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Dagens motto 
När någon påstår att något är 

omöjligt så säger det mera 

om deras begränsningar än 

om dina.  
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Björns ruta 

Saxat ur Ålandstidningen 4.4.1908: 
 

"Från Sottunga meddelas att ungdomsföreningen där-
städes påtänkt att uppföra ett eget samlingshus, som 
jämväl skulle komma att inrymma lokal för ett andels-
mejeri. Frågan om mejeriets bildande är enbart bero-
ende därav om bättre kommunikationer kunna åstad-
kommas. Om möjligt skall stenfoten till den nya bygg-
naden läggas redan i sommar och hoppas föreningen 
om ett par år få bygget färdigt. 
 

Nämndeman J. Rönnlöf har gjort en resa till fastlandet för att anhålla om 
ett anslag för byggandet av en ångbåtsbrygga och hoppas man att denna 
anhållan skall beviljas, ty så länge någon brygga icke finnes vid ön är det 
icke heller att tänka på någon export därifrån." 
 
Kommentar: Stenfoten anlades i Enbacken år 1918 och syns delvis än i 
dag. Något hus blev det ändå inte förrän Sunnanberg byggdes år 1927. 
Men ångbåtsbryggan byggdes ganska snart efter år 1908. 
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Sofia Dahlsten från MISE besökte Sottunga 28..4  

 

Trygve Packalén gjorde en inspektion  27.4 på deponin tillsammans 
med arbetsgruppen. Återstår att så gräs, anlägga vassbädd och prov-
tagningsbrunnar. Därefter kan slutgranskning göras. 

 

Nya Sottungavimplar är beställda. Borde komma om ett par  
veckor. 
 
Sottunga telefonkatalog uppdateras. Meddela senast 20.5 ifall du  
har ändrade kontaktuppgifter. 
  
 
Kennet 
 
 



Brandkåren testar brandut-
rustningen lördagen den 7 
maj kl. 13.00. 
 
Samling vid branddepån. Obs 
vi grillar korv efteråt. 
 
Sottunga F.B.K 
 
Hälsningar Nils. 

TACK, 

Raul för bidraget från din 70-årsdag. 

Spargrisen innehöll 463, 35 € 

Sottunga hembygdsförening 

Rådgivningen renoveras pga vattenskada. 

Rådgivningen finns tillfälligt i andra våningen. 

Kommunens sotningsutrustning finns nu i skolans 

garage. 

Sottungadagen 9.7 

Sommarutfärd till Kyrkogårdsö 23.7 

Näringsnämnden 

Företagsam Skärgård och Ålands Näringsliv 

ordnar inspirationsdag/temadag för företa-

gare och övriga intresserade 9.6 kl. 12—16. 

Kom med och diskutera framtidsmöjligheter 

på Sottunga! Anmälning senast 7.6 till kans-

liet. Varmt välkomna! 



Kumlinge kommun 

begär in anbud på frisörtjänster/klippning för hemvårdens klienter på Kumlinge. 

I anbudet ska ingå kostnaderna för hårklippning per klient.  

Arbetet ska utföras i ett av Annagårdens allmänna utrymmen varannan månad 
från och med 1 juni 2016 för de klienter som så önskar. 

Kundunderlaget rör sig om ca 5-10 personer. 

Priset för klippningen betalas av kunderna själva. 

Ingen hyra enligt hyresreglerna för kommunens lokaler uppbärs i detta fall för 
det allmänna utrymmet. 

En förutsättning för att anbudet ska beaktas är att den som utför arbetet uppfyll-
ler kompetenskraven för frisör och att arbetet utförs på svenska. 

 

Tillsammans med anbudet ska också inlämnas följande tillstånd: 

- anbudsgivarens rätt att bedriva näring på Åland 

- intyg över att företaget är infört i företagarregistret 

- intyg över gällande företagarpensionsförsäkring för enskilda företagare 

 

Anbudstiden gäller i två år, 1.6.2016-31.5.2018. 

Vid bedömning av anbuden kommer socialnämnden att beakta priset för klipp-
ningen för klienterna. 

Anbudet ska senast 9.5.2016 inlämnas i slutet kuvert märkt med ”Anbud frisör-
tjänster” 

 

till:  

Socialnämnden 

Kommunkansliet 

22820 Kumlinge 

 

För ytterligare information vänligen kontakta                                                       
vikarierande hemtjänstledare Ann-Marie Strandberg, telefon 018-55565                     
eller e-post forestandare.serviceboende@kumlinge.ax 

Socialnämnden 

14.4.2016 

mailto:forestandare.serviceboende@kumlinge.ax


Hembygdsföreningen informerar 

 

Den 28 april hade Hembygdsföreningen sitt årsmöte. Genomgicks årsberät-

telse, bokslut och revisorsutlåtande för 2015 och styrelsen beviljades 

ansvarsfrihet. Ny styrelse valdes och det blev omval genomgående. I 

styrelsen för 2016 sitter alltså följande personer: Ordförande Björn 

Rönnlöf, ledamöter Märta Grunér, Maj-Britt Jansson, Max Pettersson och 

Raul Petrell, suppleanter Inga Eklund och Ingegerd Jansson. Styrelsen 

väljer sedan sina funktionärer men det torde bli som tidigare, dvs 

Björn Rönnlöf sekreterare, Märta Grunér viceordförande och Maj-Britt 

Jansson kassör. Till verksamhetsgranskare valdes Nils Eriksson med Tho-

mas Lindström som suppleant. Medlemsavgiften beslöts till 7 €/person, 

även det som tidigare. Även Almagruppens planerade program blir tradit-

ionsenligt. Budgeten siktar på ett litet plus. 

 

Bland aktiviteter under året finns traditionell middag med lotteri på 

Gamla Skolan den 19 juli. Gamla Skolan hålls öppen för besök i juli 

tisdag- och torsdagkvällar kl 19-21 och vi planerar ha en utställning 

av föremål från sälskytte och säljakt. Aktiviteter som kräver talko-

krafter planeras också. Se anslag senare. Angående tomtköpet står vi 

just nu inför ansökan om lagfart. 

Ordförande 

0400-508955 





 

På gång i  

Företagsam Skärgård 

Kom med till Hansa i Åbo för att marknadsföra ditt företag. Ta chansen att synas i Åbo just före säsongen sparkar 

igång! Företagsam skärgård ordnar en plats i Hansakvarteret mitt i Åbo 25-26.5. De här dagarna är vikta för marknadsföring av 

skärgårdens turismanläggningar och –tjänster, du vill väl vara med?! Du får plats i monter och utrymme för ditt material och chansen 

att nå 20 000 åbobor per dag. Den chansen vill man ju inte missa, så hör av dig snarast till Satu Numminen, tel. 040 506 1299 eller sa-

tu.numminen@gmail.com för att boka din plats. 

Den nya Skärgårdsnämnden har sammanträtt för första gången. Skärgårdsnämnden har 15 medlemmar varav varje skärgårdskommun 

har 2 medlemmar var. Övriga medlemmar är Finansminister Mats Perämaa och Trafikminister Mika Nordberg. Vice lantråd Camilla 

Gunell är nämndens ordförande samt Kristian Packalén dess sekreterare. Sottunga representeras av Björn Rönnlöf och Rosita Stenros. 

Skärgårdsnämnden har till uppgift att arbeta för utveckling i skärgården samt även vara remiss- och rådgivande organ i skärgårds-

frågor. Skillnaden mot tidigare nämndsammansättning är att det skall bli mer inriktning och fokus på näringslivsutveckling samt 

inflyttningsfrågor. Detta skall åstadkommas genom att en av varje kommuns nämndrepresentant representerar företagare. 

Skärgårdsnämnden skall också finna 5 temaområden som vi skall fokusera på under året. Till första mötet var alla LRs ministrar in-

bjudna för att presentera regeringens skärgårdspolitik samt aktuella ärenden som berör skärgården. Om Ni har något ärende som ni 

tycker bör behandlas av Skärgårdsnämnden kan ni skicka det till er representant eller Skärgårdsutvecklaren. 

Landskapsregeringens regelråd har tillsatts för åren 2016 – 2019. Regelrådets uppgift har som målsättning att förenkla regler och 

minska kostnader för de åländska företagen och göra det enklare att driva företag på Åland. Via http://www.enklareregler.ax kan vem 

som helst lämna in synpunkter och förslag på vad som behöver förenklas. Näringslivsutvecklare Dan Backman fungerar som 

beredande tjänsteman för ärendena.  

Efter vår och Ålands medverkan i Emmigrantmässan i Utrecht, Holland i februari har en familj, ett par och en som kommer själv 

meddelat intresse att besöka Åland för att bekanta sig närmare den 3-4 maj. Alla tre är verksamma in om sjukvården. Tre personer av 

dessa har indikerat specifikt intresse för skärgården varvid vi skall bjuda med dem på en rundtur enligt besökarnas tillgängliga tid. Tre 

familjer till har meddelat intresse att besöka Åland vid ett senare skede. 

Företagsam skärgårds årsmöte är preliminärt fastslaget till den 26 maj. Exakt tid och plats är ej fastslagen men meddelas senare via 

kommunerna samt föreningens hemsida. Stadgeenliga ärenden behandlas. 

_____________________________________________________________________________________ 

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: 

Kontaktuppgifter till skärgårdsutvecklaren 

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

Bollplank och assistans vid planering av 
företagsetablering och företagsutveckling 
 
Råd gällande finansiering, marknadsföring, ut-
veckling, IT, etc. 

+ Allt är kostnadsfritt! 

Bistå i utvecklingen av projektidéer som är till 

gagn för skärgården inom Företagsam Skär- gårds 

intresseområden. 

Lotsning och hjälp med ansökningar 

http://www.enklareregler.ax/
mailto:kpackale@gmail.com






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  3.6.2016 

Stopptid för material är 

1.6.2016 kl. 18. 

 

 

 

Viveca Lärn; Halta hönans hotell 

Kate Atkinson; En Gud i spillror 

Liane Moriarty; Stora små lögner 

Robert Harris; En officer och 

spion 

Tana French; En hemlig plats 

Annette Haaland; Pastor Viveka och 

tanterna 

Mats Ahlstedt; När inget annat 

återstår 

Gard Sveen; Den siste pilgrimen 

Mark Henshaw; Snökimonon 

 

 

 

 

Sabaa Tahir; Askfödd 

Martin Widmark; Nelly Rapp och de 

små under jord 

Rose Lagercrantz;  

 

Vi ses när vi ses 

Gittan 

 

Vuxna             Barn och ungdom     

Nya biblioteksböcker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspektion på deponin och Mise besök 


