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Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag den 23.12.  Deadline för 
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FÖGLÖBLADET

HÄNDELSEKALENDER DECEMBER

Dag    Datum      Tid  Aktivitet                                     Plats           Sida
Sön 27.11   12.00 Julmys på Mattsmårs            Hummersö 
Mån 28.11   19.00   Folkhälsans tabata            Skolan                     
Tor 1.12   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa               2
Tor 1.12   19.00 Motionsidrott             Skolan
Mån 5.12   13.30 Gamla skivor med Olle & Benita           Annagården           5
Mån 5.12   19.00   Obs: ingen tabata idag!            Skolan                     
Tis 6.12   18.00 Pitch & stickcafé                          Annagården 
Tor 8.12   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa               2
Tor 8.11   19.00 Motionsidrott             Skolan               
Mån 12.12   19.00   Folkhälsans tabata            Skolan
Ons 14.12   19.15 Kommunfullmäktige sammanträder     Kommungården     2                                     
Tor 15.12   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa               2
Tor 15.12   19.00 Motionsidrott             Skolan
Tis 20.12   18.00 Pitch & stickcafé                          Annagården 
                    

    
     
   

Trevlig advent!
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Föglö Kommun
Föglö Turistinformation

visitfoglo

Deadline:
Fr 10.6
Må 22.8
Må 26.9
Må 24.10
Må 21.11
Må 19.12Må 19.12

Utgivning:
To 23.6
Fr 26.8
Fr 30.9
Fr 28.10
Fr 25.11
Fr 23.12

FÖGLÖBLADET
www.foglo.ax/sv/kommunen/foglobladet

Informationsblad från Föglö kommun
till alla fastboende som är skrivna 
på Föglö samt till företag på Föglö

Ansvarig utgivare: Niklas Eriksson
Redaktör: Caroline Henriksson

Annonsera:
Vill du annonsera i Föglöbladet
kontakta foglobladet@foglo.ax

Annonspriser 2022 (exkl. moms):
Helsida  44€
Halvsida  22€
1/4 sida1/4 sida  11€

I Föglö fastboende och föreningar
annonserar gratis

foglo.ax

#visitfoglo
#föglö

Oktober - mars:
Jämn vecka helgfria torsdagar 

kl 17:00 – 19:00

Extra öppet i december: 
8.12 samt 22.12 kl 17-19

 

 

Vad ska vi göra med Vikingaborg? 
Föglö ungdomsförening lades ner sommaren 2022. I samband med det 

donerades fastigheten Vikingaborg till kommunen. 

Har du någon idé om hur man kunde nyttja Vikingaborg på bästa sätt? 
Möjligheterna begränsas till att omfatta sådana verksamheter där kommunala 

medel inte behöver användas.  
Kommer du på något? I Föglöbutiken finns en tipslåda, lämna gärna ditt förslag 

där. Vi är tacksamma för alla goda idéer! 

 

Kommunfullmäktige 
sammanträder 

onsdagen 14 december kl. 19.15 i 
kommungården för behandling av i kallelsen 
upptagna ärenden. 
 
Vid sammanträdet behandlas bland annat budgeten 
för 2023. 
 
Allmänheten varmt välkommen ! Servering. 
 
Ordförande Gun-Britt Gullbrandsson 
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Tomter i Degerby till salu! 
Föglö, landskapet Åland 

 

Går du i flytt-, entreprenörs- eller byggdrömmar? Föglö kommun säljer kontinuerligt tomter för 
upprättande av bostadshus och affärsverksamhet i Degerby. För tillfället erbjuds bland annat inom 
kvarter 4063: 

 kombinerad affärs- och bostadstomt (1). Tomtens storlek ca 1150 m² och pris 6 €/m². 
Affärsidén för tomten ska presenteras för att godtas av kommunen innan försäljningen sker. 

 tomt för flerbostadshus i upp till två våningar (2). Tomten ca 2000 m² och pris 5 €/m².  
 kombinerad affärs- och bostadstomt (6). Tomten ca 3500 m² och pris 6 €/m². Affärsidén för 

tomten behöver presenteras för att godtas av kommunen innan försäljning kan ske. 
 

 

 

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.  

 
   Det går åt 4 kWh elenergi för att värma upp 120 l vatten för 10 minuter i duschen. 
För 4 kWh kan man också t.ex. dammsuga i 4 timmar, använda datorn i 28 timmar 
eller titta på TV i 48 timmar.  
   Genom att minska på vår vattenförbrukning – av såväl kallt som varmt vatten – 
minskar vi också på elförbrukningen.  
Lycka till med energi- och vattensparandet!                                                                                                                           

Agenda 2030 i Föglö                                                     
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               Gymtag 
Nu är det läge att rota lite extra i gömmorna om 

man tror eller vet att man har en eller flera 
gymtagar som inte används hemma någonstans. 

Från 1 januari 2023 kommer alla gamla tagar att 
avskrivas och är sen inte längre 

återbetalningsbara så en person kan efter nyår ha 
högst en utestående depositionsavgift. 

Lämna in tagen senast 31 december 2022. 

 
 

  
  
  
  

UUTTHHYYRREESS  !!  
 

KKoonnttoorrssuuttrryymmmmee  ppåå  öövvrree  vvåånniinnggeenn  
vviidd  kkoommmmuunnggåårrddeenn  ii  DDeeggeerrbbyy  

 
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 förmånliga 144,32 
€/månad.  
 
Intresserade av att hyra ombedes 
kontakta kommungården tel. 
50093/Niklas alternativt inlämna 
hyresansökan till info@foglo.ax . 
                                             
Kommunstyrelsen 



5FÖGLÖBLADET                                  DECEMBER 2022

JJUULLKKLLAAPPPPSSTTIIPPSS  
Julen närmar sig med stormsteg. Vi vill från kommunen komma med några julklappstips, som man kan 
handla från kommunkansliet och delvis biblioteket; 
 
Föglö kommuns 775-årsjubileumsfilm ”Röster från Föglö – om skärgården och pitch” 15 € 
Föglöjacka (olika modeller, färger och storlekar i lager)                                  60 € 
Föglö ”hoodie” / huvtröja (2 modeller, en utan dragkedja och en med dragkedja) 45 € 
Föglö T-skjorta för barn     20 € 
Föglö kortpacke       5 € 
Diverse andra ”Föglöprylar” som muggar, vattenflaskor mm 
 
PPrreesseennttkkoorrtt;;  
Föglöbladsprenumeration     30 € 
Gym, olika möjligheter (10-gångers-, månads- eller årskort)                   40,-/35,-/150,-
  
BBööcckkeerr//ttiiddsskkrriifftteerr;;  
Föglöboken del I   8 € ”Hästen – till nytta och nöje”    6 € 
Föglöboken del II   8 € ”Föglö Kuriosa”    6 € 
Föglöboken del III 12 € ”Föglöbåtar från för till akter”     6 € 
Henrik Nylund-bok 15 € ”Föglömöbler – i stuga och sal”   6 € 
 
 
 

 

 
Måndag 5 december 

Kl 13.30 
hälsar vi Olle och Benita Strömberg 

välkomna till Annagården för att spela 
gamla skivor för oss. 

Alla äldre på Föglö inbjuds att komma och 
lyssna. Vi bjuder på kaffe och 

smörgåstårta. 

 

                                                        

 

        Ett samarbete mellan Folkhälsan i Föglö samt Kultur i vården. 

                                                VÄLKOMNA! 
 

Vi är en intresseförening för:
– personer med demenssjukdom
– personer med nedsatt minnesfunktion
– anhöriga eller övriga intresserade

 Föreningen har idag drygt 200 medlemmar. Vårt syfte är att sprida information, ge stöd och råd både till 
insjuknade och anhöriga samt samverka med kommuner och övriga aktörer i ärenden som berör demensvård.

Vi erbjuder också träffar för anhöriga, så kallade anhörigträffar. Vi kan också starta upp stödgruppsträffar för Vi erbjuder också träffar för anhöriga, så kallade anhörigträffar. Vi kan också starta upp stödgruppsträffar för 
personer som nyligen fått en demensdiagnos, om intresse finns? Kontinuerligt pågår en motionsgrupp där det 
just nu finns lediga platser.

Medlemsavgiften är 10 €/år och 15 €/familjemedlemskap (för två personer).

Välkommen att höra av dig om du är intresserad till:

Fia Hagelberg Verksamhetsledare
Demensföreningen på Åland

Tel: +358 (0)457 548 3818 (mån-tor kl. 9.00 – 15.00)Tel: +358 (0)457 548 3818 (mån-tor kl. 9.00 – 15.00)
Mejl: info@demens.ax
https://www.handicampen.ax/demens/

Demensföreningen på Åland informerar

 

 
Måndag 5 december 

Kl 13.30 
hälsar vi Olle och Benita Strömberg 

välkomna till Annagården för att spela 
gamla skivor för oss. 

Alla äldre på Föglö inbjuds att komma och 
lyssna. Vi bjuder på kaffe och 

smörgåstårta. 

 

                                                        

 

        Ett samarbete mellan Folkhälsan i Föglö samt Kultur i vården. 

                                                VÄLKOMNA! 
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                    EEnn  ddeell  aavv  vvåårraa    nnyyhheetteerr  ii  bbiibblliiootteekkeett!!  
                                   Många böcker är på inkommande 

Vuxen skönlitteratur: 
Clare Pooley                                           Ärlighetsprojektet 
Lilly Emme & Sara H.Olsson              Äldreboendet Pärleporten 
Linn Ullman                                            Flicka 1983 
Joyce Carol Oates                                  Amerikans melakoni      Hce.03 Dikter 
Eli Åhman Owetz                                  En jul tillsammans        Lättläst 
Annie Ernaux                                         Åren 
                                                                    Min far &kvinnan 
                                                                    Omständigheter 
Vuxen, deckare: 
Kepler                                                        Spindeln 
Viveca Sten                                              Botgöraren 
Kristina Ohlsson                                    Skuggläge 
Mons Kallentoft                                      Blickfångarna 
Karin Smirnoff                                        Havsörnens skrik Millenium-serien 
David Baldacci                                        I Lagens skugga 
Katarina Wenström                               Dödsbädden 
 
Vuxen fakta: 
Sara  Hedrenius                                     ”…det ser illa ut” 
Jeanette Höglund                                   Mer än bara tunnelbanenettan 
Åländsk litteratur: 
Berit Olanders                                        Vemses flicka är du då? 
Barn o ungdoms  skönskönlitteratur: 
Mårten Melin                                          Samtidigt ,inuti      dikter 
Camilla Brinck                                        Musse och helium i väntan på tomten 
Lars Möle                                                 Dinosauriegänget  Skattjakten 
Martin Widmark                                    Stora boken om LasseMajas Dektektivbyrå 
Astrid Lindgren& Maria Nilsson-Thore         Saltkråkan  Jul i snickargården 
Barn o Ungdoms  fakta: 

Ny utställning från 2 november – 4 januari se separat annons 

KALLE ANKA ; BAMSE   och MIN HÄST

Från 22.8 – 31.12 2022 

Måndag 10.00 – 13.00 och 16.30 – 20.00 

Tisdag stängt 

Onsdag 16.30 – 20.00 

Torsdag 16.30 – 21.00 

Fredag stängt 

 

 

 

 

 

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

 

  
  

  

 
    e-mail: biblioteket@foglo.ax 

Facebook: Föglö Bibliotek 
Tel 50348 
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ÅHS / FÖGLÖ 

 
Tel: 0400 780 233 TeleQ-du blir uppringd! 

 
Vaccin för influenssa och Covid finns, 

-ring och boka tid, vi ordnar inte dagar då vi massvaccinerar. 
 
 

Läkare Markus Franzén varannan tisdag, alltid på ojämn vecka,  
OBS tisdag 6/12 -22 helgdag-ingen läkare. 

följande gång 20 december 2022 
och 3 januari 2023. 

 
 

Vi har ingen DROP IN mottagning. 
Vi finns på plats måndag-torsdag kl.8-16, 

fredag 8-14. 
 

Avvikelser förekommer varje vecka beroende på våra 
uppdrag. 

 
 

Viktiga telefonnummer;  
 HC, Mariehamn, tidsbokning + sjukvårdsupplysning 018 538500 

 vardagar kl.8-16, lö + sö 9-16  
Vid akuta ärenden ÅCS växel + akuten 018 5355  

eller direkt Alarmcentralen 112  
 
 

Nina E, Helena J och under jul-nyår även Jenni A-J 

48
28.11                 FLÄSKSÅS, POTATIS
29.11                 JANSSONS FRESTELSE
30.11                 OXJÄRPAR
1.12                   CURRYKÖTT
2.12                   KNACKISSOPPA
3.12                   INKOKT FISK3.12                   INKOKT FISK
4.12                   BROILER
 

49
5.12                   KORVSTROGANOFF
6.12                   KARELSK STEK
7.12                   GÄDDFÄRSBIFF
8.12                   DILLKÖTT8.12                   DILLKÖTT
9.12                   MALETKÖTTSOPPA
10.12                 RÖKT FISK MM.
11.12                 FRIKADELLER
 

50
12.12                 DANSK SJÖMANSBIFF
13.12                 LUCIA LUNCH
14.12                 FISKSOPPA
15.12                 LEVERKALOPS
16.12                 KÖTTFÄRSLIMPA
17.12                 FISK PÅ ROTSAKSBÄDD17.12                 FISK PÅ ROTSAKSBÄDD
18.12                 SCHNITZEL

51
19.12                 MAKARONILÅDA
20.12                 STEKT FISK
21.12                 BROILERGRYTA
22.12                 PANNBIFF M. LÖK
23.12                 KORVSOPPA23.12                 KORVSOPPA
24.12                 LUTFISK
25.12                 JULMAT

Smaklig måltid!

Annagårdens meny
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Växande bildsamling katalogiseras— Föglö kommun förvaltar en kulturskatt! 

I Föglö kommun finns en bildsamling som dels består av originalbilder som donerats eller samlats in 
till kollektionen, dels av gamla bilder som skannats in. Arbetet med att katalogisera bilderna pågår 
och för att få de många oidentifierade fotografierna identifierade har Facebook tagits till hjälp. I 
gruppen  Fotografier från Föglö läggs bilderna in i särskilda album enligt härkomst*. Här finns nu till 
exempel ett album som visar delar av den fotodonation Kurt Gustafssons arvingar gjorde till kommu-
nen. Albumet heter Föglö kommuns bildsamling: Södermans samling, Sonboda. I den här donationen 
finns bl.a. emigrantfotografier med namn som underlättat katalogiseringen.   

Facebook har visat sig vara ett otroligt redskap i bildidentifieringssammanhang. Gå med också du i 
gruppen och ta del av den växande bildskatten—här finns inte bara bilder ur kommunens bildsam-
ling utan en mängd privata bilder som olika personer lagt in. 

Gruppen är en sluten grupp så du börjar med att anhålla om att bli medlem. När det har skett är det 
bara att bläddra bland bilderna. Är du intresserad av ett särskilt album klickar du på ”0bjekt” och väl-
jer sedan album. Lägger du själv in bilder i gruppen så är det oerhört viktigt att du lägger den i ett 
album. Annars  ”försvinner” fotot lätt i flödet och är svår att hitta om du vill gå tillbaka till det. Det 
finns album som torde täcka de flesta ämnesområden. Om du saknar ett speciellt album är det bara 
att föreslå det för administra-
tören så fixas det!  
 

Här visas ett utsnitt från grup-
pens sida där man ser en del 
av de album som redan finns. 
Många byar är represente-
rade med bara ett par bilder, 
medan andra byar har tiotals 
bilder.  
*) Var kommunens digitala bildsam-
ling läggs i framtiden är ej ännu 
fastslaget. 
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Fotografiets katalogise-
ringsnummer. (Föglö kom-
muns bildsamling Access-
ionsnummer) 

 

Administratörens text 
(som visade sig vara delvis 
rätt och delvis felaktig, se 
kommentaren nedan.) 

 

Kommentar av medlem. 

 

Kommentarerna tas sedan 
in på katalogblanketten. 

I framtiden är avsikten att man skall kunna beställa bild från samlingen om man inte kan nöja sig med den 
lågupplösta version som man kan hämta ner från nätet. Den nya katalogiseringen har börjat från nummer 
10000 för att kunna särskiljas från de bilder som finns sedan tidigare i arkivet och som endast är analogt  
dokumenterade på blanketter och i papperskopieformat. 
 

Här några exempel på  oidentifierade bilder ur Mattsmårs bildsamling.  Fotografierna tillhör garantiföre-
ningen för Mattsmårs, men originalbilderna förvaras i det brandsäkra kommunarkivet och de digitaliserade 
fotografierna kommer att ingå i kommunens digitala arkiv. Känner du igen någon eller har upplysningar om 
bilderna tag gärna kontakt med Kjell Ekström—mejla kjell.ekstrom@aland.net eller ring 040 55 33804—som 
även svarar på andra frågor om samlingen och fotoprojektet. 

1 ”Ida” - men vilken Ida?  3 Vilka? 2  Vem? 

Ett exempel från Facebookgruppen: 
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Vi är ett pensionärs par som skulle vilja hyra något 
passligt på Föglö. Vi är inte främmande för att underhåll 
och trädgårds skötsel. Vill gärna ha något att göra. Vi är 
rök och djurfria. Jag är bördig från Åland men vi bor i 
Sverige. Vi har varit mycket i Sottunga skärgård då min 
mor är bördig därifrån. Men nu är det sålt. Därav vill vi 
hyra något. hyra något. 

Mvh. Anitha Liderman Stammer
Kontakt: ahtinal59@gmail.com

För mer information 
ring  0405020817 

Margaretha 

 

Holiday`s are Coming.
Hos mig finns klappar för både 

Hår, Hud, Hälsa.
Väldof, varma drycker, mjukgörande krämer mm

Och. 
Årets Julboxar är Här.

Välkommen in!

  
       
  Öppetider:
 Tisdag, Onsdag & Fredag: 
 På salongen enligt bokning.
 Måndagar är jag på Saxess.
 Torsdagar är jag Lärare.
 Bokning sker på tel 018-513366
 (Säkrast Tis, Ons, Fre) el via Fb.
 Utbildad färgexpert. Hår, hud, hälsa.



11FÖGLÖBLADET                                  DECEMBER 2022



FÖGLÖBLADET                        DECEMBER 202212

 Ålands Södra Skärgårdsförsamling 

 
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 (ej i tjänst), 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  

 

 

Gudstjänster i december 
 
27.11 1 söndagen i advent  Kollekt till Finska Missionssällskapet 

10.00 Gudstjänst i Föglö kyrka. P. Karlsson, K. Eriksson 
 12.30 Högmässa i Kökar kyrka R. Syrén, P. Hällund 
 13.00 Gudstjänst i Sottunga kyrka. P. Karlsson, K. Eriksson 
 

4.12 2 söndagen i advent  Kollekt till Finska Missionssällskapet 
 18.00 Högmässa i Kökar kyrka. P. Karlsson, P. Hällund 
 

11.12 3 söndagen i advent Kollekt till Finlands Kristliga Studentförbund 
 10.00 Högmässa i Föglö kyrka. P. Karlsson, K. Eriksson 

13.00 Högmässa i Sottunga skola. P. Karlsson, K. Eriksson 
 

13.12 De vackraste julsångerna  Kollekt till Finska Missionssällskapet 
 19.00 i Föglö kyrka. Vår Kör medverkar under ledning av Sara S. Och Kent. E. 
 

16.12 Konsert och De vackraste julsångerna Kollekt till Finska Missionssällskapet 
 18.00 i Kökar kyrka. Kören Kökar röster under ledning av P. Hällund, m.fl. 
 

18.12 4 söndagen i advent Kollekt till Elpida r.f. 
 12.30 Högmässa i Kökar kyrka.  P. Karlsson, P. Hällund 

 

24.12 Julafton Kollekt till Kyrkans utlandshjälp 
13.00 Julbön i Kökar kyrka. M. Widén, P. Hällund  
15.00 Julbön i Föglö kyrka. R. Syrén, m.fl. 

 15.00 Julbön i Sottunga kyrka. P. Karlsson, m.fl.  

 

25.12 Julmorgon Kollekt till Församlingens diakoni 
 08.00 Julotta i Föglö kyrka. Lekmannaledd 
 08.00 Julotta i Kökar kyrka. M. Widén, P. Hällund 
 
 

  Övrig verksamhet 
 
Andakt på Annagården    30.11, 14.12, 21.12( julgudstjänst, kören medv.) kl. 14.30 P. Karlsson 
Andakt på Sommarängen   12.12, 26.12 (julmässa)  kl. 13.30 P. Karlsson 
Klapp och Klang i Föglö    7.12  kl. 13.00 P. Karlsson 
Klapp och Klang i Sottunga 13.12 kl. 14.00  P. Karlsson 


