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JULHÄLSNING
från kommundirektören
2021 rusar mot sitt slut, ytterligare ett år i ”pandemins tecken”, präglat av covid-19-viruset och dess följder för samhället. Tidvis
har samhällen varit hela nedstängda och när man under sensommaren började se ”ljuset i tunneln” med allt större
vaccinationstäckning av befolkningen så tog allting fart igen under hösten och smittspridningen ökade världen över och också på
Åland. Många företag har ännu inte kunnat återhämta sig då många restriktioner fortfarande gäller för till exempel den fria
rörligheten och många länder i skrivande stund ”stänger ner” alltmer.
Förhoppning finns dock att livet småningom skall kunna återgå till det normala, även om det säkert kommer att dröja. För
ekonomin kommer det att ta många år och endast de kraftfulla ekonomiska stödåtgärder som vidtagits av det offentliga har räddat
landet från en omfattande konkursvåg. Det kommer efter pandemin att krävas många år med stora tuffa ekonomiska beslut och
nedskärningar för att klara underskotten och få balans i ekonomin igen. Välfärdssamhället lever egentligen över sina tillgångar
och det kommer att krävas både skattehöjningar och försämrad service för att komma tillrätta med underskotten.
Givetvis har också Åland och Föglö drabbats av nedgången och både Åland som helhet och även vår kommun har ett stort
underskott att jobba med. Föglö har som tur är en god ekonomisk bas från tidigare år och en låg skatteprocent så vårt
utgångsläge är hyggligt bra i jämförelse med andra men underskottet måste åtgärdas inom ett antal år.
2021 var det andra året på innevarande mandatperiod och mandatperioden har ju hittills förstås till stor del präglats av pandemin.
Året har förvaltningsmässigt flutit på bra och många viktiga beslut fattats i stor enighet inom kommunen. Det har bland annat
funnits en del ljusglimtar med olika projekt som drivits framåt, speciellt värt att nämna färdigställandet av det nya bostadsområdet
Ekholm, där förhoppningsvis tomtförsäljning kan inledas under första halvåret 2022.
Positivt under året har förstås det ökande ”hemestrandet” varit, dvs att ålänningar och finländare semestrat i allt större
utsträckning i sitt hemland, vilket givit många välkomna kunder till Föglös turistföretagare. Degerby centrum är bland besökare,
framförallt bortifrån kommande, men även ålänningar, kommunens ”pärla” och många är de positiva kommentarer som fällts hur
väl kommunen skött den känsliga miljön i Degerby och hur välvårdat där är. Alla insatser som görs planeras noga och varsamt så
kulturmiljön inte skall förstoras även om området utvecklas. Turistinfon i bibliotekshuset skall vara och har också allt mera blivit
”navet” allting snurrar kring under sommarmånaderna där man skall kunna få info om allt som händer på Föglö. Rekordantal
besökare vid turistinfon noterades sommaren 2021 med 3000 besökare, en anmärkningsvärt fin siffra. Någonting att se fram
emot till sommaren 2022 är ”Ålands dansbandsfestival” som kommer att gå av stapeln på Föglö 11 – 16 juli, en ny stor satsning
som kommer att ge stora kringeffekter för hela turismnäringen på Föglö. Förhoppningen är att festivalen skall lyckas och kunna
bli ett årligen återkommande ”event” på Föglö. I samband med det satsar kommunen tillsammans med företagarna och
föreningarna på en ”Föglövecka” med program alla dagar under den veckan. I övrigt fortgår förstås torgkvällar mm som tidigare.
2021 har förstås också varit ett utmanande år för kommunens personal där alla fått känna av pandemins verkningar, men
kommunen har lyckats klara året utan permitteringar. Stort tack till alla anställda inom kommunen.
Med dessa rader och förhoppning om ett bättre 2022 önskar jag alla läsare samt kommunens anställda och förtroendevalda

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR !

Niklas
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HÄNDELSEKALENDER JANUARI
Dag

Datum

Tor
Sön
Mån
Tis
Tis
Tor
Tor
Mån
Tis
Ons
Tor
Tor
Mån
Tis
Tor
Tor

30.12
9.1
10.1
11.1
11.1
13.1
13.1
17.1
18.1
19.1
20.1
20.1
24.1
25.1
27.1
27.1

Tid Aktivitet
17.00
13.00
19.00
18.00
19.00
17.00
19.00
19.00
19.00
13.00
17.00
19.00
19.00
18.00
17.00
19.00

Plats

Sida

ÅVC i stentorpa har öppet
Stentorpa
Julkaffe i Sanda
Bystugan
9
Folkhälsans gympa
Skolan
8
Pitch- och stickcafé
Annagården
Kvällsfika ”Föglöveckan”
Kommungården 6
ÅVC i stentorpa har öppet
Stentorpa
Till alla Föglöbor!
Motionsidrott
Skolan
8
Folkhälsans gympa
Skolan
8
Det har gått 23 år sedan jag kom till Föglö och blev er
Kvällsfika ”Leader”
Kommungården 6
hälsovårdare.
Barnteater
Skolan
9
ÅVC i stentorpa har öppet
Stentorpa
Jag skulle stanna 3 månader över sommaren, men stannade kv
Motionsidrott
Skolan
8
Folkhälsans gympa
Skolan
8
Och
resten
vet
ni...
😊😊
Pitch- och stickcafé
Annagården
ÅVC i stentorpa har öppet
Stentorpa
3
Tiden har gått fort. Jag har trivts att jobba med er alla,
Motionsidrott
Skolan
8

förväntansfulla blivande mammor och pappor,
busiga barn, duktiga skolelever, hjärtliga äldre
och alla andra trevliga Föglöbor och stugägare.
Nu är det dags för mig att gå vidare och ta an nya utmaningar
arbetslivet.
Till alla Föglöbor!

Tack för att jag har fått vara er hälsovårdare!

Det har gått 23 år sedan jag kom till Föglö och blev er
Vi ses i vimlet!
hälsovårdare.
Jag skulle stanna 3 månader över sommaren, men stannade kvar.
Och resten vet ni... 😊😊
Tiden har gått fort. Jag har trivts att jobba med er alla,
förväntansfulla blivande mammor och pappor,
busiga barn, duktiga skolelever, hjärtliga äldre
och alla andra trevliga Föglöbor och stugägare.
Nu är det dags för mig att gå vidare och ta an nya utmaningar i
arbetslivet.
Tack för att jag har fått vara er hälsovårdare!
Vi ses i vimlet!

Hälsningar Tant-Tiina

Hälsningar Tant-Tiina
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JULÖPPETTIDER PÅ KOMMUNGÅRDEN
KANSLIPERSONALENS LEDIGHETER
Under veckorna kring jul och nyår (vecka 52/2021 – 1/2022 fram t.o.m. 9 januari 2022) är kanslipersonalen lediga enligt
följande;
Funktion/namn

Ledigheter, anm.

Byggnadsinspektör mm Hans-Kristian Skaag 23 december – 2 januari 2022 och 6 – 9 januari 2022. In på jobb 29/12.
Vikarierande byråsekreterare Heidi Eriksson På jobb hela perioden
Bokförare/kanslist Beatrice Teir
30 december – 9 januari 2022
Löneräkningen
T.f löneräknare Leif Eriksson anträffbar t o m 31 december. OBS arbetar
dock på timbasis. Fr o m 3 januari 2022 är vår nya löneräknare Ulf Lindholm på plats (60 % v heltid).
Kommundirektör Niklas Eriksson
På jobb hela perioden

BEGRÄNSAD KANSLIFUNKTION
Observera ovanstående ledigheter och de begränsade kanslifunktioner dessa föranleder.
Nyårsafton normal öppethållningstid.

BYGGNADSKANSLIET
Normala kanslitider (helgfri måndag, onsdag, fredag kl. 09.00 – 11.30). Under perioden 23 december 2021 – 9 januari
2022 kanslidagar endast onsdag 29 december, måndag 3 januari och onsdag 5 januari med anledning av
byggnadsinspektör/kommuntekniker Hans-Kristian Skaags ledigheter.
Hej!
Jag finns i regel första torsdagen i månaden kl. 9-15 på Kommungården:
torsdagarna 20.1, 3.2, 3.3, 7.4, 5.5, 2.6, 11.8, 1.9, 6.10, 3.11 och 1.12.
Hälsningar från Kerstin Lindholm, utbildningschef/barnomsorgschef
040 5165397, barnomsorgschef@foglo.ax, kerstin.lindholm@sottunga.ax

Januari:
Jämna helgfria torsdagar kl. 17-19

Tillsatta tjänster/arbetsavtal inom Föglö kommun;
T j ä n st/ a r b e te

T j ä n ste in n e h./ a r b .ta g a r e

T id

Löneräknare

Ulf Lindholm

Tillsvidare

Antal
sök a n d en
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Städare skolan

Jonathan Olin

T.o.m. 25.11.2022

-

Elevassistent

Marina Raitanen

T.o.m. 8.6.2022

-

Barnskötare

Emma Gustavsson

T.o.m. 31.7.2022

-

Lärare inom barnomsorgen

Håkan Sundelin

T.o.m. 31.7.2022

-

Daghemsföreståndare

Anneli Jansson

T.o.m. 31.7.2022

-

Näringskoordinator

Caroline Henriksson

T.o.m. 6.6.2023

-
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Egnahemstomter i Degerby till salu!
Föglö, landskapet Åland
Går du i flytt- eller byggtankar? Föglö kommun säljer kontinuerligt tomter i Degerby. För tillfället
finns exempelvis 15 stycken egnahemstomter med varierande storlek tillgängliga vid Sinting.

Tomter som är lediga kan man när som helst söka för köp. Intresseanmälan riktas skriftligen till
kommunstyrelsen och inlämnas via info@foglo.ax.
Fler tillgängliga tomter, detaljplanen över Degerby och mer information hittar du under ”Bygga och
bo” > ”Bostäder och tomter” på kommunens hemsida www.foglo.ax. Ni är även välkomna in till
kommunkansliet för mer information.

FÖGLÖBLADET
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UTDRAG UR AVGIFTER OCH TAXOR I FÖGLÖ KOMMUN 2022
Kommunens samtliga taxor för 2022 hittas efter nyår på www.foglo.ax
GYMAVGIFTER
Besöksavgift per gång ......................................................................................... 5 €
Månadskort ......................................................................................................... 35 €
10-gångerskort .................................................................................................... 40 €
Årskort ................................................................................................................. 150 €
Till samtliga nya gymkort tillkommer 6 € kontantavgift som pant för gymnyckel
AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING
Grundavgift för permanent boende hushåll ................................................... 150 €/år
Grundavgift för fritidshushåll/-bostad ........................................................... 100 €/år
Permanent boende hushåll med egenordnad sophämtning .......................... 70 €/år
Fritidshushåll med permanent boende i kommunen ..................................... 45 €/år
Avgift för brännbart restavfall som förs till ÅVC (200l säck) ....................... 8 €
Avgift för brännbart restavfall som förs till ÅVC (60l säck) ......................... 4 €
Avgift för bioavfall som förs till ÅVC (25l säck) ............................................ 10 €
AVGIFTER FÖR SNÖPLOGNING
Infart 0 – 100 m ................................................................................................. 85,00 €/år
Infart 101 – 500 m ............................................................................................. 115,00 €/år
Infart 501 – 1.000 m .......................................................................................... 190,00 €/år
Infart 1.001 – 2.000 m ....................................................................................... 220,00 €/år
Infart > 2.001 m ................................................................................................. 290,00 €/år
Tillkommande grundavgift för företag ........................................................... 110,00 €/år
Anmälningsavgift för kunder som ansluter sig mitt i säsongen ................... 45 €

Bakom glasdörren i Lilla packhuset vid Torget i Degerby står en julgran och lyser. Granen är
klädd med julgranspynt gjort av ’sopor’, alltså återanvänt material som kaviartuber, plastlock,
ljuskoppar, kapsyler, glödlampor, vass och mycket, mycket annat. Julgranspyntet är tillverkat
av Agendagruppen och andra föglöbor. Då Du har vägarna förbi – ta en titt på granen och låt
Dig inspireras till pyssel och hemmagjort pynt vid nästa storhelg eller pynttillfälle!
Hoppas att paketen i jul innehåller hållbara julklappar, som är skaffade med en varm omtanke
om både mottagaren och miljön.

Vi önskar Er Alla En Riktigt

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
Agenda 2030 i Föglö
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UTHYRES - UTHYRES - UTHYRES
Kontorsutrymme på övre våningen
vid kommungården i Degerby
Vid kommungården i Degerby finns ett kontor
om 13,5 m2 på vindsvåningen ledigt att hyra.
Kontoret är delvis möblerat.
Därtill tillgång till minikök och gemensamma
utrymmen.
Hyran är mycket förmånliga 106,76 €/månad.
Intresserade av att hyra ombedes kontakta
kommungården tel. 50093/Niklas alt. inlämna
hyresansökan till info@foglo.ax .
Kommunstyrelsen

God Jul!
önskar

Nordjobb - för unga vuxna på jakt efter
sommarjobb och arbetsgivare i behov av
arbetskraft!
Är du ung vuxen på jakt efter nästa sommarjobb eller en företagare i behov
av arbetskraft under sommarmånaderna?
Nordjobb är ett ungdomsmobilitetsprojekt som hjälper både åländska och
nordiska ungdomar (åldrarna 18-30) att få jobb under sommarmånaderna,
samt förmedlar bostäder och arrangerar fritidsprogram för dem. Den
02.01.2022 öppnas ansökningsformuläret för 2022. På www.nordjobb.org
kan ni läsa mer, både om hur man ansöker om Nordjobb samt hur man
som arbetsgivare kan rekrytera kompetent personal från hela Norden.
Ni kan även kontakta Nordjobbs åländska projektledare Tina Sjövall, tel.
17279 eller epost aland@nordjobb.org, för mer information.
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En del av våra nyheter i biblioteket!
Många böcker är på inkommande

Vuxen, skönlitteratur:
Mia Waara
Helene Holmström
Camilla Dahlson

Kärlek , lögner och tarot
Eld, snö och stjärnor
Det lilla biblioteket på söder.

Denise Rudberg
Jens Henrik Jensen
Elly Griffiths
Peter May

Midsommarblot
Plundringstider
Elva änkors man
oxenserien Gladiator
Nattfalkarna
Lock down

Vuxen, deckare:
Ewa Klingberg

Vuxen Fack
Jenny & Magnus Andersson
Lasse Berghagen
Anders Nilsson
Åländsk litteratur:
Fredrik Rosenqvist
Liv Wentzel
Ann Holm-Mörn
Kell Ekström
Karin Erlandsson

Barn skönskönlitteratur:
Helena Dahlbäck & Charlotte Ramel
Torsten Bengtsson

Barn fack:
VINTERÖPPET FRÅN 16.08.2021
MÅN 10.00-13.00 och 16.30-20.00
TIS STÄNGT
ONS 16.30-20.00
TOR 16.30-21.00
FRE STÄNGT

Adventsmys & glöggfest
Hej Livet
Sven-Ingvars ett år i taget

Prinsessor och Drottningar
Tillhanda
Fabriken
Bilder från Japan
Hem

Min Räknar bok
Min Läse bok
Erik och Lea spökar
Erik och hans monster
Kim & Lena på kattjakt

önskar Katarina

Ny utställning från
10 Januari -24 Februari
Ålands Handikappsförbund rf presenterar illustrationer ur boken Pussel

OBS!! Reserverade böcker bör hämtas inom en vecka, sedan sätts dom fram eller skickas tillbaka.
VÄLKOMNA
mvh Katarina Fellman

e-mail: biblioteket@foglo.ax
Facebook: Biblioteket på Föglö
Tel 50348
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INFORMERAR

BADMINTON

Intresserade, tag direkt kontakt med skolans föreståndare, tel. 50199, för att boka tid.

TRÄNINGSDRÄKTER

FUIA har träningsdräkter till försäljning.

FUIA-medlemmar har till ett förmånligt pris möjlighet att skaffa sig en träningsdräkt (juniorer 35 €, seniorer 60 €). Den som inte
är medlem kan betala medlemsavgiften (10 €) och så har man möjlighet att köpa en dräkt.
Intresserade; kontakta Tiina Hämäläinen, tel. 0500-979739 alt. 50181.

BOLLSPEL/ALLMÄN MOTIONSIDROTT

Ni kommer väl ihåg den allmänna tiden för bollspel/allmän motionsidrott torsdagar kl. 19.00 – 20.30 på skolan.
FUIA fortsätter med bollspelskvällen på Föglö Grundskola, allmän idrott för vuxna och högstadieelever (flickor/pojkar,
kvinnor/män) där det spelas olika bollsporter m.m. beroende på hur många som dyker upp varje gång. Innebandy, volleyboll,
basket, fotboll eller något annat man kommer överens om att spela just den kvällen. Är man få kanske badminton eller pingis.
Motion i rolig form är huvudmålet.
Som sagt öppet för högstadieelever och vuxna såväl kvinnor som män. Så alla motionssugna och –behövande, kom med !
Efter nyår som vanligt varje torsdag fr.o.m. 13 januari t.o.m. 28 april. Ledare; Jesper Gåvefeldt.
Motion är viktigt och roligt så vi hoppas på god uppslutning !

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR !
Styrelsen för FUIA önskar alla idrotts- och motionsintresserade en god jul och ett gott nytt år och hoppas att vi ses i olika former
av idrotts- och motionsaktiviteter 2022.
FUIA erbjuder ju bl.a. badminton (på skolan), bordtennis (på Vikingaborg), skidning (på motionsbanan när snö finns), fotboll (på
idrottsplan), orientering (tre olika kartor), innebandy/bollspel (på skolan) samt om intresse finns också volleyboll (på skolan).

FUIA-styrelsen

JULHÄLSNINGAR
Vi vill på detta sätt tillönska alla våra vänner
och bekanta samt alla andra Föglöbor en God
Jul och ett Gott Nytt År genom en inbetalning
till FUIA r.f.
Katarina och Niklas

Östersocknens byalag bjuder in till Julkaffe i
Bystugan i Sanda
den 9e januari kl. 13:00
Medlemmar och Östersocknare är välkomna
till en trevlig stund med sång, kaffe
och smörgåstårta.
Byalagets styrelse önskar
en riktigt God Jul & Gott Nytt År
samt tackar för året som gått.
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Den 19 januari kl 13 besöker Teater Tapir
Föglö grundskola. Föreställningen riktar sig
till barn upp t.o.m lågstadiet.
Dagisbarnen är bjudna liksom åk 1-2 och om
det finns hemmavarande barn i passande ålder
är även de välkomna!
Inbjudan kommer från Fritids-och
kulturnämnden i Föglö och inträdet är gratis.
Illustration: Linda Sundberg
Foto: Sinne / Pro Artibus

Föglö Hälso- och sjukvårdsmottagning

Tel; 0400 780233 (tele-Q)
Planerade läkardagar i januari ; 4.1 och 18.1
Kom ihåg att boka tid till hälsovårdare/sjukskötare och läkare.
Ingen beredskap under veckosluten och helger.
Vi välkomnar hälsovårdare Nina Erikslund till oss 3.1.2022

Viktiga telefonnummer:
Coronatelefonen 018-531 313
Akuten på ÅHS 018-535 001
Hälsocentralen på Åhs 018-538 500

FÖGLÖBLADET
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Kurser vårterminen 2022
Alla kurstider är i möjligaste mån anpassade efter Skarvens turlista.
8052 S Y- O C H M Ö N S T E R K O N S T R U K T I O N S K U R S
onsdag 18:30-21:00
12.1- 9.3.2022 ( 8 til l f. 24 l ek t.)
Kursledarens syateljé, Tingsvägen 7, Degerby
K u r s l e d a r e : B o j a L e hr m a r k
Kursav gift 35, 90 €
Kursen är både för dig som är nybörjare och dig som har mera sömnadserfarenhet. Du lär dig om
material, sytillbehör, verktyg, måttagning och tillverkning av mönster. Det finns provdockor för
den som vill lära sig grunder i drapering. Vi syr både kläder och inredningstextilier. Du kan också
sy om eller göra nytt av gamla plagg. Det finns några symaskiner men du kan ta med egen symaskin
som du är van vid om du vill. Ta med sytillbehör samt fika.
1054 ÅLÄN D S KA D IALEKT ER
torsdag 14:00-15:30
3- 17.2.2022 ( 3 til l f. 6 l ek t.)
A n n a g å r d e n , F ö g l ö v ä g e n 88
Kursled are: Ev a S un d b er g
Kursav gift 23, 95 €
En resa i de åländska dialekterna genom tid och rum: från 1700-talets bröllopsdikt från Föglö till
dagens åländska i sociala medier, från Eckerö till Brändö och från Kökar till Geta. Under kursen
behandlas ord och uttryck, uttal och böjningsformer. Fokus sätts på Föglödialekten och deltagarna
får dela med sig av sina kunskaper.
6 0 5 1 V Å R T D A G L I G A B R Ö D - B A K K U RS F Ö R H EMMA B A G A RE
l ö r d a g - s ö n d a g 1 1 : 3 0- 1 4 : 4 5
5- 6.2.2022 ( 1 v eck osl ut, 8 l ek t.)
F ö g l ö g r u n d sk o l a , F ö g l ö v ä g e n 4 5
K u r s l e d a r e : S oil e Wa r tia in en
Kursav gift 23, 95 €
Bröd är gott och roligt att baka. När du väl har fått upp vanan tar det inte speciellt lång tid att baka
ditt eget bröd. På kursen får du praktiska tips för att förenkla bakningen i vardagen. Vi bakar olika
typer av bröd av våra lokala spannmål, både med vanlig bagerijäst och med surdeg. Recept, råd och
brödet vi bakar får du med dig hem. Ingredienskostnad tillkommer och betalas till kursledaren på

plats. Ta med askar eller påsar för att ta hem brödet. Förkläde, inneskor, kaffetermos och/eller
litet mellanmål är också bra att ta med.

FÖGLÖBLADET
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4 0 5 8 Å L A N D S J U N G ER - Å L A N D 1 0 0
torsdag 18:30-20:45
3.3.2022 ( 1 til l f. 3 l ek t.)
F ö g l ö g r u n d sk o l a , F ö g l ö v ä g e n 4 5
Kursled are: Miin a F a ger l un d och Åsa Isa k sson
Kursav gift 23, 95 €
Som en del av Åland 100 år öppnar vi en skattkista av sånger med såväl lokal som övergripande
förankring till vårt örike som vi vill dela med hela Åland. Du väljer själv om du vill delta i ett, några
eller alla tillfällen. Kom och var en del av ett allsångssjungande Åland, oavsett om du är van sångare
eller bara brukar sjunga i bilen. För den som vill finns det sedan möjlighet till ett gemensamt
sångtillfälle i juni 2022 för att hylla Åland 100 år. Ta med vattenflaska. Avgift för kopior kan
tillkomma. Övriga kommuner i serien, se Mediskatalogen.
1084 J ÄG AREXAMEN
m å n d a g 17: 30- 20: 00
7 . 3- 4 . 4 . 2 0 2 2 ( 5 t i l l f . 1 5 l e k t . )
F ö g l ö g r u n d sk o l a , F ö g l ö v ä g e n 4 5
Kursled are: Er ik Ra ita n en
Kursav gift 35, 90 €
Kursen följer landskapsregeringens nya jägarexamenspärm, Handledning för jägarexamen. Vi
rekommenderar att man skaffar den före kursstart. Pärmen finns att köpa i bokhandlarna, men
kan även köpas på plats på kursen. Vi tar bl.a. upp jaktformer, jaktetik, lagstiftning, artkännedom,
viltvård och vapenhantering. Vid ett tillfälle kommer vi även att besöka skjutbanan. Möjlighet till
provtillfälle överenskommes med jaktkortsexaminatorn.
1081 S KOG S S KÖT S EL
onsdag 17:30-20:45 och lördag 11:30-14:45
6.4 och 9.4.2022 ( 2 til l f. 8 l ek t.)
F ö g l ö g r u n d sk o l a , F ö g l ö v ä g e n 4 5
Kursled are: Kristian H olm ström
Kursav gift 15, 75 €
Det åländska skogsbruket och organisationerna. Grunderna i skogsvård; plantering, röjning och
gallring. Inventering av skog, hur mäter man volymen i ett bestånd. Ett tillfälle för teori och ett
tillfälle ute i skogen.

Anmälan till kurserna görs till Medis kontaktperson på Föglö;
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Föreningen för natur- och viltvård i din kommun
Nyhetsbrev i december 2021

Höstmötet ställdes in av hänsyn till smittskyddsläget på Föglö

Föreningens styrelse valde att på kort varsel ställa in höstmötet med anledning av för stunden oklart
läge för spridning av en pågående coronasmitta i lokalsamhället. Vid tidpunkten för Föglöbladets
deadline har enligt THL:s hemsida inalles 25 personer skrivna på Föglö insjuknat i viruset.
Höstmötet ska enligt stadgarna hållas, som namnet påbjuder, under hösten. Mötets största och
viktigaste uppgift är att fastställa budget inför ansökan av medel från landskapsregeringen. Ansökan
ska vara inlämnad före årsskiftet.
Styrelsen beslöt på grund av tidsbrist för inkallande till nytt höstmöte att på eget initiativ inlämna
ansökan om medel inom utsatt tid utan att höstmötet har godkänt budgeten. I stället väljer styrelsen
nu att inkalla till ett höstmöte och årsmöte vid samma tillfälle senast i mars 2022. Styrelsen bedömde
det som oändamålsenligt att först kalla till ett höstmöte i januari och sedan kort efter till ett årsmöte
eftersom fatalietiden för inlämnandet av ansökan om medel då redan passerats. Det blir årsmötets
sak att avgöra huruvida styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet på grund av detta förfarande. Påpekas
bör dock att myndighetsutövningen i föreningen i övrigt handhafts på ett lag- och stadgeenligt sätt.

Nedan saxat ur ett tidigare nummer av Föglöbladet som publiceras med anledning av en
händelse som inträffat inom en annan jaktvårdsförenings områden och som beskrivits i
media under de senaste dagarna:
Jakt över allmän väg

Det har blivit vanligt att jaktlag numera informerar allmänheten på olika sätt var och när jakt med
hund bedrivs. Det gör man för att bl.a. bilister ska medvetandegöras om att viltet sätts i rörelse i
området och att de när som helst t.ex. kan korsa en väg. Informationen görs genom skyltning eller
numera även på sociala medier. I sammanhanget kan det vara på sin plats att påminna jägarna om
Jaktlagens 51 §, nämligen ”Djur får inte skjutas över landsväg, bygdeväg eller kommunalväg eller
medan djuret eller skytten befinner sig på sådan väg.”

Viltvårdstävlingen

Kom ihåg att lämna in dina viltvårdstävlingsuppgifter till kassör Johan Lindfors senast inom januari.
Avslutningsvis vill jaktvårdsföreningen tillönska alla

en riktigt God Jul och Ett Framgångsrikt Nytt År 2022!
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Tusen Tack till Er alla
som på et eller
annat sät stötat mig under
året som gått
Önskar er allt gott/ Fia.

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

eller via min Fbsida.
Utbildad Färgexpert.
Mästarbrev. Frisörlicens.
Hår, Hud, Hälsa.
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månadens
hållbarhetsutmaning
T I L L S A M M A N S

M E D

ÄT PÅ EN LOKAL RESTURANG
OCH ANVÄND ANNAN LOKAL SERVICE

KONTAKTA DIN KOMMUNS
NÄRINGSLIVSUTVECKLARE
OCH BIDRA MED IDÉER OCH
UTVECKLINGSFÖRSLAG FÖR ATT
UTVVECKLA ORTENS SYSSELSÄTTNING

Välkomna till Köpcentret
Maxinge 1.12.2021 kl.16-18:00

VÄGGKALENDER
SLÄPP & FOTO
UTSTÄLLNING
Företagsam Skärgård bjuder på pepparkakor
och glögg mellan kl:16:00-18:00
Välkomna!
Under år 2021 har Företagsam Skärgård fyllt sina sociala medier med bilder
från Ålands vackra skärgård, för att öka attraktionskraften och marknadsföra
vår underbara skärgård. Detta gjorde vi genom att fråga efter bilder av
allmänheten i form av en tävling och för att lyfta att Åland fyller 100 år.
Nu finns 12 av dessa bilder upptryckta i en väggkalender.

Kom och hämta din egen kalender helt gratis!
Väggkalendrarna kommer också delas ut till skärgårdshushåll.

SKÄRGÅRDSAMBASSADÖR
WWW.SKARGARDEN.AX
INFO@SKARGARDEN.AX

DIGITALA ONLINETRÄFFAR
MED FÖRETAGSAM SKÄRGÅRD!

Vi kommer hålla 7 st onlineträffar under 2021.
Vi kommer nu hålla det sjunde tillfället 7.12.2021 kl.12:00-13:00.
Då berättar Elina Lindroos, Projektledare för Expedition
Skärgårdshavet, om resultatet från projektet.
Anmäl dig senast 6.12.2021 på adressen info@skargarden.ax,
så skickar vi videolänken till dig!

VI SES ONLINE!

Åland 100, lät trycka upp bilderna från kalendern till en
fotoutställning som kommer visas hela december i Maxinge. Vill du
låna utställningen? Den är tillgänglig fr.o.m. januari 2022 och kan
bokas på aland100@regeringen.ax

FÖGLÖBLADET

God Jul och Gott Nytt År
önskar Föglö Hembygdsförening
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Ålands Södra Skärgårdsförsamling¤
Gudstjänster i januari
1.1

Nyårsdagen. Kollekt till KRAN (drogförebyggande arbete)
13.00 Nyårsbön i kyrkan på Sottunga. P. Karlsson

2.1

2 sönd e jul. Kollekt till Kyrkans utlandshjälp
10.00 Högmässa i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz

6.1.

Trettondagen. Kollekt till Finska missionssällskapet.
13.00 Högmässa i församlingshemmet på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund

9.1

1 sönd. e trettondagen. Kollekt till Kyrkans central för det svenska arbetet.
10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz.
13.00 Gudstjänst i skolan på Sottunga. P. Karlsson, M. Piltz

16.1

2 sönd e trettondagen. Kollekt till Ekumeniska rådet i Finland
12.30 Lekmannaledd gudstjänst i församlingshemmet på Kökar.

23.1

3 sönd e trettondagen. Kollekt till Lärkkulla-stiftelsen (för lekmannautb.)
10.00 Högmässa i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz
13.00 Högmässa i skolan på Sottunga. P. Karlsson, M. Piltz

30.1

4 sönd e trettondagen. Kollekt till Sv. Lutherska Evangeliföreningen i Finland.
12.30 Högmässa i församlingshemmet på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund

Övrig verksamhet
Andakt på Annagården 12.1 och 26.1. Kl. 14.30 P. Karlsson, M. Piltz
Måndagsträffen på Sommarängen 17.1 och 31.1 kl. 14.00 P. Karlsson
Klapp och klang med Peter på Föglö 19.1 kl. 13.00 och på Sottunga 18.1 kl. 13.00
Vår Kör övar i kyrkan på Föglö varje torsdag kl. 18.00 med start 13.1 M. Piltz
Kören på Sottunga övar i skolan på Sottunga varannan söndag udda veckor med start den
9.1. M. Piltz

KONTAKT
Kansliet är öppet onsdagar kl. 9-11 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 344 6264, Vik. Församlingsmästare Föglö Clifford Ellingsworth 0457 548 3069 , Vaktmästare Kökar,
Dominic Karlman 0457 344 5166, Husmor Kökar, Linnea Eriksson 0400 501 853. Hemsida: www.alandssodra.fi

