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Nästa nummer av Föglöbladet utkommer torsdag den 18.6.  Deadline för 
material till nästa nummer är fredag 12.6  kl 12.00. Vänligen respektera 
stopptiden genom att lämna in material i tid till foglobladet@foglo.ax

FÖGLÖBLADET

HÄNDELSEKALENDERN JUNI 

Dag    Datum      Tid  Aktivitet                                     Plats           Sida
Tis 2.6   19.00   Städtalka på Brandkårshuset           Brankårshuset         
Tor 4.6   19.00   Motionsfotboll             Granboda IP           6
Sön 7.6   15.00 Årsstämma Finnholma fiskelag           Turistinfo               9
Sön 7.6   19.00 Årsmöte Vargskärs byalag           Vargskärsgården   10
Tis 9.6    Självstyrelsefirande             Matsmårs              11
Ons 10.6   19.00 Årsmöte Föglö jaktvårdsförening           Skjutbanan             14
Tor 11.6   19.00   Motionsfotboll             Granboda IP           6
Tor 11.6   19.00 Årsstämma Sonboda fiskelag           Kommungården    9
Fre 12.6   09.45 Turistinformationen öppnar           Turistinfon             4
Mån 15.6   18.00 Årsmöte Degerby byalag            Brandkårshuset     11
Tor 18.6   19.00   Motionsfotboll             Granboda IP           6
Tor 18.6   19.00 Lövbindning              Vargskärsgården 
Fre 19.6   14.00 Stångresning             Lillängö 
Fre 19.6   16.00 Stångresning             Högholm              13
Mån 22.6   18.00 Friidrottsträning            Granboda IP          6
Tor 25.6   19.00   Motionsfotboll             Granboda IP           6
Lör 27.6  Carlsro Badhotell öppnar           Degerby
Lör 27.6  Stånkadagen             Degerby torg        15
Mån 29.6   18.00 Friidrottsträning            Granboda IP          6

        

     
    
   

Vi önskar alla 
skolelever 
ett härligt 

sommarlov!
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Deadline:
12.6
27.7
24.8
21.9
26.10

Utgivning:
18.6
31.7
28.8
25.9
30.10

 
 

 
 
 
 

TULLUDDEN I DEGERBY utbjudes att hyra 
 

Den s.k. ”Tulludden” i Degerby innefattande det s.k. ”Tullhuset” (huvudbyggnaden som är 549 m2 stor) 
jämte tillhörande bastu och uthus/lider samt del i källaren utbjudes till intresserade att hyra fr.o.m. 
1.11.2020 då nuvarande hyresgästs kontrakt löper ut. De är intresserade av att fortsätta hyra, men 
kommunen vill innan beslut fattas efterhöra ifall det finns andra intresserade och i så fall för vilken typ av 
verksamhet. Att observera är att Tulludden inte uthyres som bostad eller fritidshus. 
 
Hyreskontrakt tecknas årsvis på prel. minst ett år, önskemål om hyreskontraktets längd kan dock 
framföras vid hyresansökan. 
 
Visning av lokalerna kan ordnas vid förfrågan, kontakta kommuntekniker Hans-Kristian Skaag, tel. 
50215, eller kommundirektör Niklas Eriksson, tel. 50093 för avtalande av tid i så fall. Närmare 
upplysningar ges också av någondera av ovanstående. 
 
Månadshyran fr o m 1 november 2020 uppskattas till 920 €/månad, men är beroende av de slutliga 
kostnaderna för takbytet på huvudbyggnaden.  
 
Fastigheten uthyres i befintligt skick, där ytrenoveringar har gjorts. Aktuellt just nu är takbyte som enligt 
kontraktet färdigställs inom maj. Ev. invändiga ombyggnader för att anpassa den egna verksamheten 
utföres av hyresgästen själv. Löpande driftskostnader tillkommer förstås (el, uppvärmning, vatten och 
avlopp, sophantering mm). 
 
Hyresansökan skall inlämnas till Föglö kommun under adress Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ alt. 
niklas.eriksson@foglo.ax senast fredag 3 juli 2020 kl. 15.00. 

 
    Kommunstyrelsen 
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Maj-Augusti:

Varje vecka helgfria torsdagar kl 17:00 – 19:00 
Söndagar kl. 14:00 16:00

Näringskoordinatorn informerar

Föglödagen

På grund av restroktionerna som  uppkommit till 
följd av coronakrisen har vi beslutat att ställa in 
årets Föglödag. 

Troligvis kommer vi istället aggangera några extra 
torgkvällar, mer info kommer längre fram angå-
ende det! 

Frukostbod?

Tidigare säsonger har kaffe och nybakt bröd varit 
efterfrågat i hamnområdet av våra besökare.
 
Skulle du vara intresserad av att sälja detta några 
veckor under högsäsongen så finns möjlighet att 
få göra det ifrån ”nya köket” på torget! Kanske ett 
sommarjobb för någon morgonpigg? 

Kontakta mig vid intresse! 

Hälsar vik. näringskoordinator /kommunikatör
Caroline Henriksson

kontakt@foglo.ax

Jordbruksinfo! 

Sista dag för inlämnande av årets huvudstödsansökan är den 15 juni. 

Med anledning av det kommer lantbrukssekreteraren att finnas på kommunkansliet i Degerby 
tisdagen den 2.6 och onsdagen den 10.6 kl 10-11.50 ca. 

 

Anders Sundqvist, lantbr.sekr 

364526/04570593748 

KOMMANDE EVENEMANG

6-10.7 Sommarteater på brankårshuset
26.7 Sommarfest på vargskärsgården

Skicka in datum för ditt evenemang till
foglobladet@foglo.ax
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TURISTINFORMATIONEN I DEGERBY ÖPPNAR 

Turistinfon i bibliotekshuset i Degerby öppnar för säsongen fredag 12 juni.  
 
Öppettiderna är som följer; 
Alla dagar (måndag-söndag) kl. 9.45 – 18.45 (med lunchstängt 12.15-13.15). 
 
Turistinfon är öppen fr.o.m. fredag 12 juni t.o.m. söndag 23 augusti. 
 
I turistinformationen hittar du informationen om det mesta som händer och finns att göra på Föglö samt 
också delvis övriga skärgården och fasta Åland. Det finns information om logi- och matställen, 
serviceutbudet mm, kort sagt allt som finns på en turistinformation. 
 
Det finns också en hel del produkter till försäljning, såsom böcker och publikationer, kläder, 
Föglösouvenirer av olika slag mm.  
 
Företagare och föreningar ! Lämna informationsmaterial, ev. broschyrer, evenemangsanslag mm till 

turistinformationen till påseende för turister och besökare. 
 
Telefonnumret till turistinformationen är 51037 eller 04573427274 och e-mail turistinfo@foglo.ax och 
årets turistinformatörer/-värdar (som arbetar enligt schema) heter Fanny Enestam och Julian Mörn. 

 
Internet är en lika stor miljöbov som flyget! Allting digitalt är inte miljövänligt bara för att 
man slipper en massa papper. All världens internettrafik ger minst lika stora utsläpp av 
koldioxid som all världens flygtrafik. Alla serverhallar och datorservrar runt om i världen 
kräver stora mängder el för sin drift och stora mängder el krävs också för att kyla ner och 
forsla bort den bildade värmen. Ca 80 % av all el produceras fortfarande ur kol, olja eller gas 
och internettrafiken fördubblas ungefär vart tredje år. Det populära begreppet flygskam 
kunde gärna få sällskap av surfskam och Earth Hour kan gott firas med avstängda mobiler. 
Flyg mindre – surfa mindre! 
 

Hälsar Agenda 2030 i Föglö 
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En del av våra  nyheter i biblioteket! 

           Många böcker är på inkommande 
                                                                                                                                                                                               
Vuxen, skönlitteratur : 
Kristan Higgins                                                     På andra sidan Hudson river 
Elisabeth Strout                                                    Oliv,igen 
Philip Teir                                                               Jungfrustigen 
Nina Lykke                                                              Nästa! 
Claes Andersson                                                   Jag har all tid i världen 
 
Vuxen, deckare mm 
Anders de la motte                                               Våroffer 
Michael Connelly                                                  En eld i natten 
EvaFrantz                                                                Blå villan 
                                                                                    Den åttonde tärnan 
                                                                                    För han var redan dö 
Karin Collins                                                           Flickan på udden 
                                                                                    Under isen 
Vuxen fackta 
Patrick Radden Keefe                                           Säg inget! 
Lars Borgnäs                                                           Olof Palmes sista steg 
 
Barn & Ungdom:   
John Boyne                                                              Min bror heter Jessica 
David Renklint                                                        Blixtbarn 
Pelle forshed                                                           Fjodor tar sig vatten överhuvudet 
                                                                                    Fjodor hux flux 
Emma Frey- Skött                                                 När allt förändras 
Magdalena Hai                                                       Det hämska skrattpulvret 
Maud Cederlöw                                                      Vår (årstiderna med mamma Måd) 
Åsa Oxenmyr                                                           Kevins (h)järnvilja 
Lotta Eriksson                                                        Tant skateboard 
Karin Palmquist                                                     Ingen bil ingen krokodil 
Ingerlin Angerborn                                               Kungskatastrofen 
Lena Furberg                                                          Mulle på ridläger. 
Barn & Ungdom fakta:  
Lisen Adbåge                                                   Livets ABC 
 
 

ÖPPET FÖR BESÖK  IGEN FRÅN OCH MED 01.06 2020 
OBS: ändrade tider från den 22.06 -15.08 2020 

 
Öppet tider:  
 
01.06-18.06 2020                                                                          22.06-15.08 2020 
 
MÅN 10.00-13.00  och   16.30-20.00 
TIS     STÄNGT 
ONS   16.30-20.00 
TOR   16.30-21.00      
FRE    STÄNGT 
 

MÅN 16.30-20.30 
TIS     18.30-20.30 
ONS   10.00-12.00 och 16.30-20.30 
TOR   16.30-20.30 
FRE    STÄNGT

 
                       

 
 
 

   VÄLKOMNA mvh Katarina Fellman 
                               

                                         Tel: 50348 
       e-mail: biblioteket@foglo.ax 
Facebook: Biblioteket på Föglö 
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LÄGER, KURSER, AKTIVITETER SOMMAREN 2020 PÅ FÖGLÖ  
 
 

MOTIONSFOTBOLL 
 

FUIA i samarbete med fritids- och kulturnämnden ordnar motionsfotboll på idrottsplan alla 
torsdagskvällar under perioden 4 juni – 13 augusti. 
 
Klockslag; Torsdagar kl. 19.00 – 20.30. Start torsdag 4 juni. 
Plats;  Idrottsplanen i Granboda 
Ålder; Vuxna, damer och herrar. Öppet för 13 år (födda 2007) och uppåt 
Ledare; Julian Mörn. 
 
Öppet för alla intresserade, fast bosatta, sommarbosatta, turister mm. Bara att komma och 

spela och ha roligt en stund med kravlös motionsfotboll under enkla former. 
 
 
 

Ledd FRIIDROTTSTRÄNING 
 
FUIA:s friidrottssektion håller ledda friidrottsträningar på Idrottsplan i Granboda alla 
måndagkvällar under perioden 22 juni – 27 juli. 
 
Klockslag; Måndagar kl. 18.00. Start måndag 22 juni. 
Plats;  Idrottsplanen i Granboda 
Ålder; Öppet för alla åldrar. 
Ledare; Marie Snällström, Kristian Holmström och Rain Ainas. 
 
Öppet för alla intresserade, fast bosatta, sommarbosatta, turister mm.  

 
 
 

FOTBOLLSSKOLA 
 
Idrottsföreningen FUIA r.f. i samarbete med fritids- och kulturnämnden i Föglö arrangerar 
sin traditionella fotbollsskola på Föglö för ungdomar sommaren 2020 enligt följande; 
 
Tidpunkt; Vecka 29 (13 juli – 17 juli)  kl. 13.00 – 16.00 måndag-fredag 
Plats; Idrottsplanen i Granboda. 
Ålder; Barn (flickor och pojkar) födda 2008-2014. Ifall fler än 20 barn anmäler sig till 

fotbollsskolan delas deltagarna upp i två grupper efter ålder.  
Ledare; Albert Ulenius biträdd av Jesper Gåvefeldt. 
Deltagaravgifter;    Gratis, ingen avgift uppbäres.  
 
Liten matsäck samt förstås fotbollsskor och -utrustning medtages. Bollar tillhandahålles av 
FUIA. 
 
Anmälan; bindande anmälan senast tisdag 7 juli kl. 15.00 till antingen FUIA:s 

ordförande Niklas Eriksson, e-post niklas.eriksson@foglo.ax alt. tel. 
04570583093 eller fritids- och kulturnämndens ordf. Kurt Fellman, tel. 0400-
229982 eller 51232.  

 
Fotbollsskolan är öppen för alla intresserade.                    
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TENNISKURS 
 

Fritids- och kulturnämnden i Föglö i samarbete med MLK anordnar en 4-dagars tenniskurs 
på Föglö vid tennisbanan. Det är ett utmärkt tillfälle för den som vill lära sig spela tennis att 
lära sig grunderna under kunnig ledning. Också sådana som spelat tidigare är varmt 
välkomna att förkovra sig med personlig tränare. 
 
Tidpunkt; Vecka 31; 27 juli – 30 juli (må-to, 4 dagar) 
Lärare;  Av MLK anställd tränare. 
Ålder; Öppet för alla åldrar från 7 år (födda 2013) och uppåt. Tider 

överenskoms senare, önskemål kan framföras vid anmälan. 
Antal lektioner; 7-12 år         4 lektioner á 1 timme 
  13 år och uppåt (inkl. vuxna)   4 lekt. á 1,5 timmar 
Anmälningsavgift; Inga deltagaravgifter/anmälningsavgifter för deltagande i  
                                         tenniskursen uppbärs detta år. 
 
Anmälan; senast måndag 20 juli kl. 15.00 till fritids- och 

kulturnämndens sekr. Niklas Eriksson, e-post 
niklas.eriksson@foglo.ax alt. info@foglo.ax eller nämndens 
ordförande Kurt Fellman, tel. 51232 alt. 0400-229982. 

 
OBS ! Racket och bollar finns att låna, men du får gärna ha med dig egen racket. 
Tennisskolan är öppen för alla intresserade, också sommarboare och turister.    

 
 

KANOTUTFÄRD/-DAG 
 
Fritids- och kulturnämnden i Föglö arrangerar kanotutfärd/-dag enligt följande; 
Tidpunkt;  Lördag  15 augusti kl. 10.00  
Start- och målplats; Embarsunds rastplats. Gemensam middag efter ”målgång” ca   
                                                                                                                            kl. 18.00. 
Målgrupp; alla åldrar födda 2010 (10 år) och tidigare, barn som vuxna, ingen kanotvana 

behövs utan nybörjare är lika välkomna.  
Deltagaravgifter;      Föglö-skrivna Utomstående 
Vuxna        25 euro           40 euro 
Barn födda 2004-2010       15 euro           20 euro 
 
Kanot tillhandahålles (ingår i priset) samt 1-2 ledare beroende av antalet deltagare. Egen 
matsäck medtages.  
 
Anmälan; bindande anmälan senast torsdag 6 augusti kl. 15.00 till fritids- och 

kulturnämndens ordf. Kurt Fellman, tel. 51232 alt. 0400-229982, som också 
vid behov ger vidare upplysningar. Anmälan kan också göras per e-post 
info@foglo.ax.   

 

GUIDAD BÅTRUNDTUR I FÖGLÖ SKÄRGÅRD 
 

Fritids- och kulturnämnden arrangerar i samarbete med Sommarögård (Conny Jansson, 
Sommarö) en guidad båtrundtur i Föglö skärgård med planerade besök på Algersö och ev. 
Gloskär eller annan holme på östra Föglö lite beroende på väder. 
 
Tidpunkt; lördag 25 juli kl. 10.00 – ca. 17.00.  
Start; Kullholm i Sommarö.  
Avgift; 15 €/person för de som inte har egen båt. 
 
Det finns minst 15 platser avsedda för i första hand personer som saknar egen båt. Vi 
hoppas därtill att många med egen båt anmäler sig och följer med på turen. Kom ihåg att ta 
med egen matsäck, lunch-/kaffekorg.  
 
Anmälan; senast fredag 17 juli kl. 15.00 per epost info@foglo.ax eller  

niklas.eriksson@foglo.ax alt. tel. 50322. 
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Den allmänna midsommarfesten 19 juni 2020 vid 
Annagården inställd p.g.a. covid-19 situationen 

 
Vi hoppas trots allt att det går att ordna ett midsommarfirande 
för de boende och personalen på Annagården med stångresning 

och tårta.  

Men då behövs ER HJÄLP 
 

Det betyder att:   
Någon måste skaffa asplöv dagen före midsommarafton. 

# 
Det behövs folk till att binda lövgirlangerna kvällen innan. 

# 
Några mannar som kan resa stången vid 14.00 till em kaffe på 
midsommarafton. 
 
Kan du hjälpa till?  
Kontakta snarast möjligast byråsekreterare Agneta Raitanen 
Tel. 50322 
info@foglo.ax  
eller 
Socialsekreterare Lis Karlsson 
Tel. 50151 
 
 

ÄLDREOMSORGSDIREKTIONEN 

Sponsor Östersocknens byalag och 
Föglö kommun 
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FÖGLÖ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING 
           

Tel: 0400 780233                    
 
Planerade läkardagar i juni 2.6, 16.6 
 
Mottagningen är öppen må-to 8-16, fredagar 8-14.  
  
Med anledning av situationen med coronavirus Covid-19  
har vi ingen öppen sjukvårdsmottagning.  
Ring oss för att boka tid till hälsovårdare/sjukskötare och 
läkare.  
 
Uppdaterad info om coronavirus finns på  www.ahs.ax och 
www.thl.fi 
 
Ingen beredskap på veckosluten eller helgdagar. 
För sjukvårdsupplysning, ring  018-538500 och vid akuta sjukdomsfall 112. 
 
Hälsningar Tiina 
tiina.hamalainen@ahs.ax 

  

Corona telefonen på ÅHS 018-535 313 
            Sjukvårdsupplysningen 018-538 500 

Akuten vid Ålands Centralsjukhus 018-5355 (växeln) 
Alarmcentralen 112 
 

 
 
  
 
    

Delägarlaget för Sonboda bys samfällda 
vattenområden och tillandningar samt 
Sonboda fiskelag håller  
 
ÅRSSTÄMMOR 
Torsdagen den 11 juni kl. 19.00 i kommungården i 
Degerby. 
* stadgeenliga ärenden 
 
Styrelsen 
 

Finholma bys fiskelag håller  
 
ÅRSSTÄMMA 
Söndagen den 7 juni kl. 15.00 i Turistinfon 
(bibliotekshuset) i Degerby. 
* stadgeenliga ärenden.  
                              Styrelsen 
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Föglö Hembygdsförening rf
kallar till

ÅRSMÖTE
tisdagen den 2 juni 2020 kl 19.00

på Enigheten
Stadgeenliga ärenden

Ändring av §10 i stadgarna
Ka�eservering

Välkommen!
Styrelsen

Den planerade resan till Baltikum i september skjuts fram till nästa år, 
på grund av osäkerheten kring pandemin och alla restriktioner.

   Vargskärs Byalag r.f. håller 
ÅRSMÖTE 

söndagen den 7 juni 2020 
kl. 19.00 

på Vargskärsgården. 
 

* stadgeenliga ärenden 
* höjning av medlemsavgiften  

 
 
 
 

VARMT VÄLKOMNA! 
Styrelsen 

Midsommar i Vargskär 
Torsdagen den 18 juni kl. 19 vid Vargskärsgården lövbindning 

till midsommarstången.  

Midsommarafton den 19 juni kl. 14 klär vi midsommarstången 
på Lillängö och reser den när den är färdigt lövad.  

 

VÄLKOMMEN! 
************************************************************************* 
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”UTFLYKTER” 
en 

konstutställning av Föglöbon 

 Lena Johansson 

i Föglö bibliotek 
pga rådande omständigheter så förlänger vi  

 utställningen från 
01.06 2020- 11.06 2020 

under bibliotekets öppenhållnings tider 
   
 
 

Välkomna 

DEGERÖ BYALAG r.f 
 

ÅRSMÖTE 
 

måndagen den 15.06 2020  
 

kl.18.00 
 

på Brandkårshuset i Degerby. 
 

Stadgeenliga förhandlingar 
kaffeservering 

 
 

 
 

VÄLKOMNA ! 
 

Styrelsen för Degerö Byalag r.f 
 

 

   Garantiföreningen för Matsmårs 

 Årsmöte: 

 Välkommen till årsmöte på Föglö bibliotek sön 7 juni kl. 19.00 

 -stadgeenliga ärenden 

  9 juni  

 Traditionellt firar vi självstyrelsedagen på Matsmårs även i år. För detalje-
 rat program se anslag på Föglöbutiken samt på vår Facebooksida. 

Genom att gilla vår facebooksida kan du följa med verksam-   
heten och aktiviteterna vid museigården Matsmårs.         
Sök @matsmarsmuseigard eller Museigården Matsmårs! 
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FUIA     INFORMERAR 

 
 
Friidrottsträning 
 
Friidrottssektionen håller ledda friidrottsträningar för alla åldrar även sommaren 2020 måndagar kl. 18.00 med 
start 22 juni t.o.m. 27 juli (6 måndagar). 
 
Den som är intresserad av att träna friidrott är därutöver fri att utnyttja vår fina idrottsanläggning, där de flesta 
friidrottsgrenar går att utöva. Behöver man redskap till någon gren och inte har egna redskap med sig kan man 
tillfälligt låna nyckeln av någon av styrelsemedlemmarna, som alla har nyckel till redskapsskjulet. 

 
Motionsfotboll torsdagar  
 
Ledd motionsfotboll spelas på Granboda idrottsplan alla torsdagar kl. 19.00-20.30 med början fr.o.m. 4 juni t.o.m. 
13 augusti. Ledare; Julian Mörn. Främst avsett för vuxna och äldre juniorer, öppet för alla fr.o.m. 13 år (födda 2007) 
och uppåt. Vi hoppas på god uppslutning, gärna från vuxna som behöver röra på sig, det är bara att dyka upp och 
spela i trevligt sällskap ! 
 
Alla välkomna. 
 

Sommarsimskola Sinting

Plats: Sinting simstrand
Tid: 29/6 – 10/7 2020

Simlärare: Albert Ulenius och Ellen Woivalin
Lekledare: Jenna Johansson och Anna Helin

Simskolan riktar sig till barn födda 2015-2005

Vi hoppas kunna hålla sommarsimskola så normalt som möjligt trots covid-19.  Vi håller oss till
myndigheternas rekommendationer och beslut.

Anmälan till simskolan sker genom förhandsanmälan via webben! Betalning av deltagaravgiften
skall vara gjord innan simskolestart.

Gå in på: https://kurser.folkhalsan.fi 
och sök på Sinting sommarsimskola så hittar du all information om simskolan 

och kan anmäla ditt barn.

Välkomna!
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Evenemang sommaren 2020 
 

Denna sommar blir annorlunda på grund av pågående pandemi och myndigheternas 
restriktioner för folksamlingar och resande! 
 
Midsommar 
Byalagets midsommarfirande blir dock nästan som vanligt med stångresning på 
midsommarafton kl 16:00 på Högholm i Sommarö. 
 
Tillklippning av papper till kronorna är delvis redan gjord av några flitiga medlemmar men 
knytning av kronorna på de nya stommarna börjar måndag 1 juni i Bystugan i Sanda under 
ledning av Gun Maj Jansson som hoppas att tio arbetsvilliga sluter upp för att påbörja och 
planera färdigställandet av kronorna. Samtidigt måndag 1 juni kl 18 planeras nedtagandet av 
av stången så östersocknens starka karlar bör sluta upp vid Högholm i Sommarö för detta. 
 
Amalias strandparty 
Det traditionella Amalias strandparty som var planerat till den 12 juli kommer tyvärr inte att 
genomföras detta år! Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som försöker planera in något 
mindre evenemang som då kommer att meddelas senare kanske i juli numret av detta blad 
samt på Facebook på Östersocknens Byalags och Föglöbor sidorna. 
 
Grisfesten 
Den årliga ”grisfesten” som byalaget årligen anordnar för sina medlemmar planerad till 
lördagen 1 augusti är också i farozonen då vi ännu inte vet hur restriktionerna ser ut då!  
Finns intresse bland medlemmarna att närvara på en eventuell ”grisfest” på nämnda dag 
önskas en föranmälan om deltagande före den 1 juli! För att festen sen kan planeras och 
genomföras fodras minst 50 föranmälda och framför allt myndigheternas tillåtelse! 
Anmälan om deltagande meddelas till mig tel/sms nr. 04573451415 eller  
E-mail till stig.fellman@aland.net !  
 
Medlemsregister 
Vidare önskas hjälp med att uppdatera vårt medlemsregister där vi behöver få E-mail adresser 
som medlemmarna kan nås på. På Östersocknens Byalag Facebook sida och på 
www.ostersocken.net finns ett formulär där medlemmar enkelt registrerar sig och eventuellt 
sina äldre familjemedlemmar som inte har egen E-mail. Upplevs det svårt att fylla i 
formuläret kan ett E-mail skickas till vår webbmaster Sten-Anders som sköter registret med 
namn och adresser på medlemmen eller medlemmarna! E-mail till fellman@bohena.se  
 
Med vänliga hälsningar och tack för hjälpen från styrelsen för Byalaget  
gm ordförande Stig Fellman 
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Föreningen för natur- och viltvård i din kommun 

Nyhetsbrev i juni 2020 

 

 

På grund av de rådande omständigheterna kring restriktioner pga. Covid -19 smittoriskspridningen 
ställdes årsmötet, som var annonserat till den 16 mars, in. Styrelsen kallar nu ånyo till årsmöte där vi 
avser behandla de stadgeenliga ärendena mer kortfattat än brukligt och utan extra inslag. Mötet 
hålls vid skjutbanan där den som så önskar och inte är bekant med uppgraderingarna sedan tidigare 
kan studera dem efter att de stadgeenliga ärendena är avklarade.  

Välkommen på ÅRSMÖTE 

Tid:  Onsdagen den 10 juni kl. 19. 
 
Plats:  Utomhus vid skjutbanan i Granboda. Vid händelse av synnerligen otjänligt 

väder hålls mötet på annan plats varom meddelas på föreningens facebook-
sida, på sidan Föglöbor eller på annat lämpligt sätt. Klä dig rätt! 

 
Agendan:  1) Stadgeenliga ärenden 

2) Prisutdelning i viltvårdstävlingen 2019 
3) Styrelsens utlåtande om förslaget till ny jaktförordningen presenteras. 
Förslaget till förordningen finns att ladda ner från regeringens hemsida: 
https://www.regeringen.ax/miljo-natur/jakt-viltvard/beslut-lagstiftning 

 
 
VÄLKOMNA! 
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Trots Corona och tråkigheter kommer vi troligen 
att genomföra Stånkadagen som planerat! 

Det betyder att den lördagen den 27.6 händer det 
på torget i Degerby! 

Vi kör traditionsenligt gamla petrolium motorer 
och kultändare, samt en myckenhet diverse, bara 
det är gammalt och puttrar. 

OM ni har något  i era bodar och uthus, som ni 
gärna vill ställa ut, meddela  Jerker Johansson 
0400887075 om ert intresse. Eller via mail,  
jerker@jfs.ax. Givetvis kan man utnyttja andra 
kanaler  om man vill det J 

Vi kommer med ytterligare information i nästa 
Föglöblad, och vi kommer att ha kolla på regler 
och restrektioner, gällande COVID 19, och rättar oss efter det.  

                  Snart Sommar!
              Dags at återfukta och 
          stärka dit hår inför säsongen
            med rät produkter.
                   Välkommen in!

       

     
    

 Öppet Tis- Fre enligt bokning.
       Måndagar är jag på Saxess.
       Boka din tid på tel: 51366 

      eller via min Fbsida.
     Utbildad Färgexpert.
     Mästarbrev. Frisörlicens.
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VI UTFÖR ENTREPRENADARBETEN!

Vi utför allt inom vägar, grunder, dikning, 
septiktankar mm. 

Vi har maskiner med runtsvängande larv 
eller hjulgrävmaskin, hjullastare med gafflar, 

dumper och en smidig minigrävare
MMaterial, transporter och krossgrus ordnas.

Kontakta Anders på +358 40 022 9406
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GAMMALT 
OCH NYTT 
FRÅN FÖGLÖ

2020

FÖGLÖ HEMBYGDSFÖRENING

KYRKA, FÖRSAMLING 
OCH DET RELIGIÖSA LIVETKOMMER SNART!

MORMORS Gröna Hus
En restaurang på landet
NU ÖPPNAR VI IGEN!

≈Restaurangdagarna 8-13 juni≈    
   Boka bord i tid! Mån.-lörd. kl 17-21.00

Sommaröppet onsd.-sönd. 24/6 - 8/8 kl 17-22.00

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna!     
 Sjögrensgatan i Norrby, Skyltat efter kyrkan 

www.mormors.ax
Boka bord:boka@mormors.ax eller ring 0457-3450323

Vi följer de aktuella restriktioner som gäller                   
och anpassar oss därefter.
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DIN EGEN BYBUTIK

Vi betjänar

Vard. 9.00-18.00

Lö 10.00-14.00 (16.00)

(30.5, 6.6, 22.8, 29.8) 

Sommaröppet 12.6-16.8 

Mån-lö kl. 9.00-19.00 

Sön 13.00-19.00 

Midsommarafton  9.00-15.00 

Midsommardagen 13.00-19.00

Den lilla butiken med det breda sortimentet
Vi jobbar varje dag för eran skull för att 
vi på Föglö skall få den bästa bybutiken 

K-Market Föglöbutiken 
Tingsvägen 6 , 22710 
Föglö 018-50073

Är vi vänner på facebook?
K-market föglöbutiken
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 Ålands Södra Skärgårdsförsamling€ 

 
KONTAKT 

Kansliet är öppet onsdagar kl. 10 – 12 tel. 50010,  Kyrkoherde Peter Karlsson 0457 5243 628  
chester.karlsson@evl.fi  , Ekonom Anita Hildén 0457 3431 538    anita.hilden@evl.fi , Församlingspastor Maria 
Piltz 0457 3446 264, Vik. Församlingsmästare Föglö Clifford Ellingsworth 0457 548 3069 , Vaktmästare Kökar, 
Krister Hellström 040 7365135, Vaktmästare Sottunga: David Lindholm 0457 345 3484,  Husmor Kökar, Linnea 
Eriksson 0400 501 853. Hemsida: www.alandssodra.fi  

 

 

Gudstjänster i juni 
 
Från och med 1:a juni får vi fira gudstjänst i våra kyrkor igen. Men fortfarande gäller det att 
iaktta försiktighet. Vi ber därför att den som har symtom, även om de är milda, inte kommer 
till kyrkan. Håll avstånd även i bänkarna och ta inte varandra i hand. Med tanke på dem som 
tillhör riskgrupperna kommer vi att fortsätta att streama gudstjänsterna via 
Facebookgruppen ”Vår Kyrka i Skärgården”. 
  
31.5 Pingstdagen. Kollekt till Domkapitlet i Borgå Stift, Kyrkostyrelsen. 
 10.00 Gudstjänst på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz 
 
7.6 Treenighetssöndagen Kollekt till kyrkans central för det svenska arbetet. 
 12.30 Gudstjänst i kyrkan på Kökar P. Karlsson, P. Hällund 
 
14.6 Andra söndagen efter pingst. Kollekt till Lärkkullastiftelsen 
 10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. P Karlsson, M. Piltz 
 13.00 Gudstjänst i kyrkan på Sottunga. P. Karlsson, M. Piltz 
 
20.6 Midsommardagen. Kollekt till Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland 
 12.00 Konsert med sånggruppen Rabarber i kyrkan på Sottunga 
 13.00 Friluftsgudstjänst på kyrkbryggan på Kökar vid tjänlig väderlek, annars i 

kyrkan. P. Karlsson, P. Hällund. 
 
21.6 Tredje söndagen efter pingst. Kollekt till Finlands svenska kyrkosångsförbund 
 10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz 
 
28.6 Fjärde söndagen efter pingst. Kollekt till Församlingsförbundet 
 13.00 Gudstjänst i kyrkan på Sottunga. P. Karlsson, B. Amsalem 
 
 
 
 
 

Från och med den 9:e juni är kyrkan 
öppen för besök tisd-fred 11-16. 

Sommarens guide är Caspian Boström 


