
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

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

Aktuellt 
Händelsekalender 

 1-31.10.2022 Motionskampanjen Hälsostegen 
 5.10.2022  Kanelbullens dag på Sottunga AHL  
 31.10.2022  Höstmöte 

Skärgårdsmarknad 
Årets skärgårdsmarknad blir lördagen den 12.11 på 

torget i Mariehamn kl. 11-14. 
Vill du delta som försäljare? Anmäl dig till Sottungas 

kontaktperson Jenny Nylund senast den 30.10. 
Vid anmälan av deltagande kom ihåg att uppge vad du 
säljer, om du behöver elanslutning och om du tar med 

eget bord. 
Det finns bord och tak att låna på plats och det kostar 

ingenting att delta. 
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• Julmarknad 

• Kommunsekreteraren 
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• Sottunga AHL 
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• Biblioteket tackar 

• Sottunga hälso- och 

sjukvårdsmottagning 

• Mediskurser 

• Församlingsinfo 

• Företagsam skärgård 

• Nya biblioteksböcker 

Julmarknad 
Lördagen den 3 december i centrum utomhus. 

Välkomna att sälja era produkter, ingen avgift eller 
anmälan. 

Mera info längre fram. 
  

Folkhälsan 
På kommande med start 3 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. 
Deltagaravgift 20 € per person, familjegymnastik 20 € per 
familj. Ett pröva på tillfälle gratis. 
Välkomna! 
Arrangör: Folkhälsan i Sottunga 
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Kommuninfo 

• Kommunsekreteraren 

informerar 

  Föreningsinfo 

• Motionskampanjen 

Hälsostegen 

• Höstmöte 

Ombyggnad av Sottunga färjfäste 
Landskapsregeringen håller just nu på med 
förfrågningsunderlaget och beräknar att kunna gå ut på 
anbudsförfrågan under hösten. 
 
Under våren är det tänkt att ett tillfälligt färjfäste byggs och att 
det är paus under sommaren innan ombyggnadsarbetet 
startar efter semestern. Byggtiden beräknas pågå fram till 
årsskiftet. 
  
När det gäller muddringen så är det tänkt att gå ut på 
upphandling under hösten för att ha allt klart inför själva 
muddringen som planeras pågå hösten 2023 och vintern 2024. 
Det kommer att passa bra med att trafiken går på tillfälliga 
färjfästet när muddringen av farleden pågår. Under tiden som 
muddringen pågår kommer farleden att vara stängd och 
farleden via Ljungö användas. 
 
Kennet 
  

Motionskampanjen Hälsostegen 

Nu är det dags för motionskampanjen Hälsostegen igen. Vi 
strävar till en så rörlig vardag som möjligt och med hjälp av 
stegmätare räknas steg i 31 dagar. Kampanjen pågår 

1 – 31.10.2022. Du kan välja grupp antingen att samla 2500, 
5000, 7500 eller 10000 steg per dag eller 77500, 155000, 
232500 eller 310000 steg för hela oktober. 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 Behöver du hjälp med 
registreringen så kontakta Kerstin 040-5432407 eller 
kerstin.lindholm@sottunga.ax 

När motionskampanjen är slut lottas det ut fina priser bland 
alla deltagare. 

Unna dig en rörlig oktober månad med hjälp av Hälsostegen! 

Folkhälsan i Sottunga 

  

Höstmöte 

Folkhälsan och Röda Korset har höstmöte 

måndagen den 31.10.2022 kl. 19.30 på 

Sottunga grundskola. 

Program: 

· Stadgeenliga förhandlingar 

· Kaffeservering 

Alla hjärtligt välkomna! 

Folkhälsan och Röda Korset 
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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.  
OBS! Tisdag 4 oktober är Sottunga mottagning stängd. 
 
Nästa läkardag är onsdag 26.10.  
 
Årets vaccinationskampanj är under planering och planeras påbörjas 07.11.2022 och pågå under 
november. 
Nytt för i år är att äldre (oklart ännu från vilken ålder man är äldre) och riskgrupper även ska erbjudas 
covidvaccin. Covid-booster kan ges åt alla, oberoende av hur många doser de fått tidigare. Om man fått 
vaccin eller haft covid de senaste 3 månaderna före vaccinationskampanjen behövs inte vaccinet. 
 
Närmare info om tidsbeställning kommer då vi vet mer exakt när influensavaccinet kommer. 
 
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 
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  Mediskurser november 2022 
ÅLÄNDSKA DIALEKTER 

Tisdag och torsdag 1.11 och 10.11 i Sottunga skola 

Kl. 12.00 – 15.00 (2 tillfällen 6 lektioner) 

Kursavgift: 23,95 euro. 

Kursledare: Eva Sundberg 

Anmälan senast den 17.10 till Jenny på tel: 040-1890700. 

En resa i de åländska dialekterna genom tid och rum. Under kursen 

behandlas ord och uttryck, uttal och böjningsformer. Fokus sätts på 

Sottungdialekten och deltagarna får dela med sig av sina egna 

kunskaper. 

VINTERSÅDD 

Söndag 13.11 i Sottunga skola 

Kl. 11.00 – 17.00 (7 lektioner) 

Kursavgift: 23,95 euro. 

Kursledare: Alexandra Sjöblom 

Anmälan senast den 27.10 till Jenny på tel: 040-1890700. 

Vintersådd bygger på växternas naturliga sätt att släppa frön till 

marken för att gro igen nästa säsong. Kursen svarar på frågorna 

vad, hur och när man ska så för att få en tidig skörd utomhus och i 

växthus. Ta 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 

1.11.2022. 

 

Stopptid för material är 
29.10.2022 kl. 16:00. 

Nya biblioteksböcker 

Rebecka Edgren Aldén, ”Svarta segel” 
 

Annika Billberg, ”Dagboken i ödehuset” 
 

Herman Geijer, ”Monstersamhället: från förnekelse till framtid” 
 

Jonas Jonasson, ”Profeten och idioten” 
 

Mattias Kristiansson och Amanpreet Singh Sangha, ”Green India: indisk vegomat från grunden" 
 

Louise Penny, ”Det ondas väsen” 
 

Sanna Tahvanainen, ”Vilja och valen” 
 


