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FÖGLÖBLADET

HÄNDELSEKALENDERN JULI 

      trevlig
              midsommar!

Dag    Datum      Tid  Aktivitet                                     Plats           Sida
Tor 18.6   19.00   Motionsfotboll             Granboda IP           8
Tor 18.6   19.00 Lövbindning              Vargskärsgården 
Tor 18.6   19.00 Lövbindning             Brandkårshuset     15
Fre 19.6   11.00 Lovbindning och stångklädning           Högholm              14
Fre 19.6   13.00 Stångresning             Brandkårshuset     15
Fre 19.6   14.00 Stångresning             Lillängö                  14 
Fre 19.6   16.00 Stångresning             Högholm              14
Mån 22.6   18.00 Friidrottsträning            Granboda IP           8
Tor 25.6   19.00   Motionsfotboll             Granboda IP           8
Tor 25.6   14.00 Horsholma fiskelag o.s.v deläg.stämma Sanda bystuga        13
Lör 27.6  Carlsro Badhotell öppnar           Degerby
Lör 27.6   12.00 Stånkadagen             Degerby torg         17
Mån 29.6   18.00 Friidrottsträning            Granboda IP           8
Tis 30.6   18.00 Kallsö fiskelag & sammf. årsmöte           Kommungården   12
Tor 2.7   19.00   Motionsfotboll             Granboda IP           8
Mån 6.7   18.00 Friidrottsträning            Granboda IP           8
Tor 9.7   19.00   Motionsfotboll             Granboda IP           8
Mån 13.7   18.00 Friidrottsträning            Granboda IP           8
Tor 16.7   19.00   Motionsfotboll             Granboda IP           8
Mån 20.7   18.00 Friidrottsträning            Granboda IP           8
Tor 23.7   19.00   Motionsfotboll             Granboda IP           8
Lör 25.7   13.00 Annorlunda sommarfest            Vargskärsgården   13    
Mån 27.7   18.00 Friidrottsträning            Granboda IP           8
Tor 30.7   19.00   Motionsfotboll             Granboda IP           8

        

     
    14  
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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

SEMESTERMEDDELANDE FRÅN KOMMUNGÅRDEN 

KANSLIPERSONALENS SEMESTRAR SOMMAREN 2020 
Under tiden juni-augusti är kanslipersonalen lediga enligt följande; 
 
Namn/funktion Semester 

Byråsekreterare Agneta Raitanen 15 juni – 19 juli 
Byggn.insp. Hans-Kristian Skaag   4 juli –   9 augusti 
Socialsekreterare Lis Karlsson 20 juli –   9 augusti 
Bokförare/kanslist Beatrice Teir 20 juli – 16 augusti 
Löneräknare Leif Eriksson 18 – 24 maj, 22 – 28 juni och 17 – 23 augusti 
Kommundirektör Niklas Eriksson Ingen inplanerad semester 
 

 
 
 
 

 
 

 

SOMMARINFORMATION FRÅN BYGGNADSKONTORET 
 
Kanslitid mellan kl. 09.00 – 11.30 måndag, onsdag och fredag. 
Telefon 50215 alt. 0400 937215. 
 
Byggnadskontoret handhar tillika kommunens fastigheter, vägunderhåll på kommunalvägarna m.m. 
 
Byggnadsinspektör/kommuntekniker håller sommarsemester fr.o.m. 4 juli t.o.m. 9 augusti 
2020. 
 
Vid löpande ärenden kan byggnads- och tekniska nämndens ordförande Stefan Laine kontaktas på 
tel. +3584575221757. 
 
Syner som är föreskrivna i byggloven bör styras så att de görs före eller efter byggnadsinspektörens 
semesterperiod. 
 
Byggnads- och tekniska nämndens följande möte är den 29 juni och första möte efter sommaren är 
17 augusti 2020. Handlingarna skall vara inlämnade till byggnadskontoret minst 20 dagar före 
mötet. 

byggnadsinspektör/kommuntekniker 
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Maj-Augusti:

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

Prenumerationer från hemsidan

För ett tag sen lanserades kommunens nya hemsida. 
Har du tidigare prenumererat (eller vill börja nu) på
nyhetsbrev från nya hemsidan,  så måste du aktivt gå 
in och välja vilka du vill få. Du hittar val av kategorier 
för nyhetsbrev under rubriken ”Prenumerationer”.

Hör gärna av dig om du hittar fel på hemsidan, 
upplever tekniska problem eller om du vill tipsa 
oss om något. Klicka på fliken ”Lämna synpunkter 
på sidan” (finns på samtliga sidor) eller via e-post
till: info@foglo.ax 

Adressen är densamma som tidigare:

www.foglo.ax 
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TURISTINFORMATIONEN I 
DEGERBY 

Turistinfon i bibliotekshuset i Degerby har öppnat 
för säsongen.  
 
Öppettiderna är som följer; 
Alla dagar (måndag-söndag) kl. 09.45 – 18.45 
(lunchstängt 12.15-13.15). 
 
Turistinfon är öppen fr.o.m. fredag 12 juni t.o.m. 
söndag 23 augusti. 
 
I turistinformationen hittar du information om 
det mesta som händer och finns att göra på Föglö 
samt också delvis 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 och 
souvenirer till försäljning, såsom böcker och 
publikationer, vykort, Föglökortleken, 
Föglöjackor, Föglövimpel, Föglöpins, Föglödekaler 
mm 
 
Företagare och föreningar ! Ni som inte ännu 
lämnat informationsmaterial, ev. broschyrer, 
evenemangsanslag mm, för in dem till 
turistinformationen till påseende för turister och 
besökare. Meddela också gärna all information ni 
har att dela under sommaren till infon per mejl 
och uppdatera så fort ni har något. 
 
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. 

 
 

Varje gång du tvättar ett syntetiskt plagg lossnar ca 1900 bitar mikroplast, som riskerar att 
hamna i hav och vattendrag. Om inget görs har vi mera plast än fisk i våra hav år 2050. Här 
några tips mot mikroplast: köp kläder i naturfiber; skaffa ett mikroplastluddfilter till 
tvättmaskinen; använd tvättpåse som samlar upp mikroplaster; tvätta i svalare temperatur; 
använd flytande tvättmedel; tvätta alltid full maskin; tvätta syntetkläder mera sällan och på 
kortare tvättid. Lycka till! 

Hälsar Agenda 2030 i Föglö 
 

 

Kommunfullmäktige 
sammanträder 

torsdagen 25 juni kl. 19.15 i kommungården för 
behandling av i kallelsen upptagna ärenden. 
 
Allmänheten varmt välkommen ! 
 
Ordförande Gun-Britt Gullbrandsson 
 

Med reservation för ändringar!

Närmare info via våra sociala medier

och anslag.
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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 
 

Open stage
Tycker du om att sjunga eller kanske spela, läsa, 

berätta, trolla, dansa... ?

Vill du/ni stå på scenen när vi kör öppen scen 
i sambandmed torgkvällen i Degerby den 29 juli? 

Hör av dig till näringskoordinatorn för mer info
och för att anmäla dig! och för att anmäla dig! 

Vik. näringskoordinator/kommnikatör
Caroline Henriksson

kontakt@foglo.ax

Kulturella Pop-ups
i väntstugan

under torgkvällarna kommer det bjudas på 
”pop-up utställningar” i väntstugan nere vid 
färjfästet. 

Här kommer ni i sommar kunna njuta av 
konst i olika skepnader av bland andra 
Hülya Tokur-Ehres, Johanna Pyköläinen, 
Nina Liemola, Oscar Johansson och Eva-
Maria Mansnerus. 

Mer info inför varje kväll på facebook och 
”på byn”.
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Information till FÖRÄLDRAR som har KOMMUNAL 
DAGVÅRD för sina barn under verksamhetsåret 2020-2021. 
För att Er avgift för barndagvården skall kunna fastställas skall Ni snarast, dock senast 
30 juni 2020 lämna in uppgifter för familjens skattepliktiga förvärvs- och 
kapitalinkomster samt skattefria inkomster. 

Om de månatliga inkomsterna varierar, beaktas som månadsinkomst den 
genomsnittliga månadsinkomsten under det föregående året.  

Lämna således till socialkansliet: 

Intyg över senaste bruttomånadsinkomsterna eller intyg över retroaktiv inkomst, 

Kopia över senast fastställda beskattningsintyg .    

Socialnämnden i Föglö 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Behov av dagvård eller eftis i höst? 
Planeringar pågår nu inför hösten. Om ni har behov av dagvård i höst ser vi gärna att ni 
ansöker omgående för att vi ska kunna garantera er plats inom föreskriven tid. Till dags 
dato finns ytterst lite marginal kvar för att personalen ska räcka till. Får vi in er ansökan 
tidigt kan vi lösa eventuella positiva problem innan höstterminen börjar.  
 
Ansökningsblanketter fås från socialkansliet alternativt finns också på kommunens 
hemsida under fliken ”Barnomsorg”. 
 
Dagvård kan sökas kontinuerligt under året.  Ni som har blivit beviljad dagvård har kvar  platsen 
tills den sägs upp. (OBS! Alltid 1 månads uppsägningstid). 
Det som dock alltid måste anmälas skriftligt är: 

- Övergång från halvtid/deltid till heltid 
- Övergång från heltid till halvtid/deltid 
- Andra ev. ändringar. 

Detta meddelas till socialkansliet skriftligt, så snart man vet att en ändring blir aktuell. 
 

Socialnämnden i Föglö 
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SOCIALKANSLIET  INFORMERAR 

 
Socialkansliet i Föglö håller semesterstängt under tiden 20.7 -9.8.2020.  
Vid barnskyddsärende kan följande kontaktas: 
- 27.7.- 31.7.2020 samt 3.8.2020, Niklas Feiring, soc.sekr./Brändö tel. 018-56503 
-20.7.-24.7.2020, Susanne Danielsson, soc.sekr./Kumlinge tel. 018-622430 
-4.8.-7.8.2020, Camilla Enberg, soc.sekr./Kökar tel. 040 4879400 
 
För övriga brådskande klientärenden kontakta socialnämndens ordförande  
Kurt Gullbrandsson tel. 0457 3428366. 
Övriga frågor till kommunkansliet i Föglö tel.018-50322 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Föglö kommun söker vikarier inom äldreomsorgen 

Är du intresserad av att jobba som timvikarie/inhoppare inom 
äldreomsorgen, på Annagården i Föglö? 

Vi värdesätter att du har utbildning eller erfarenhet inom området, är 
lättlärd, stresstålig och att du har en positiv inställning samt förstår och 
talar svenska bra. 

Om Du är intresserad kontakta vik. äldreomsorgsledare  Anne Lund, tel. 
018 – 50382,  anne.lund@foglo.ax eller sjukskötare Katarina Liewendahl 
018-50077, katarina.liewendahl@foglo.ax eller socialsekreterare Lis 
Karlsson tel. 018-50151, socialsekreterare@foglo.ax 

 

 
 

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. 
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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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FRITIDSAKTIVITETER/MOTION 
 

TENNIS 
 
Tennisbana finns i Degerby invid Föglö grundskola, skylt vid huvudvägen, ca. 500 meter 
uppåt längs gång- och cykelvägen ut från Degerby centrum. 
 

Planhyra 
12 juni – 23 augusti Turistinformationen i Degerby 
Övriga tider  kommungården i Degerby under ordinarie kanslitid. 
 

Spelavgifter/hyror 
Kontant betalning vid nyckelhämtning 

1.6-15.8;   10 euro/timme         Övriga tider;        8 euro/timme 
 
20-gångershäfte 135 euro  Rackethyra          2 euro/styck 
10-gångershäfte   75 euro  Bollhyra         1 euro/rör 
  5-gångershäfte   45 euro  Racket + bollar    3 euro 
 
Samtliga priser gäller för banan (inte per person). Banan skall efter avslutat spel alltid 
lämnas snygg och prydlig (städad).  

 

GYM 
Välutrustat och fräscht, beläget invid Föglö grundskola. Skylt finns vid vägen ca. 500 meter 

upp från färjfästet (invid tennis- och motionsbanan) 
 

Nyckelkort /avgifter per person 
Erhålles från kommungården i centrum under ordinarie kanslitid. Kontant betalning. 

Korten är personliga, dvs. är man flera som skall gå till gymmet köper var och en eget kort.  
 

  1-gångskort     5 euro  Månadskort    35 euro 
10-gångerskort  40 euro  Årskort         150 euro 

 

VANDRINGSSTIGAR 
Föglö kommun tillhandahåller två natursköna vandringsstigar som finns i Jyddö (på 

Vargskär) och Hastersboda (Östersocken invid Isakssons stugby). Skyltade vid vägen och 
finns med på alla typer av Föglö turistkartor. Bägge lederna har ett utkiks-/fågeltorn och 
rastplatser med stockbord att sätta sig ner och förtära medhavd matsäck. På Jyddöleden 

finns också en s.k. slogbod, där man kan t ex grilla.  
 

SIMSTRÄNDER 
På Föglö finns två officiella, allmänna simstränder av hög kvalitet som sköts av kommunen. 

En vid Sinting i Degerby, ca 1,5 km från Degerby centrum. Den andra i Hastersboda vid 
Storgetösund ca 16 km från Degerby. Bägge finns med på alla typer av Föglö turistkartor. 

 

MOTIONSBANA (barkbelagd) 
Invid Föglö grundskola, skylt vid huvudvägen, ca 500 meter uppåt längs gång- och cykelväg 

ut från Degerby centrum. Banan är ca 1,3 km lång och belyst vintertid. 
 

MULTIARENA 
Invid Föglö grundskola belägen bredvid tennisbanan finns en multiarena där man kan utöva 

bollsporter mm när man så önskar, fri att använda när som helst. 
 

UTEGYM 
Invid Föglö grundskola belägen bredvid gymet/hårsalongen finns ett nytt utegym fritt att 

använda när som helst. 
 

BOULEBANA 
Invid restaurang Seagram och lotsuddens gästhamn i Degerby finns en boulebana fri att 

använda för hugade boulespelare. Egna klot medtages, ingen avgift. 
Banan/banorna måste återställas efter avslutat spel. 
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En del av våra  nyheter i biblioteket! 

           Många böcker är på inkommande 
                                                                                                                                                                                               
Vuxen, skönlitteratur : 
Max Schyllerqvist                                            Terapeuten som inte visste vad han gjorde 
Danny Wattin                                                    Lärarinnan 
Johan Werkmäster                                           Anna och Jag 
Katerina Janouch                                             Blodsådd 
Ocean Vuong                                                     En stund är vi vackra 
Joyce Carol Oates                                             Jagad 
Sanna Tahvanainen                                         Körsbär i snön 
 
Vuxen, deckare mm 
Fredrik P Winter                                              Grävlingen 
 
Vuxen fackta: 
Lars Borgnäs                                                    Olof Palmes sista steg 
                                                                             -i sällskap med en mördare 
Anita Haglöf                                                      Jag var Ingmar Bergmans hushållerska 
Sara Bäckmo                                                     Skillnadens favoriter 
Camilla Arvidsson                                          Citrusdrömmar och olivlundar 
Barn skönskönlitteratur: 
Piret Raud                                                         Körv (Estniskbok) 
Fredrica Isenborg, Lotta Kyllhorn             Matens färger (pekbok) 
Maria Frensborg ,Ingrid flygare                 Pelle Svanslös skola  
                                                                             Sjukdomar, virus och att tvätta händerna 
Barbro Lindgren, Charlotte Ramel            Hajbarnet. 
Jeanett Toivonen                                            Greta börjar skolan 
                                                                             Greta går på kalas 
Sanna Tahvanainen                                       Min svarta hund. 
Ungdom skönlitteratur:  
Hanna Christensson                                       Era Fiender 
Emma Frey-Skött                                            När allt förändras (Lättläst) 
Bellmanhistorier                                             Det var en Norrman en busunfge och en Bellman 
Torsten Begntsson                                          Mörka Krafter 
Wibke Bruggelmann                                      Lycka är för losers 
Karen David                                                      Koppla ner    
.Barn & Ungdom fakta:  
Inger Källander & Anna Helldorf          7 st böcker Osynliga mirakelserien bla Vattenpussar 
DVD vuxen:                                   
Bong Joon Ho                                            Parasiten 

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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FÖGLÖ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING 
           

Tel: 0400 780233 (tele-Q)                    
 
Läkardagar i juli 14.7 och 28.7. 
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 Ann-Marie och Tiina 
annmarie.strandberg@ahs.ax                                                      
tiina.hamalainen@ahs.ax      
                                               

  

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

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

 
 
  
 
    

 

Kallsö fiskelag och 
samfällda 

Årsmöte 

Tisdagen den 30 juni kl: 18.00  

I kommungården i Degerby 

Stadgeenliga ärenden 

Styrelsen 

 
 
                  Ska´ vi ... byta ... Ska´ vi byta grejer? 
                      Ska´ vi byta grejer me´ varann´? 
 

               Så sjöng Hasse Alfredsson redan på sin tid! 
 

Föglös Agenda 2030-grupp dukar upp ett GREJBYTARBORD på 
torgkvällarna i sommar. 
 

Ta med dig en grej eller två till vårt bord och byt till något annat 
som du tycker att du kan behöva bättre.   
 

Grejerna, dock inte kläder eller skor, skall vara hela och rena och 
sådana som du tror att någon annan kan ha glädje av. 
 

Vi ses på Torget!          Agenda 2030 i Föglö 
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Horsholma Fiskelag och Samfällda 
samt Uddarnas väglag 

 
Håller stadgeenlig delägarstämma i Sanda Bystuga 

 
Torsdagen den 25 juni 2020 Klockan 14:00 

 
Stadgeenliga förhandlingar 

Och övriga samfällda ärenden. 
Information för fiskelaget om det gångna året och beslut att taga hur 

likvida medel bäst skall andvändas för kommande år.  
 

 Alla delägare i samfälligheten och Uddarns väglag välkomna! 
 

Styrelsen bjuder på kaffe med tilltugg! 
 

 Horsholma den 10 juni 2020 
Styrelsen  

gm. Stig Fellman tel. 018 51415 
Mobil:04573451415 e-post: stig.fellman@aland.net 

 

En lite annorlunda sommarfest 
vid Vargskärsgården  

lördagen den 25 juli kl. 13-18 
Byalagets egna mästerkock Joakim Nordberg står vid 

grillen utanför Vargskärsgården lördagen  
den 25 juli kl. 13-18. Då har vi fyllda wraps och pitabröd 

för take away eller att äta på plats utomhus. 

P.g.a. rådande omständigheter kan vi inte ha vår 
populära kakbuffé men vi har försäljning av hembakt, 

både matbröd och söta kakor.  

Det går bra att boka mat i förväg om man vill det, 
antingen per telefon 0457 382 3389  

eller på vår facebook-sida.  
 

 

VÄLKOMNA! 

************************************************************************* 
Arr. Vargskärs byalag 
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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.  

Ingen servering. 

VÄLKOMMEN! 
************************************************************************* 

 
Kontakt: e-mail: ostersocknen@gmail.com - web: www.ostersocken.net   

 
 

 Midsommarfirande vid Högholm i Sommarö: 
 På midsommarafton lövbindning och stångklädning kl. 11.00! stångresning kl. 16.00! 
Och därefter traditionell allsång.  Tyvärr blir det inget Lotteri detta ”coronaår” 
Ett frivilligt bidrag i sparbössan vid stången mottages med tacksamhet för hjälp till 
material för stångens klädning!  
Alla friska välkomna att klä och resa stången men observera de distanseringsregler 
som gäller. Handsprit finns på plats om behov uppkommer för detta!  

 
Amalias strandparty tyvärr inställt på grund av rådande pandemi! 
Observera att Amalia strand, lekplats och brygga kan användas fritt av alla 
medlemmar på egen risk! Bystugan kan hyras för privata fester för en liten avgift! 
 
Grisfesten planerad till den 1 augusti kl. 18.00 om den kan genomföras. 
För att grisfesten ska kunna genomföras måste rådande restriktioner om distansering 
tas bort och minst 50 deltagande personer vara anmälda före den 1 juli ! 
intresseanmälan görs till e-mail: stig.fellman@aland.net eller tel: +3584573451415 
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DEGERÖ BYALAG r.f

    VÄLKOMNA ! Styrelsen för Degerö byalag r.f

Midsommarstången 
lövas och reses  

På Midsommarafton den 19 juni 2020 
kl: 13.00 

vid 

BRANDKÅRSHUSET 
i Degerby 

KOM   IHÅG   LÖVBINDNINGEN   
TORSDAG 18.06   KL. 19.00 
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Museigården Matsmårs 

Matsmårs är en annorlunda museigård där hela 1900-talet har 
satt sina avtryck. Här möter självhushållets tidevarv den mo-
derna tiden. Välkommen in på besök - du kommer att känna 
igen dig;  mormors blommiga dukar, korkmattan från 60-talets 
barndom. Kassettbandspelaren står på nattduksbordet och i 
köket trängs Laiberg-stolarna kring matbordet. 

Gårdstomten med byggnader och inventarier köptes 2009 av 
Garantiföreningen för Matsmårs.  

På årsmötet fick garantiföreningen en ny ordfö-
rande: Marie-Anne Jansson. Övriga styrelsemed-
lemmar: Gun-Britt Gullbrandsson (viceordf.), Mar-
gita Gustafsson (sekr.), Rene Sköld (kassör), Kjell 
Ekström, Ann-Christin Snällström, Kjell Rehn (ny). 
Suppleanter:  Carin Gäversten och Monica Jansson.  

 

Medlemsavgiften är 12 euro (100 euro för ständigt 
medlemskap) och betalas till föreningens konto i 

Ålandsbanken:  FI 29 6601 0003 9968 08.  

 

Matsmårs öppet 7.7-7.8         
tis-fre kl 13-16 

 

Välkommen även till vår loppis 
i  vedlidret—alltid öppet! 

 

Använd gärna vår adress vid kondoleans och          
gratulation! Finns i Föglöbutiken! 

Sommarens gästutställare i ladugårdsgalleriet:                  
CAMILLA GUNNARS  

Det blir en spännande utställning av en mycket 
kompetent och mångsidig konstnär. Hon be-

rättar så här om utställningen: 
”Jag kommer att visa grafik, mestadels träsnitt och 
linoleum men även boktryck. Boktryck är handsätt-
ning av trä- och blytyper (bokstäver) som trycks som 
ett högtryck, en gammal teknik som uppfanns redan 
på 1450-talet, men som används ännu idag, främst 
av konstnärer och grafiska designers. Just nu stude-
rar jag på Yrkeshögskolan Novia, Master of Culture 
and Arts och ska bli klar till julen 2020. Jag håller 
även på att försöka bygga upp en boktrycksverks-
verkstad med pressar och regaler med trä - och 
blytyper, i Jakobstad. Där skall det bli möjligt att 
hyra in sig för egna projekt eller delta i olika kurser 
med handsättning, tryckning, pappersarbeten och 
bokbinderi. Jag vill bevara denna fina konstart, 
boktryck. Till utställningen på Matsmårs kommer 
jag även visa böcker jag tryckt, Artist books samt en 
del planscher/kort med text.” 

 

 

 

 

 

 

            
Foto från Camillas utställning 2011 på                          

Galleri Berghäll.   

 

 

 

Följ oss på Facebook! 

@matsmarsmuseigard 
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Stånkadagen 2020
Välkommen på stånkadagen på torget i Degerby!

lördag den 27 juni mellan kl. 12-17

Trots rådande omständigheter anordnar vi traditionsenligt Stånkadagen på
 Torget i Degerby. I kommer att köra motorer och visa upp gamla tändkule samt 
petrolium motorer och en del andra intressanta doningar. Finns �era nya inslag 

på motorsidan, och även troligen på traktorsidan.

Dock kommer det inte att vara några försäljare i år på området, Torkiosken har 
ka�e och glass sen tidigare. Evenemanget kommer dock att ha lite mera restriktioner 

än tidigare år, då det �nns krav som måste följas.

-Området kommer att vara avspärrat och ingång kommer att �nnas på ett par olika platser,
 för att vi ska kunna ha lite koll på besökarantalet. Max 500 pers samtidigt på plats

-Det kommer att �nnas ”sprit stationer” dvs platser där det �nns handdesinfektionsmedel 
som kan användas av besökarna. ! OBS!  För händer! Inte mun :) 

-Om ni känner av förkylningssymptom, stannar ni hemma och tar det lugnt, stånkadagen 
kommer nästa år igen.

-Har ni varit bortresta till områden där det förekommer Covid-19 smitta, stannar ni hemma 
i karantän i 14 dagar efter hemkomsten.

-Vi försöker att hålla det rekommenderade avståndet på 1m mellan oss, trots att det är 
trevligare att stå nära.

-Hostar och nyser gör ni helst inte alls, men OM ni hostar eller nyser, gör ni det i armvecket 
och inte rakt ut i publikhavet eller i handen.

-Viktigaste av allt . Respektera de regler vi blivit tilldelade, så blir det riktigt bra dehär! :)
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                   Visste Du.
     At jag endast säljer Noggrant utvalda
      produkter från märken som
     Olaplex, Maria Nila, Sebastian, Ghd,
     Hårologi, Wella, Vidal Sassoon samt
     Hudvård & Make up från Mary Kay?

                  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.
        

Samla gänget och kom ner till byn och spela en runda 
kubb, som du kan låna från oss. Även spelkort och andra 
sällskapsspel finns att låna! 

 

Öppet alla dagar 11-20 .  

From 29/6, öppet alla dagar 11-21 

Avvikande öppettider under midsommarhelgen .  

Följ oss på Instagram- @torgkioskenfoglo, och Facebook- 
Torgkiosken Föglö. 

Välkomna in och njut av en god bollglass och en 
svalkande läsk, eller värmande kaffe. Glöm inte 
lördagsgodiset! 

Välkomna in 
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DIN EGEN BYBUTIK

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
Följ oss gärna för mer
information

Nu kör vi igång utmaningen i 
minigolf! Vill Du bli sommarens 
bästa spelare minigolf?
Efter spelat spel meddelar ni 
resultatet till oss så har du 
chansen att vinna pizza för 
2 personer på Lotshörnan. 
Utmaningen pågår fram till den 
31.7.2020
Ni kan ni hyra klubbor hos oss 
5€/vuxen, 3€/barn (upp till 12år)

Sommaröppet 
12.6-16.8 
Må-lö kl. 9.00-19.00 
Sö 13.00-19.00 
Midsommarafton  
9.00-15.00
Midsommardagen
13.00-19.00

För er som vill utforska vår vackra 
ö på cykel så finns det cyklar att 
hyra på butiken. Cyklarna är 28” 
cyklar varav en är utrustad med 
barnsits.
Hör av er för mer information!     
12€/dag, 5€/3h

Första 
Apoteket 
Serviceställe

Vi vill Önska er alla en underbart 
trevlig sommar.

Till er som behöver eller vill sitta i 
karantän, kan vi erbjuda hjälp 
med att handla, så ni bara kan 
hämta upp varorna utanför 
butiken.
Hör av er till oss så hjälper vi er så 
gott vi kan. 
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En grön oas mitt på Föglö 
där vi serverar drycker och hembakat  

i ekologisk trädgård.

ÖP P ET  DAGL IGEN KL  13-17  F RÅN 5  J U L I  T I LL  2  AUGU ST I .

VARMT VÄLKOMMEN!

Soile Wartiainen
Näversholmavägen 106, Sonboda, 22 710 FÖGLÖ

tel. +358 4573434 033

Följ oss på Facebook: Solklart

TRÄDGÅRDSKAFÉ SOLKLART
öppnar sin famn för dig under sommaren 2020
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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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 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-juli 
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”. 
  
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 
 
4-5.7 Mini-Franciskus på Kökar. Program finns på församlingens hemsida. 
5.7 Femte söndagen efter pingst. Kollekt till Föreningen Francickus på Kökar r.f. 

13.00 Festhögmässa i kyrkan på Kökar. Predikan: Bengt Grunér, liturg: Peter Karlsson, kantor 
Philip Hällund, m.fl. 
 

12.7 Apostladagen. Kollekt till Finska missionssällskapet. 
 10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz 
 13.00 Gudstjänst i kyrkan på Sottunga. P. Karlsson, M. Piltz 
 
19.7 Sjunde söndagen efter pingst. Kollekt till Kyrkans diakonifond, Kyrkostyrelsen. 
 13.00 Gudstjänst i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund 
 
26.7 Kristi förklarings dag. Kollekt till Kyrkans central för det svenska arbetet. 
 10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, B. Amsalem 
                          13.00 Gudstjänst i kyrkan på Sottunga. P. Karlsson, B. Amsalem 

 
 
 

 

Fiskekort finns att köpa för kapellförsamlingens 
fiskekortsområden. Dagskort 6€, veckokort 15€, 

månadskort 30€, årskort 50€. Fiskekorten finns att köpa i 
pastorskansliet och turistinfo i Degerby. 


