunilla Lindroos-Friman, ”Mariehamn förr 

och nu” 

Ulla-Lena Lundberg, ”Lyser och lågar” 

 

 
 
 

Demensföreningen på Åland 
informerar! 

Vi är en intresseförening för: 
– personer med demenssjukdom 
– personer med nedsatt minnesfunktion 
– anhöriga eller övriga intresserade 
 Föreningen har idag drygt 200 medlemmar. 
Vårt syfte är att sprida information, ge stöd och råd 
både till insjuknade och anhöriga samt samverka med 
kommuner och övriga aktörer i ärenden som berör 
demensvård. 
Vi erbjuder också träffar för anhöriga, så kallade 
anhörigträffar. 
Vi kan också starta upp stödgruppsträffar för personer 
som nyligen fått en demensdiagnos, om intresse finns? 
Kontinuerligt pågår en motionsgrupp där det just nu 
finns lediga platser. 
Medlemsavgiften är 10 €/år och 15 
€/familjemedlemskap (för två personer). 
Välkommen att höra av dig om du är intresserad till: 
Fia Hagelberg Verksamhetsledare 
Demensföreningen på Åland 
  
Tel: +358 (0)457 548 3818 (mån-tor kl. 9.00 – 15.00) 
  
Mejl: info@demens.ax 
  

Kristina Ohlsson, ”Mysteriet på Ödeborgen” 

Viveca Sten, ”Botgöraren” 

Douglas Stuart, ”Unge Mungo” 

Patrik Svensson, ”Den lodande människan: 

havet, djupet och nyfikenheten” 

Sveriges unga akademi, ”Forskardrömmar: 

berättelser för nyfikna barn” 

Martin Widmark och Emma Karinsdotter, 

”Den lilla spenatgumman” 

 


