
 
 

Information till allmänheten 

(uppdaterad 1 juni 2021) 

gällande begränsningar vid Föglö kommuns enheter med anledning av COVID-19-

pandemin 

 

Bakgrund 
Covid-19-pandemin är för närvarande inne i en lättare fas med mindre smittspridning på Åland. Reglerna 
i våra omgivande regioner (Finland och Sverige) ändrar dock hela tiden så det är skäl att följa med 
situationen så att man är medveten om vad som gäller. 
 
Information om covid-19 och vad som gäller finns på Statsrådets hemsida under adressen; 
valtioneuvosto.fi och landskapsregeringens hemsida  regeringen.ax  
 

Generell regel; 
Vid frågor om sjukvård, kontakta ÅHS, vid frågor om kommunens verksamhet kontakta kommunen. 
 

För kommunens verksamheter gäller från och med 2 juni och tillsvidare följande; 
 

Kommunkansliet 
Öppet som vanligt måndag-fredag kl. 10.00 – 15.00.  
Vi ser gärna att man använder munskydd vid besök och man får gärna sköta sina ärenden via telefon 
(eller epost). Försiktighet bör också iakttas enligt gällande riktlinjer med t ex avstånd. Besökare med 
förkylningssymptom nekas tillträde och får sköta sina ärenden per epost eller telefon.  
Kontakt vid frågor; 
Vikarierande byråsekreterare Heidi Eriksson, tel. 50322  epost  info@foglo.ax  
 

Byggnads- och tekniska kontoret  
Öppet som vanligt. Rekommenderas dock som alltid att förhandsboka besök per telefon 50215 eller 
epost hasse.skaag@foglo.ax Övriga förhållningsregler som för kommunkansliet. 
OBS att byggnads- och tekniska kansliets kanslitid är måndag, onsdag, fredag kl. 9.00 – 11.30.  
 

Föglö grundskola 
Närundervisning för samtliga årskurser. Sommarlov vidtar fr o m 9 juni. Beträffande frågor kring skolan 
hänvisas till utbildningschef Kerstin Lindholm tel. 040-5165397 epost kerstin.lindholm@sottunga.ax eller 
skolföreståndare Siv Fogelström tel. 50199 epost  siv.fogelstrom@foglo.ax  
 

Daghemmet Myran 
Öppet som normalt.  
Kontakt vid frågor;    
daghemsföreståndaren, tel. 50175  epost   daghemsforestandare@foglo.ax 
 

Biblioteket 
Normala öppettider.   
 
Vi ser gärna att munskydd används vid biblioteksbesök. Inga övriga begränsningar för närvarande. 
 

Kontakt vid frågor;  
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Bibliotekssekreterare Katarina Fellman, tel 50348 epost  biblioteket@foglo.ax 
 
 
 

Annagården 
Omsorgen fortgår som vanligt. De boende och personalen vid enheten är klart vaccinerade. 
 
Beträffande möjligheter till besök mm hänvisas till att kontakta äldreomsorgschef Heli Gåvefeldt tel. 
50382 eller epost aldreomsorgschef@foglo.ax   
 

Gym 
Gymmet öppet som vanligt.  
Observera dock att rekommendationen är att man håller avstånd, att man inte besöker gymmet vid 
sjukdomssymptom (självklarhet) och att man håller en god handhygien. Inga begränsningar i antal 
besökare i övrigt.  
 
Observera också att kommunen har ett utmärkt utegym i Degerby som man gärna kan besöka för 
träning. 
 

 
Det här är vad som gäller tillsvidare. Uppdateringar kan ske kontinuerligt med kort varsel. 
 

Mvh 
Niklas Eriksson 
Kommundirektör 
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