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DET ÄR DAGS ATT PLANERA SOMMAREN! 

 

Behöver du ett sommarjobb? 

Du som är 18-28 år – 

upplev Norden genom Nordjobb. 

Sök sommarjobb idag! 

 

Har du behov av motiverad arbetskraft i sommar? 

Varje sommar är det flera tusen ungdomar som vill 

arbeta på Åland genom Nordjobb. 

Alla arbetstillfällen är välkomna! 

 

Vill du hyra ut bostad i sommar? 

Om du har en lämplig bostad som du vill hyra ut till 

en skötsam ungdom från ett annat nordiskt land så 

kontakta Nordjobb. 

 

Läs mer på vår hemsida: www.nordjobb.org  

 

Kontakta Nordjobb på Åland: 

Tel 17279, e-post: aland@nordjobb.org   
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Kommunfullmäktige 19.1.2016 

Kommunfullmäktige beslöt att välja följande ordinarie ledamö-
ter och ersättare till kommunstyrelsen 2016 – 2017: 

Ordinarie      Ersättare 
Björn Rönnlöf     Inga-Lill Pettersson 
Märta Grunér     Maj-Britt Jansson 
Sara Johans     Henrik Elomaa 
Göran Björk     Johan Eriksson 
Stig Karlsson     Göran Grönholm 
Lotta Bäcksbacka-Karlsson Victoria Näfverborn 

Björn Rönnlöf valdes  till ordförande och Märta Grunér till vice-
ordförande.  

Björn Rönnlöf och Göran Stenros utsågs till ombud för mellankom-
munal ombudsstämma i Föglö . 

Rosita Stenros och Björn Rönnlöf utsågs till kommunens  
representanter för Skärgårdsnämnden 2016 – 2019. 
 
Nya Central Baltic projekt 
Central Baltic projekten PortMate och St Olav Waterways är på lis-
tan för godkända projekt för andra skedet. Sottunga är med som 
partner i projekten som blev godkända bland 110 ansökningar. End-
ast 21 projekt godkändes för andra skedet. Det betyder att budget 
och projektets innehåll ännu ska preciseras. Sottunga är redan med 
i det godkända projektet Smart Ports. Arbetet har inletts med hamn-
planering. 
Kennet 

 

 



 

 GUDSTJÄNSTER  FEBRUARI 
 
 
 

7.2  kl. 12.30 Högmässa i Kökar församlingshem 
 Fastlagssöndagen, P. Karlsson, P. Hällund 
 Ärtsoppa till förmån för Gemensamt ansvar.
 Kaffe med tilltugg 
 Kollekt: Gemensamt ansvar 
 

14.2  kl. 10.00 Högmässa i Föglö kyrka 
 1 söndagen i fastan, P. Karlsson, P. Ahlskog 
 Kollekt: KCSA 
14.2  kl. 13.00 Högmässa i Sottunga skola 
 1 söndagen i fastan, P. Karlsson 
 Kaffeservering 
 Kollekt: KCSA 

 

21.2 kl. 12.30 Gudstjänst i Kökar församlingshem 
 2 söndagen i fastan, M. Piltz, P. Hällund 
 Kaffeservering 
 Kollekt: Kyrkans utlandshjälp 
 

28.2 kl. 10.00 Gudstjänst i Föglö kyrka 
 3 söndagen i fastan, P. Karlsson, P. Ahlskog 
 Kollekt: Laestadianernas Fridsföreningars
 förbund r.f. 
28.2 kl. 13.00 Gudstjänst i Sottunga skola 
 3 söndagen i fastan, P. Karlsson 
 Kaffeservering 
 Kollekt: Laestadianernas Fridsföreningars
 förbund r.f. 
 

 

6.3 kl. 12.30 Högmässa i Kökar församlingshem 
 4 söndagen i fastan , P. Karlsson, P. Hällund 
 Kaffeservering 
 Kollekt: Retreatstiftelsen Snoan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖVRIG VERKSAMHET 
  
  

 Hembesök:  
 Ring t.f. kyrkoherde Peter Karlsson på   
 tel. 0457 5243 628. 

 

 Andakter: 
 10.2 kl. 14.00 Andakt på Annagården, P. Karlsson 
 15.2 kl. 13.30 Andakt på Sommarängen, P. Karlsson 
 24.2 kl. 14.00 Andakt på Annagården, P. Karlsson 
 29.2 kl. 13.30 Andakt på Sommarängen, P. Karlsson 

  

 Klapp & Klang 
 3.2 kl. 13.00 på Myran, P. Karlsson 
 15.2 kl. 10.00 på Barnängen, P. Karlsson 
 17.2 kl. 13.00 på Myran, P. Karlsson 

 29.2 kl. 10.00 på Barnängen, P. Karlsson 
 

 Söndagsskola: 
 I Föglö församlingshem  7.2 kl. 10.30 
 Ledare: René och Pamela 
  

 Juniorklubb: 
 I Föglö församlingshem 4.2 och 11.2 kl. 18.00 
 Ledare: René och Pamela 
 

 Bibelsits: 
 I Föglö församlingshem 25.2 kl. 18.30. 
 Ledare: Maria och Pamela 

 
 

MEDDELANDEN 
Fastetiden är eftertankens tid, beredelsens tid. 

 Den liturgiska färgen är lila och gudstjänsternas 

karaktär är lågmäld. Vi börjar vår väg mot passionstiden 

och påsken, den största av kyrkoårets högtider. Fastan 

är en tid att rannsaka sig själv, skala av det onödiga 

glittret och glamouren och finna ett sannare ärligare 

jag. Fastan är en tid då vi kan försöka avstå från en del 

av vårt överflöd för att hjälpa andra. 

 Kan vi vara en Kristus för vår nästa? 

 

  Allt gott önskar Peter 



 

 

 

 
På gång i Företagsam Skärgård 

 
Emmigrantmässan i Utrecht, Holland besöks den 12-13 februari med målet att locka inflyttning, men 
även besökare. Vi tar gärna emot informationsmaterial om t.ex. boendemöjligheter och fastigheter och 
företag som kan vara till salu och visa dessa för intressenter. 
 
Föreningen deltar som utställare på Fritid / Vaihda Vapaalle resemässan i Åbo mässcentrum den 11 – 
13.3. Temat för i år är Skärgård, Stuga och Utomhusaktiviteter. (Mässan hette förut Havet Kallar). 
Deltagandet samordnas av Satu Numminen. Kontakta henne ifall ni vill vara med och visa upp ert företag 
och era produkter, satu.numminen@gmail.com eller tel. 040 506 1299 
 
Skördefesten kan vara ett bra tillfälle att få draghjälp med marknadsföring och synlighet för åländska 
produkter. Vi vill påminna om att sista anmälningsdagen för att medverka som företag på Skördefesten 
2016 är den 29 februari. Om intresse finns kan deltagande samordnas av Sottunga. Kontakta i.s.f. 
Kennet. För mer information om evenemanget: kontakta Skördefestens verksamhetsledare Liz 
Mattsson, info@skordefest.ax 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Skärgårdsutvecklarens tjänster och kontaktuppgifter 

Skärgårdsutvecklarens primära uppdrag är att stöda Ålands skärgårds näringsliv  
och åtgärder som främjar boende och inflyttning.  

 
Exempel på vad skärgårdsutvecklaren kan stå till tjänst med: 

Bollplank och assistans vid planering av 
företagsetablering och företagsutveckling 

Råd gällande finansiering, marknadsföring, utveckling, 
IT, etc. 

Lotsning och hjälp med ansökningar 

+ Allt är kostnadsfritt! 

 

Bistå i utvecklingen av projektidéer som är till gagn för 
skärgården inom Företagsam Skär- gårds 
intresseområden. 

Övrigt: Egentligen det mesta som rör Ålands skärgård 
gör jag mitt bästa för att bistå med, så tveka inte att ta 
kontakt! Det som jag inte kan svara på själv tar jag reda 
på 

 

Kontaktuppgifter till skärgårdsutvecklaren 
 Kristian Packalén    e-post: kpackale@gmail.com    Tel. 0451218450  

  

 



 

HÄLSOSTEGEN – uppföljning vårvintern 2016 

Anmäl dig så fort som möjligt men senast den 19.2.2016 till uppföljningen av 

Hälsostegen som pågår den 15.2 – 25.3.2016. För personer födda 1946 och 

tidigare är det 5000 steg per dag som gäller. För alla övriga är det 10000 steg 

per dag som gäller.  

Kravet är att du är medlem i Folkhälsan i Sottunga och har betalat din 

medlemsavgift för år 2016; 7 € per person eller familjemedlemsavgift 20 € till 

konto i Ålandsbanken FI7166010004007886 senast den 15.2.2016. 

Vi har ett begränsat antal stegräknare kvar så kontakta Kerstin om du behöver 

en. Har din gamla gett upp så pröva först med att byta batteri. 

Alla som når målet 400.000 steg eller 200.000 steg beroende på ålder får ett 

presentkort värde 20 € till en middag på Salteriet (vår lokala sponsor). Lämna 

dina steg senast den 31.03.2016 till Kerstin. 

------- klipp här --------------- klipp här --------------- klipp här -------------------- 

Jag deltar i Hälsostegen uppföljningen vårvintern 2016. 

Namn: _____________________________   Ålder: ___________ 

Telefon: ___________________________                   

e-post: _____________________________________ 

------- klipp här --------------- klipp här --------------- klipp här -------------------- 

Motionera dig till södern! 

Upp ur soffan, samla poäng när du rör på dig och delta i utlottningen av en resa 

värd 600 €! Delta i Folkhälsans motionskampanj Motionera dig till södern som 

startade den 1 februari och pågår till och med 30 april. I kampanjen räknas all 

motion, också vardagsmotionen. Du får en poäng för varje halv timme du rör på 

dig. När du samlat minst 50 poäng under de tre månaden kampanjen pågår kan du 

delta i utlottningen av en resecheck värd 600 €. Motionskorten fås från Kerstin 

Lindholm eller från Folkhälsans hemsida på nätet. Har du frågor kontakta 

Kerstin 040-5432407 eller kerstin.lindholm@sottunga.ax  

Pilates nästa tillfälle i månadsskiftet februari-mars. 



Alla hjärtans dag middag! 

Måndagen den 15 februari arrangerar FRK Sottunga avdelning 

Alla hjärtans dag middag i skolans matsal kl. 16.30 – 18.00. 

Meny: Griskarré med kokt potatis. Kaffe och kaka. 

Vuxna 12 €, skolbarn 6 €. 

Barn under skolåldern äter gratis. 

Lotteri. 

Alla hjärtligt välkomna! 

 

 
Info från skolan. 

Dags att beställa skoltröjor igen. Hör av dej till Kerstin senast den 29.2 om du vill 
beställa skoltröjor från Fruit of the Loom med Sottunga skolas troll på. Fås även 

utan tryck. 
I skolan rullar det på som vanligt. Vecka 6 är årskurs 9 på PRAO och vecka 8 är 
det sportlov. 

Under Sivs semester den 20 – 28 januari hade vi Kristina Laiskoniené och Kerstin 
Thölix som kock vikarier. Tack för ert inhopp! 

Hälsningar från skolan, Kerstin 



Till kommunbladen februari 2016 
 
RIBS 
SKUNKs Central Baltic projekt RIBS har snart gjort sin första period av 6. Under hösten har vi 
hunnit med ett Inspirationsläger, ett studiebesök till Gotland och ett studiebesök till 
Stockholm med ungdomar från skärgården. Under januari har vi varit runt i skärgårdskolorna 
och varit kreativa med film som redskap och det avslutas med ett filmläger på Föglö. Till 
våren erbjuds nya aktiviteter inom kreativitet och digitala medier och även ett par resor till 
de andra organisationerna. Vi har även fått en ny logga, håll koll på den om du vill hitta på 
roliga saker! 

 
 
 
 
 
 
RIBS - rolling images in business startups är ett treårigt Central Baltic EU-projekt om entreprenörskap, digitala 
medier och film på landsbygden. Det är ett samarbete med Pargas stad i Finland, Film Stockholm och Film på 
Gotland i Sverige, Kinobuss, Kuressaare city government och Saaremaa Development Centre i Estland. 
Fokus för projektet är entreprenörskap och kreativitet med film och media som redskap och riktar sig främst till 
ungdomar i åldern 12-18 år. Tanken är att det ska vara roligt att förändra världen och att se möjligheter till att 
bo och skapa sin framtid var man vill och ändå kunna arbeta både lokalt och globalt. 

 
 
Modernt Ungdomsarbete seminarium 12-14 februari 
Seminariet bygger på att ungdomar, ungdomsarbetare och ungdomsengagerade 
möts och på olika sätt är delaktiga i seminariet. Det är för ungdomar, 
ungdomsarbetare och andra ungdomsengagerade och det kommer gäster från de 
alla nordiska länderna och de självstyrande områdena. Vi bjuder på mat, fester och 
en chans att träffa nya människor. Har du möjlighet att hjälpa till under helgen 
kontakta gärna Rebecca på 040 1635249! Stora som småa volontärertjänster tas 
emot. Går även att anmäla sig för enstaka dagar och vi hjälper till med transporter 
och boende!  
Läs mer på vår hemsida!  
 
 

 







Kontakt 

Redaktör:   

Kennet Lundström 

 

Kommunkansliet 

22720 Sottunga 

(018)-55125 

sottunganytt@sottunga.ax 

Besök oss på vår webbplats: 

www.sottunga.ax 

Nästa nummer av Sottunga-

nytt utkommer  3.3.2016 

Stopptid för material är 

1.3..2016 kl. 18. 

 

 

Sjöhistorisk årsskrift för Åland 

2014- 2015 

Sixten Jansson; Stoppa inte musi-

ken! 

Jan Guillou; Blå stjärnan 

Jonas Jonasson; Mördar-Anders och 

hans vänner 

Eve Chase; Tillbaka till Black 

Rabbit Hall 

Nora Roberts; Lögnaren 

Viveca Sten; I sanningens namn 

Katarina Wennstam; Skymningsflick-

an 

Leif GW Persson; Bombmakaren och 

hans kvinna 

Peter May; Lewispjäserna 

Denise Mina; Blod salt vatten 

Siri Pettersen; Korpringarna- 

Odins barn 

Vanna Rosenberg; Singers melodi 

Olsson & Jacobsson; Sune i Ullared 

Martin Widmark; Lilla Sticka i 

landet Lycka 

 

Välkommen in och låna/ läsa! / 

Gittan 

Vuxna                  

Nya biblioteksböcker 

 

Utfärd 
Sommarens utbyutfärd går till Kyrkogårdsö den 23 juli.  
Kyrkogårdsöborna hälsar oss välkomna. 
Mera i senare nummer av SottungaNytt. 
Kulturnämnden 
Björn 0400-508955 

 

Demotillfälle  
Passa på att komma igång med träningen. Tisdagen den 23 

februari kommer Jerry o Mia Lindholm hit för att visa och 
berätta hur motionsmaskinerna i skolans gymnastiksal kan 

användas med start kl. 12.00. Anmäl ditt deltagande till Ker-
stin 040-5432407 eller kerstin.lindholm@sottunga.ax 
Arrangör: Folkhälsan i Sottunga
  
 

 

mailto:kerstin.lindholm@sottunga.ax

