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På kommunkansliet kan man göra inbetalningar till
följande fonder och organisationer;
Cancerfonden (min. 15 €)
Konstfonden (min. 15 €)
Miljöfonden (min. 15 €)
Idrottsstipendiefonden (min. 15 €)
Föglö kommuns fond för barndagvården (min. 15 €)
Föglö kommuns fond för äldreomsorgen (min. 15 €)
Föglö kommuns studiestipendiefond (min. 15 €)
Föglö grundskolas stipendiefond (min. 15 €)
Föglö hembygdsförening (min. 15 €)
Östersocknens byalag (min. 20 €)
Röda Korset (min. 15 €)
Garantiföreningen för Matsmårs (min. 10 €)
Föglö kyrkogårds Blomsterfond (min. 10 €)

Föglö kommun
Föglö turistinformation
Januari-mars:
Jämn vecka helgfria torsdagar
kl 17:00 – 19:00

@visitfoglo
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SAMMANTRÄDEN 2021
Kommunstyrelsen håller år 2021 ordinarie sammanträden följande veckor;
Januari;
Februari;
Mars;
April;
Maj;
Juni;

vecka 4
vecka 6
vecka 9, 11 och 13
vecka -vecka 19
vecka 22 och 24

Juli;
Augusti;
September;
Oktober;
November;
December;

vecka
vecka
vecka
vecka
vecka
vecka

30
33
36
40 och 43
44 och 47
49

Sammanträdena hålls i allmänhet i Kommungården i Degerby kl. 15.05, 16.15 alt. 17.30 (vanligen tisdagar).
Har du några önskemål till kommunen kan Du skriva ett brev till kommunstyrelsen eller kontakta antingen
kommundirektör Niklas Eriksson alt. någon av styrelsemedlemmarna.
Ordinarie medlemmar
Rainer Juslin, ordförande
Stefan Laine, viceordförande
Beatrice Sjöberg
Gunilla Hagman
Andreas Henriksson

tel. 050-5119955
tel. 0457-5221757
tel. 040-7291566
tel. 040-7476300
tel. 040-7158200

Suppleanterna
Stig Fellman
Margaretha Karlsson
Viking Malmlund
Maria Boström
Kristian Holmström

tel. 0457-3451415
tel. 0457-5300859
tel. 0457-0777334
tel. 0457-3433266
tel. 040-5188027

E-postadresser till kommundirektören och medlemmarna finns på kommunens hemsida www.foglo.ax.
Protokollen från sammanträdena finns till påseende på kommunkansliet, biblioteket och kommunens hemsida
www.foglo.ax och kan dessutom prenumereras om så önskas. Kontakta i så fall byråsekreterare Agneta Raitanen,
info@foglo.ax eller tel. 50322.
OBS ! Kommunen har en postlåda utanför kommungården där brev kan lämnas.

Hej alla barnfamiljer!
Sedan den 1 januari har jag ansvar både för barnomsorgen och grundskolan. Jag nås på
epost barnomsorgschef@foglo.ax eller kerstin.lindholm@sottunga.ax Min mobil är 0405165397. Jag jobbar måndag-torsdag kl. 8.30 – 16. Tredje torsdagen i månaden finns jag
på Kommungården kl. 9 – 15. Välkomna att höra av er!
Mvh Kerstin Lindholm, utbildningschef
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KULTURBIDRAG
Nu är det dags att ansöka om kulturbidrag från Föglö kommun !
Fullständiga ansökningar skall vara fritids- och kulturnämnden tillhanda senast måndag 15
februari 2021 kl. 15.00, under adress Tingsvägen 3, 22710 Föglö eller e-mail; info@foglo.ax
Ansökningar från föreningar skall åtföljas av verksamhetsplan och budget för 2021 samt bokslut
för 2020 ifall man har sådant klart, annars för 2019 (ifall det inte redan inlämnats).
Ansökningar från privatpersoner skall åtföljas av budget och projektplan eller motsv. för
verksamheten/investeringen ifråga.
Ansökningar för verksamhet av engångskaraktär skall bifogas av en finansieringsplan för
ifrågavarande verksamhet/evenemang.
OBS, viktigt ! I övrigt gäller ”Allmänna principer för föreningsstöd i Föglö kommun” som finns på
kommunens hemsida www.foglo.ax eller går att erhålla från kommungården. Där finns också
tips/idéer för vad man kan söka.
Kulturbidrag kan sökas för/av:

• Föreningar eller sammanslutningar med verksamhet i Föglö kommun
• Privatpersoner bosatta i Föglö kommun
• Kulturverksamhet som riktar sig till kommunens invånare
• Annat kulturevenemang eller tillställning som riktas till kommunens invånare

Allmänna regler

• Barn och ungdomsverksamhet i Föglö kommun prioriteras.
• Verksamhet som får kulturbidrag ska på något sätt komma allmänheten i Föglö tillgodo.
• Den ansvariga sökande ska vara 18 år fyllda.
• Den ansvariga sökande garanterar att kulturyttringen inte är stötande eller kränkande.
• Fritids- och kulturnämnden beslutar om fördelning av kulturbidrag på basen av inkomna ansökningar, som skall vara
kompletta enligt föreliggande kriterier för att kunna vara aktuella.

Kulturverksamhetens verkställande, ekonomisk redovisning samt bidragets utbetalning:

• Kulturbidraget gäller för kulturprojekt som påbörjas, utförs och/eller avslutas innevarande budgetår. Projektet kan
alltså utföras tidigare på året innan beslut om bidraget fattats. Detta sker då på ”egen risk” och utan garantier för att
bidrag kan beviljas.
• Till ansökan ska bifogas kulturprojektets planering, finansieringsplan, förteckning över sökta bidrag samt finansiering
som redan beviljats och/eller avslagits.
• Bidraget utbetalas mot redovisning efter att den bidragsberättigade verksamheten ägt rum. Vid kontinuerlig
verksamhet utbetalas bidraget, vid behov i rater, efter att beslutet tagits.

Kulturbidrag kan tex utdelas inom följande verksamhetsområden: (se principdokumentet)
1.
2.
3.

Byggnader / platser
Musik / dans
Teater / film / video

4.
5.
6.

Konst / fotografi
Traditioner
Litterär verksamhet

Fritids- och kulturnämnden
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Äldrerådet i Föglö
I enlighet med kommunallagen tillsattes från 1.1.2021 ett äldreråd i kommunen.
Åldrerådet motsvarar det som tidigare kallades äldreomsorgsdirektion.
Äldrerådet är ett rådgivande organ och till uppgifterna hör bl.a. att delta i
beredningen av äldreomsorgsplanen, utvärdering av servicen och att avge
utlåtanden i ärenden som berör den äldre befolkningen.
Följande personer är medlemmar i äldrerådet;
Anne Lund, ordförande
Stig Fellman, viceordförande
Christina Sjöblom
Margareta Nordblom
Kim Tähtinen
Andreas Henriksson
och som sekreterare fungerar Agneta Raitanen
Tag gärna kontakt i frågor som rör våra äldre!

Föglö kommun
Tingsvägen 3, 22710 Föglö
www.foglo.ax

tel. 018-50322

1
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En del av våra nyheter i biblioteket!
Många böcker är på inkommande
Vuxen, skönlitteratur:
Klas Östergren
Tursten

Gunilla Wahlsten
Per Schlingemann
Sara H. Olsson

Renegater
Äldre dam med mörka hemligheter
Äldre dam med onda avsikter
Livia
Familjen Morelli
Klassföräldrarna

Christina Waldén
Harald Coben

Spökfången
Nadia
Rotvältan
Hör mig viska
Satanskäftarna
Cyklonvarning
Pojken från skogen

Vuxen, deckare:
Jens Henrik Jensen
Elisabeth Norebäck
Tove Alsterdal
Mons Kallentoft
Vuxen Fackta:
Nanna Helsén Stina Helsén
Lindblad
Obama
Barn skönskönlitteratur:
Egendahl
Hickman
Sigunsdotter
Lena Furberg
Barn & Ungdom fakta:
Ungdom skönlitteratur:
DVD barn:
Djuragenterna
Rymdresan

Välkommen till helvetet
Jag kan ha fel …
Ett förlovat land
Korvtjuven
Spelvändning
Humlan Hansson
Mulle på hopptävling

Det finns även barn/ungdoms böcker på RUMÄNSKA, ESTNISKA och LETTISKA

Nästa sagostund är ONSDAGEN den 03.02 2021 kl 18-19
MÅN 10.00-13.00 och 16.30-20.00
TIS STÄNGT
ONS 16.30-20.00
TOR 16.30-21.00
FRE STÄNGT

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

Tel: 50348
e-mail: biblioteket@foglo.ax
Facebook: Biblioteket på Föglö
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månadens
hållbarhetsutmaning
T I L L S A M M A N S

M E D

BERÄTTA OM DINA POSITIVA
ERFARENHETER FRÅN 2020!
DELA MED DIG AV DINA GODA MINNEN
GENOM SOCIALA MEDIER, VID LUNCHEN

DIGITALA ONLINE TRÄFF MED
FÖRETAGS SKÄRGÅRD!

ELLER MED NÅGON KÄR VÄN

FÖR FRAM DINA IDÉER!
HUR KAN DU UTVECKLA I DIN NÄRMILJÖ?

Vi kommer hålla 8st online träffar under 2021.
Vi kommer hålla första träffen 17.2.2021 kl.10:00-11:00.
Då kommer vi visa vårt nya kontor på Ålands Landsbygdscentrum
samt informera om Rural
Lifestyle-projektet som en Kick-off.
Anmäla dig senast 16.2.2021
på agneta.wackstrom@skargarden.ax
så skickar vi videolänken till dig!

DELA MED DIG AV DINA BÄSTA
HÅLLBARHETSTIPS!
#SKÄRGÅRDSAMBASSADÖR

VI SES ONLINE!

WWW.SKARGARDEN.AX
INFO@SKARGARDEN.AX

Rural Lifestyle
Världen kan förändras snabbt, vilket de senaste året har visat oss. Samtidigt har små,
”orörda” och privata turistmål och produkter ökat intresset bland nya kundgrupper. Nu,
mer än någonsin, ﬁnns det en efterfrågan på marknaden för attraktiva turistprodukter
som baseras på natur, småskalig produktion, äkta livsstil och hållbarhet. Dessa är alla
attribut som lätt kan associeras med vad vi har i skärgården.
Vi söker nu företag som vill vara med och utveckla skärgården och nya produkt och /eller
tjänster till Skärgården. Om ditt företag vill vara med att skicka e-post till
agneta.wackstrom@skargarden.ax.
Företagsam Skärgård kommer samla alla intresserade och berätta mera om projektet
under första online träffen 17.2.2021. Du kan läsa mera om projektet här:
http://skargarden.ax/rural-lifestyle/

8

FÖGLÖBLADET

FEBRUARI 2021

Östersocknens Byalag anordnar Fastlagsbrasa i Sanda Tisdagen den 16 februari kl. 18
Välkomna att delta och medtag gärna lite korv att grilla och något att dricka!

Anordnas om vädret tillåter.
Kontakt: Brasmästare Göran Jansson 0400911969 eller Stig Fellman 04573451415

Annagårdens boende vill tacka
Tomten för den fina julklappen!

Samtidigt vill
boende i pensionärslägenheterna vid
Annagården rikta ett stort och varmt
Tack till Johanna och Ebbe på Carlso
för inbjudan till en trevlig stund med
gott kaffe, pepparkaka och trevlig samvaro.

FÖGLÖBLADET
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Alla kan delta i Medis kurser oberoende av hemkommun.
Ännu finns platser kvar för dessa kurser vårterminen 2021 ;
G RÖ N S T Ä D O CH T V Ä T T
lördag 13.2.2021 kl. 11.45-17.00
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: Mik a el a Wel a n d er
Välkommen att göra egna miljövänliga rengöringsmedel med saker du har hemma. Vi kommer att
tillverka två olika allrengöringsmedel, diskmedel, städtvål, citrus enzymtvättmedel samt en helt vanlig
ringblomssalva som kan vara bra att smörja in sig med. Material kan köpas av kursledaren för ca 10
€. Ta med fika.

KREAT IV S KRIV ARH ELG
lördag 20.3 kl. 10.15-16.00 och söndag 21.3 kl.11.30-17.15.
K u r s l e d a r e : P e r n il l a Lin d r o o s
Längtar du efter att skriva, eller skriva mer? Finns det berättelser inom dig som vill berättas, men
tiden verkar aldrig finnas? Här är då helgen för dig som har skrivit väldigt lite eller för dig som redan
har ett pågående bokprojekt. Målet med kursen är att du ska få nödvändiga redskap till att komma
vidare och utveckla ditt skrivande från där du är. Du ska få inspiration och tid att vässa din förmåga
och du kan släppa onödiga prestationer och hitta det lustfyllda skrivandet. Vi kommer att behandla de
viktigaste delarna i berättarkonsten, såsom karaktärer, miljöer och att sätta en ”scen”. Ta med lunch
och fika samt block, penna och dator.

Anmälan till kurserna görs till Medis kontaktperson på Föglö;
Agneta Raitanen tel. 50322, 0457 382 3389 eller per mail agneta.raitanen@foglo.ax
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Annagårdens meny
Vecka 5
Må 1.2
Ti 2.2
On 3.2
To 4.2
Fr 5.2
Lö 6.2
Sö 7.2

Vecka 7
Köttbullar & makaroner må 15.2
Strömmingslåda
ti 16.2
Lakkorv
on 17.2
Köttgryta
to 18.2
Malet köttsoppa
fr 19.2
Rökt forell
lö 20.2
Slottstek
sö 21.2

Vecka 6
Må 8.2
Ti 9.2
On10.2
To 11.2
Fr 12.2
Lö 13.2
Sö 14.2

Småkorv & mos
Fisk på rotsaksbädd
Fläskfärslimpa, kall sås
Blodpudding
Fisksoppa
Broilerfrestelse
Fyllda oxjärpar

Smaklig
måltid!

Vecka 8
må 22.2
ti 23.2
on 24.2
to 25.2
fre 26.2
lö 27.2
sö 28.2

Paneradstekt ﬁsk
Ärtsoppa
Makaronilåda
Dillkött
Currybroiler
Torsk i ugn
Fläskkotlett
Ugnskorv & mos
Stekt forell
Leverbiﬀ
Revbensspjäll
Grönsakssoppa
Broilerﬁlé
Kalla ﬁskrätter

*med reservation för ändringar*

FÖGLÖBLADET
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FÖGLÖ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING
Tel: 0400 780233 (tele-Q)
Läkardagar i februari 2.2 och 16.2
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 och vaccinering finns på
www.ahs.ax och www.thl.fi samt media och facebook/Föglöbor.
Ingen beredskap på veckosluten eller helgdagar.
För sjukvårdsupplysning ring 018-538500 och vid akuta sjukdomsfall 112

Corona telefonen på ÅHS 018-535 313
Akuten vid Ålands Centralsjukhus 018-5355 (växeln)
Alarmcentralen 112

Gott Nytt Miljöår! Snart är det vår och vintersolen tittar redan lovande in genom fönsterrutorna –
om det går! Feta, sotiga, luftburna mikropartiklar från såväl förbränningsprocesser (såsom bilavgaser)
som nötningsprocesser (t.ex. dubbdäck som sliter asfalt) når så småningom marknivå igen och täcker
allting – också fönsterrutor!
Ett miljövänligt fönsterputsmedel är: 1 msk miljövänligt diskmedel, ½ dl ättika och 2 msk
majsstärkelse som löses/blandas i 1 liter varmt vatten. Majsstärkelsen ersätter ammoniaken för att få
bort fett- och sotränder. För att få bort all majsstärkelse kan man gnugga/torka med vanligt
tidningspapper. Lycka till!

Hälsar Agenda 2030 i Föglö

FÖGLÖBLADET
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Föreningen för natur- och viltvård i din kommun
Nyhetsbrev i januari 2021

Älginventering

Ålands landskapsregering har meddelat jaktvårdsföreningen att det återigen är aktuellt att inventera
den åländska älgstammen vid första bästa tillfälle under vintern. Det tillfället infinner sig när ett
tillräckligt snötäcke fallit i skog och mark över hela landskapet medan isarna däremot helst bör lysa
helt och hållet med sin frånvaro eller så ska de vara så starka att de säkerligen bär både vilt och
människor. En inventeringsorganisation är upprättad inom föreningen utifrån tidigare års
erfarenheter så att den utförs så heltäckande som möjligt. För varje del av socknen har en
områdesledare utsetts medan jaktvårdsföreningens ordförande är inventeringsledare vars uppgift är
att sammanställa inventeringsresultaten för vidare befordran till enheten för jakt och viltvård vid
landskapsregeringen. De enskilda inventerarna i skogarna utgörs av jägare med god lokalkännedom.
Resultaten från de tre senaste inventeringarna har gett vid handen följande:
2012 (60 älgar) 2015 (33 älgar) och 2018 (48 älgar). Älgbeståndet har helt uppenbart trängts
successivt undan under 2000-talet till förmån för annat klövvilt. Rådjursstammen har formligen
exploderat, sannolikt som en följd av bl.a. gynnsamma vintrar, samtidigt som vitsvanshjorten också
ökar i antal.

Resultat från höstens älgjakt

Hösten 2020, som var den sista i treårsperioden, fällde jägarna i de tre älgjaktlagen 16 älgar på Föglö.
Under treårsperioden har sammanlagt 11 tjurar, 9 kor och 29 kalvar fällts. Det är fint att rejält över
hälften av de fällda djuren utgörs av kalvar. På det sättet sparar man på kapitalet och tar av räntan
vilket i kombination med allmänt minskad avskjutning säkrar att det finns älg i skogarna på Föglö i
någon omfattning även i framtiden.
Under 2000-talet har sammanlagt 433 älgar fällts på Föglö. Avskjutningen under treårsperioderna har
stadigt minskat från 82 under milleniets första treårsperiod (2000-2002) till 49 under den senaste
treårsperioden (2018-2020) som alltså avslutades i höstas. Statistiken vittnar om att älgstammens
fortsatta utveckling är oviss.

Januarijakten på rådjur

Den förlängda jakten på rådjur har varit lyckad. Förhållandena har varit goda och resultatet från
jakten kan snart sammanställas. Det finns fortfarande gott om rådjur i markerna och inte heller den
här vintern ser ut att decimera stammarna nämnvärt. Nu är det läge att idka selektiv jakt från torn då
exempelvis en skattning av killingar är att föredra för att justera eller korrigera sned
avskjutningsstatistik mellan vuxna och killingar. Jaktledarna ska rapportera skilt antal fällda djur i
januari. I områden där rådjursstammen vuxit sig överstor är det skäl att decimera fler vuxna djur än
tidigare för att undvika problem, främst i trädgårdar och odlingar men också i viss mån i planteringar.

Viltvårdstävlingen 2020

Kom ihåg att rapportera dina viltvårdsinsatser till kassören Johan Lindfors. Det är viktigt för att
jaktvårdsföreningen ska kunna bilda sig en uppfattning om hur viltstammarna fluktuerar över tid och
om stödåtgärder är nödvändiga. Sista inlämningsdag är den 31 januari. Inför 2021 års tävling föreslår
styrelsen justeringar i regelverket. Kom ihåg att bland alla bidrag till viltvårdstävlingen utlottas en fin
vinst. Utöver detta så koras givetvis vinnarna i de olika tävlingsklasserna. När årsmötet ska bli är
tillsvidare oklart pga pandemiläget. Vi får lov att återkomma senare. Lycka till i tävlingen! RJ 24.01.2021
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Skolans lucka blev publikens favorit!

Publikens favoritlucka i hembygdsföreningens julkalender i
Degerby blev - nummer 10, skapad av elever och lärare på Föglö
grundskola! GRATTIS!
Som pris bjöd vi elever och personal på glass i samband med
julutsopningen.
God tvåa i omröstningen blev Föglöbutikens fönster som var
lucka nummer 21 och på delad tredjeplats kom lucka nummer 4,
Seagram och lucka nummer 19 Stenkulla/Gunhild Laines hus.
Alla luckor fick någon röst!
Tusen tack till alla som medverkade – ni skapade fantastiska
fönster, allesammans!
Tack också till alla som engagerade sig i kalenderprojektet
genom uppmuntrande tillrop på nätet och genom att delta i
omröstningen.
Föglö Hembygdsförening

FÖGLÖBLADET
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Nytt påt Föglö:
Ekologiskt Hudvård
Frånt Caret oft Gerd.
Välkomment in!

t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t 

t t t t Bokat tidt påt telt 513366t elt viat Fb.
t t t t Måndagart ärt jagt påt Saxess.
t t t t Tis-Fret enligtt bokning.
t t t t Mästarbrev.t Utbildadt Färgexpert.
t t t t Ekologiskt Hälsokost.t Hår,t Hud,t Hälsa.t t t t t t t t t t t t t t 
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Ålands Södra Skärgårdsförsamling€
Nu är det ganska stabilt när det gäller coronaläget och vi hoppas att det så ska förbli. 20
personer får samlas och vi ser med glädje fram emot att få fira gudstjänst.. Varannan bänk
kommer tills vidare att vara avstängd i våra kyrkor och handsprit finns vid ingångarna. Tänk
också på att undvika trängsel vid in- och utgång. Och viktigast av allt: stanna hemma om
du har förkylningssymtom, även om de är milda.

Gudstjänster i Februari
31.1

Septuagesima. Kollekt till Föreningen Franciskus på Kökar
10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz
13.00 Gudstjänst i skolan på Sottunga.

7.2

Kyndelsmässodagen. Kollekt till Gemensamt ansvar.
12.30 Gudstjänst i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund

14.2

Fastlagssöndagen. Kollekt till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.
10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz
13.00 Gudstjänst i skolan på Sottunga P. Karlsson, M. Piltz

17.2

17.00 Bön och lovsång i kyrkan på Föglö. P. Karlsson m.fl.

21.2

Första söndagen i fastan. Kollekt till Församlingens fonder
12.30 Gudstjänst i kyrkan på Kökar. M. Piltz, P. Hällund

28.2

Andra söndagen i fastan. Kollekt till Församlingsförbundet
10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö P. Karlsson, M. Piltz
13.00 Gudstjänst i skolan på Sottunga P. Karlsson, M. Piltz

Glada nyheter.

Nu får vi börja sjunga igen. Vår Kör startar den 28 januari.
Vi övar i kyrkan på torsdagar kl. 18.00-19.30
Vi tar gärna emot nya sångare så kom med och sjung.

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

