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Dagens motto

Aktuellt
Händelsekalender

11.1 Läkardag
19.1 Fullmäktigemöte (Kommunfullmäktige kallas till möte 19.1 kl. 12.30)
Socialnämnden informerar:
Ordinarie hemvårdare Helena Johans har beviljats fortsatt tjänstledighet för annat uppdrag under tiden 01.01 - 31.01 2016.
Vikarier är som tidigare Kerstin Ivarsson och Jenny Nylund.
God fortsättning på det nya året!
Hälsar och önskar socialnämnden.

Du är aldrig för gammal
för att sätta upp ett annat mål eller drömma en
ny dröm.
C.S. Lewis

I det här numret

Alla hjärtans dag middag!
Måndagen den 15 februari arrangerar FRK Sottunga avdelning
Alla hjärtans dag middag i skolans matsal kl. 16.30 – 18.00.



Kommuninfo



Församlingsinfo



Folkhälsan



Skunk



Företagsam skärgård



Leader

Meny som planeras: Karré med kokt potatis. Kaffe och kaka.
Vuxna 12 €, skolbarn 6 €.
Barn under skolåldern äter gratis.
Lotteri.
Alla hjärtligt välkomna!
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Aktier i Mariehamns
Energi



Banklägenheten

Kommunstyrelsen 16.12.2015
Deponin
Kommunstyrelsen beslöt att arbetet med sluttäckning av deponin
utförs i första hand med lokala entreprenörer. Tryggve Packalén fungerar som övervakare för arbetet. Ansökan om bidrag har inlämnats
till landskapsregeringen.
Generator
Vid längre strömavbrott kan det bli svårt att upprätthålla nödvändiga
basfunktioner i kommunen. Kommunstyrelsen godkände att en begagnad generator kan anskaffas till skolan. Inkopplingsmöjlighet till
skolans elnät kontrolleras.
Avtal om ersättning för offentligt framförande av musik
Nästan alla kommuner har numera med Gramex ett avtal om ersättning för framförande av musik för ljudupptagning. Offentligt framförande av musik förutsätter alltid tillstånd från upphovsrättsinnehavarna. Framförande av musik tex vid dans, på gym, i media– och AV
verkstäder, i medborgarinstitut, i skolor eller i samband med ungdomsverksamhet osv behöver tillstånd. Kommunstyrelsen beslöt att
avtal kan tecknas med Gramex.
Hjärtstartare
Kommunstyrelsen är positiv till att en hjärtstartare anskaffas till hamnen och ser att det är i linje med ökad hamnsäkerhet. Kommunen
står för installation och el till driften medan Röda Korset står för anskaffningskostnaderna och underhåll.
Biljardbord
Biljardbord anskaffas till skolan och Folkhälsan står för anskaffningskostnaderna.
Tillfällig uthyrning av kommunens lägenheter
Kommunstyrelsen beslöt att för kortare tids uthyrning tillämpas en
hyra som är 100% högre än månadshyran.

Kommunfullmäktige 16.12.2015
Budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018
Kommunfullmäktige godkände budget 2016 med ett underskott på
122.000 €. Ekonomiplan 2017—2018 godkändes.
Sälja aktier i Mariehamns energi
Kommunfullmäktige beslöt att sälja samtliga (36) kommunens aktier
i Mariehamns Energi.
Banklägenheten
Kommunen har fått erbjudande av Ålandsbanken att köpa lägenheten och ”banklokalen” i FAB Nymars. Fullmäktige beslöt att avvakta
och fattar inget beslut om köp i dagsläget.

På inkommande kommunfullmäktiges möte bör väljas presidium i kommunfullmäktige och
kommunstyrelse. Antal styrelsemedlemmar bör också fastlås och styrelsemedlemmar och
ersättare bör väljas. Avsikten är också att alla kommunala ombud ska utses. Kommunfullmäktige bör tillsammans diskutera detta i förväg. Medlemmar och ersättare i nämnderna
ska också utses, men det kanske blir på ett senare möte.
Vid senaste kommunalval valdes ledamöterna i kommunfullmäktige i Sottunga kommun
för den nya mandatperioden som inleds den 1 januari 2016. Enligt Kommunallagen 42 §
(1997:73) sammankallas ett nyvalt kommunfullmäktige efter allmänt val av kommunstyrel
sens ordförande. Första sammanträdet efter nyval öppnas av den fullmäktigeledamot
som längst haft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen. Den personen leder även förhandlingarna vid sammanträdet till dess ordförande och viceordförande för fullmäktige har utsetts. Kommunallagen 40 § (1997:73). Kommunstyrelsens mandat – liksom andra förtroendevalda i kommunala nämnder - sträcker sig enligt Kommunallagens 19 § till dess någon annan har valts till uppdraget.
Enligt Kommunallagen (1997:73, 40 §) för landskapet Åland väljer fullmäktige bland sina
ledamöter en ordförande och ett behövligt antal vice ordföranden. Presidiet skall väljas för
ett år i sänder. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid samma valförrättning. Den
ledamot som innehaft ett fullmäktigeuppdrag under längst tid utövar ordförandeskapet
under ärendet. Om flera av ledamöterna har tjänstgjort under lika lång tid, utövas ordförandeskapet av den ledamot som är äldst av dessa. Valet förrättas så att fullmäktige föreslår kandidat till ordförande och viceordförandeposten. Valet kan förrättas med slutna
sedlar eller öppen omröstning. Den kandidat som får de flesta rösterna torde väljas till
ordförande och den andra till viceordförande, förutsatt att fullmäktige väljer en viceordförande. Den kandidat som får de flesta rösterna väljs till ordförande och den andra till
viceordförande, förutsatt att fullmäktige väljer en (1) viceordförande.

Antalet ledamöter i kommunstyrelsen skall enligt Kommunallagen 48§ vara minst fem.
Avgående kommunstyrelse består av sex personer och sex ersättare. Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för två år. Bland ledamöterna utser
kommunfullmäktige en ordförande och vice ordförande. Presidiet utses vid samma valförrättning. Valbarhetskriterierna på styrelsen framgår av Kommunallagen § 47. Den främsta
begränsningen gäller förhållandet att den som är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige inte samtidigt kan tjänstgöra som ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen.
Kennet

GUDSTJÄNSTER JANUARI

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

3.1 kl. 10.00

Gudstjänst i Föglö kyrka
Tillsammans med J-E. Karlström
Kollekt: Församlingens mission, SLEF

6.1 kl. 11.00

Trettondagsudstjänst i Föglö kyrka
Tillsammans med P. Karlsson
Kollekt: FMS
Trettondagsudstjänst i Sottunga skola
Tillsammans med P. Karlsson
Kollekt: FMS

Andakter:
13.1 kl. 14.00 Andakt på Annagården, P. Karlsson
18.1 kl. 13.30 Andakt på Sommarängen, P. Karlsson

Högmässa i Kökar församlingshem
1 söndagen e trettondagen P.Karlsson, P.Hällund
Kaffeservering
Kollekt: Kyrkans utlandshjälp (flyktingar)

Söndagsskola:
I Föglö församlingshem 17.1 kl. 10.00 och 24.1 kl. 10.30
Ledare: René och Pamela

6.1 kl. 14.00

10.1 kl. 12.30

17.1 kl. 10.00

17.1 kl. 13.00

Högmässa i Föglö kyrka
2 söndagen e trettondagen P. Karlsson
Kollekt: Finlands kristna studentförbund
Högmässa i Sottunga skola
Tillsammans med P. Karlsson
Kaffeservering
Kollekt: Finlands kristna studentförbund

24.1 kl. 12.30

Gudstjänst i Kökar församlingshem
3 sön före fastetiden, P. Hällund
Lekmannagudstjänst och kaffe.
Kollekt: Ekumeniska rådet i Finland

31.1 kl. 11.00

Gudstjänst i Föglö kyrka
Kyndelsmässodagen B. Erickson, A. Laine
Kollekt: Förbundet Kyrkans Ungdom

7.2 kl. 12.30

Högmässa i Kökar församlingshem
Fastlagssöndagen, P. Karlsson, P. Hällund
Kaffeservering.
Kollekt:

Klapp & Klang
18.1 kl. 10.00 på Sommarängen, P. Karlsson

Juniorklubb:
I Föglö församlingshem 21.1 och 4.2 kl. 18.00
Ledare: René och Pamela
Bibelsits:
I Föglö församlingshem 28.1 kl. 18.30.
Ledare: Maria och Pamela

MEDDELANDEN
Trettondagen var den dag då de österländska
stjärntydarna kom till Jesus med gåvor. Enligt legenden
var de tre män i olika åldrar. Den förste var ung och
sökte efter en konung att hylla, till denne konung ville
han ge en gåva som anstår en härskare – guld.
Den andre var en medelålders man som sökte mening i
livet. Han sökte Gud, och för att ära Gud frambar han
ett offer – rökelse.
Den tredje mannen var gammal. Han plågades av de fel
och misstag han begått och sökte en frälsare. Med
vishet och ålder förstod han att denne frälsare måste
vara någon som inte var främmande för lidandets väg.
Hans gåva var därför den helande myrran.
Tre män, tre gåvor – som alla tre fick plats vid
Jesusbarnets fötter.
den 19.1 – 1.2 kommer jag att ha semester.
Vikarierande kyrkoherde för den tiden är
Benny Andersson i Lemland-Lumparland.
God fortsättning på det nya året
/ Peter Karlsson

HÄLSOSTEGEN – uppföljning vårvintern 2016
I väntan på våren så motionerar vi. Folkhälsan i Sottunga arrangerar en
uppföljning till förra höstens Hälsostegen. Vi ökar på antalet dagar och höjer
målsättningen.
Samla ihop 400.000 steg på 40 dagar under tiden 15.2 – 25.3.2016. För personer
födda 1946 och tidigare räcker det med 200.000 steg på 40 dagar. Alltså är du
mellan 7 – 69 år skall du i genomsnitt gå 10.000 steg per dag och är du 69-70 år
eller över räcker det med i genomsnitt 5.000 steg per dag. Behöver du
stegräknare kontakta Kerstin tel. 040-5432407.
Anmäl ditt deltagande genom att fylla i blanketten här nedanför. Lämna lappen
till Kerstin, Siv på posten eller meila kerstin.lindholm@sottunga.ax För att delta
skall du vara medlem i Folkhälsan i Sottunga. Är du inte medlem kan du bli det
genom att betala medlemsavgiften på 7 € till vårt konto i Ålandsbanken
FI7166010004007886. Familjemedlemsavgiften är 20 €.
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.
Anmäl dig så fort som möjligt men senast den 19.2.2016.

------- klipp här --------------- klipp här --------------- klipp här -------------------Jag deltar i Hälsostegen uppföljningen vårvintern 2016.
Namn: _____________________________
Telefon: ___________________________
e-post: _____________________________________

Ålder: ___________

Nyhetsbrev
SKUNK – skärgårdsungdomarnas intresseorganisation

BODA BORG
30 januari
Äventyrsresa i lekens tecken! Vi åker över dagen till
Boda Borg. Fritt från 12 år och uppåt yngre bör ha
vuxen med. Chaufförer behövs!
TIPS: Anmäl er före 15 jan för billigare resa!
Anmälan: rebecca.mattsson@skunk.ax eller
040 1635 249

RIBS FILMLÄGER
6-7 februari
Vill du göra filmer? Den pedagogiska designbyrån
kommer ut och håller ett filmläger den 6-7
februari. De har med sig utrustning så att vi kan
pröva på enklare animationer och green screen.
Lägret är gratis och arrangeras genom EU, Central
Baltic projektet RIBS

Januari 2016

Datum

Modernt ungdomsarbete
Seminarium 12-14 februari

Om aktivitet

Ett interaktivt seminarium där ungdomar,
ungdomsarbete och engagerade möts, lär
nytt och utvecklar sig. Nyckelord är:
demokratiarbete, entreprenörskap,
företagsamhet, kreativitet, delaktighet.
Läs mer på vår hemsida!

KONTAKT
Du hittar mer info om våra aktiviteter och
om SKUNK på hemsidan www.skunk.ax.
Rebecca Mattsson – Ungdomscoach
Rebecca.mattsson@skunk.ax
040 1635 249
Emelie Hanström – Projektledare RIBS
Emelie.hanstrom@skunk.ax
040 5293 927

Ljusparty på lördag 9 januari kl.
13.00 hos Ingegerd i Horsvik.
Välkomna att bekanta er med
vinterns/vårens nyheter och
dofter.
Inget köptvång. Kom och njut av
ljus. Ingegerd bjuder på kaffe.
Behöver du skjuts kontakta
Kerstin 040-5432407.

Kontakt
Förtroendevalda i fullmäktige, styrelsen och kommunens personal som ännu inte fått sin julklapp
kan hämta den från butiken. God fortsättning på
nya året!

Redaktör:
Kennet Lundström
Kommunkansliet
22720 Sottunga
(018)-55125
sottunganytt@sottunga.ax

Kom ihåg att lämna in redovisning för avloppsvatten 2015. Kan lämnas i röda postlådan innanför
kanslidörren.

Kennet

Besök oss på vår webbplats:
www.sottunga.ax
Nästa nummer av Sottunganytt utkommer 4.2.2016
Stopptid för material är
2.2..2016 kl. 18.

Nya biblioteksböcker
Vuxna

Karin Bojs; Min europeiska familj
de senaste 54.000 åren
Anders Rydell; Boktjuvarna
Svetlana Aleksijevitj; Kriget har
inget kvinnligt ansikte
Inger Alfven; Berör mej inte berör
mej
John Ajvide Lindqvist; Rörelsen
Den andra platsen
David Molouf; Stora världen
Agnes Ledig; Det vi inte visste
var lycka
Vesna Golosworthy; Gorsky en kärlekshistoria
Marie Ndiaye; Ladivine

Jenny Colgan; Det lilla bageriet
på strandpromenaden
Anthony Doerr; Ljuset vi inte ser
Gabrielle Zevin; Livet enligt
Fikry
Peter Hoeg; Effekten av Susan
Ian McEwan; Domaren
Jennifer McMahon; Vinterfolket
Kepler; Playground
Monica Kristensen; Kolbarnet
VÄLKOMNA TILL BIBLIOTEKET! /
Gittan

