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Redaktör: Caroline Henriksson                                          Februari  2022

Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag den 25.2.  Deadline för 
material till nästa nummer är måndag 21.2 kl. 12.00. Vänligen respektera 
stopptiden genom att lämna in material i tid till foglobladet@foglo.ax

FÖGLÖBLADET

Dag    Datum      Tid  Aktivitet                                     Plats           Sida
Tis 3.2   19.00 INSTÄLLD! Motionsidrott           Skolan               
Lör 5.2   09.00 Pröva på Sensing yoga m Caroline         Skolan
Mån 7.2   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan
Ons 9.2   18.35 Hatha yoga med Caroline           Skolan
Tor 10.2   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa               2
Tor 10.2   19.00 Motionsidrott             Skolan
Mån 14.2   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan
Tis 15.2   19.00 Kvällsfika ”Föglöveckan”            Kommungården    3
Ons 16.2   18.35 Hatha yoga med Caroline           Skolan                     
Tor 17.2   19.00 Motionsidrott             Skolan
Mån 21.2   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan                     
Tor 24.2   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa               2
Tor 24.2   18.00 Presentastion av boken Pussel           Biblioteket               7
Tor 24.2   19.00 Motionsidrott             Skolan                     
Fre 25.2   16.15 Restorative yoga m Caroline           Skolan
           

     

           

        

    
     
   

HÄNDELSEKALENDER FEBRUARI
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Deadline:
Må 21.2
Må 21.3
Må 25.4
Fr 20.5
Fr 17.6

UUtgivning:
Fr 25.2
Fr 25.3
Fr 29.4
Fr 27.5
To 23.6

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

Januari-mars:
Jämn vecka helgfria torsdagar 

kl 17:00 – 19:00

Hej, var kan jag ladda min bil?

Det är en fråga som blir allt vanligare
idag när fler skaffar elbil. 
Behovet av en allmän kommersiell
laddningsstation på Föglö finns och 
kommer märkas allt starkare när
sommarsäsongen startar. Finns det
någon företagare/aktör som är i någon företagare/aktör som är i 
tagen med att införskaffa den här
servicen på Föglö till sommaren 2022?

Meddela gärna kommunen era 
planer så vi kan hjälpa till med 
aktuell marknadsföring!

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER FÖR
AKTUELLA UPPDATERINGAR -->

Föglö kommun
Föglö turistinformation
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På kommunkansliet kan man göra inbetalningar till följande fonder och organisationer;

Cancerfonden (min. 15 €, skilt kort)

Konstfonden (min. 15 €, skilt kort)

Miljöfonden (min. 15 €, skilt kort)

Idrottsstipendiefonden (min. 15 €, gemensamt/neutralt kort)

Föglö kommuns fond för barndagvården (min. 15 €, gemensamt/neutralt kort)

Föglö kommuns fond för äldreomsorgen (min. 15 €, gemensamt/neutralt kort)Föglö kommuns fond för äldreomsorgen (min. 15 €, gemensamt/neutralt kort)

Föglö kommuns studiestipendiefond (min. 15 €, gemensamt/neutralt kort)

Föglö grundskolas stipendiefond (min. 15 €, gemensamt/neutralt kort)

Föglö hembygdsförening (min. 15 €)

Östersocknens byalag (min. 20 €)

Röda Korset (min. 15 €)

Garantiföreningen för Matsmårs (min. 10 €)

Föglö kyrkogårds Blomsterfond (min. 10 €)Föglö kyrkogårds Blomsterfond (min. 10 €)

Kommunens fonder

Kvällsfika
Vi tänker optimistiskt och hoppas 
att vi snart kommer att kunna hålla
en fysisk kvällsfika igen!

Tisdag den 15.2 kl 19 träffas vi igen
på kommungården för att planera
och spåna kring Föglöveckan. 
Anmälan till kontakt@foglo.ax senastAnmälan till kontakt@foglo.ax senast
den 11.2
Vill du vara med som åhörare över
länk så hör av dig så försöker vi ordna
det!

Kommande kvällsfikor:
Tema tullhuset 8.3   
Tema Leader Åland, datum kommer. Tema Leader Åland, datum kommer. 



FÖGLÖBLADET                    FEBRUARI 20224

   
 

Postdress     Telefon   Telefax    E-post/webb    Bank 
Tingsvägen 3    (018) 50215  (018) 50047  hasse.skaag@foglo.ax  ÅAB 660100 - 1079417 
AX-22710 FÖGLÖ                    ANDB 557804 - 23684  
 

Byggnads- och tekniska nämnden / 
renhållningsmyndigheten 

 

AVFALLSHANTERINGEN I FÖGLÖ KOMMUN 2022 
 

Avfallshanteringen för kommuninvånaren fortsätter oförändrat. Den som har fastighetsnära hämtning av 
brännbart och bioavfall kan fortsätta med det. De som inte har fastighetsnära hämtning och själva för det 
brännbara avfallet till Stentorpa återvinningscentral (ÅVC) ska skaffa avfallsmärken som klistras på sopsäcken.   
 

Mottagningsavgift vid ÅVC erläggs med förköpta avfallsmärken i valörerna 44€€,,  88€€  oocchh  1100€€ eller mot faktura 
om avfallsmärken saknas, då bör faktureringsadress ges. Avfallsmärken kan köpas på Kommungården samt 
under sommarmånaderna vid kommunens turistinformation i bibliotekshuset.  
 

Det finns 5 st obemannade återvinningsstationer och de är placerade i Björsboda, Degerby, Jyddö, Sanda och 
Sonboda. PPllaasstt  oocchh  ffaarrlliiggtt  aavvffaallll  ååtteerrvviinnnnss  eennddaasstt  vviidd  ddeenn  bbeemmaannnnaaddee  ååtteerrvviinnnniinnggsscceennttrraalleenn  ii  SStteennttoorrppaa.. 
Stentorpa ÅVC och de obemannade återvinningsstationerna är öppna för privata hushåll och stugägare i 
kommunen som betalat renhållningens grundavgift. 
 

För mera information se kommunens Avfallsplan, Renhållningsbestämmelser och taxa gällande Avgifter för 
Renhållning och avfallshantering i Föglö år 2022 såväl som Föglö kommuns sorteringsguide A till Ö. 
Dokumenten hittas på kommunens hemsida www.foglo.ax under fliken Bygga och bo > avfallshantering, 
alternativt kan man komma in till Kommungården och bekanta sig med dem. 
 
DDeeppoonniiaavvffaallll  11 (husgeråd/inredning/möbler) ingår i grundavgiften. OOBBSSEERRVVEERRAA att t.ex. möbler och 
inredning ska vara demonterade och sorterade för att omfattas av avgiftsfriheten. Om detta inte uppfylls 
debiteras kunden enligt deponiavfall 2 i renhållningstaxan 4400  €€ per påbörjad m³. 
  
RReennhhåållllnniinnggeennss  ggrruunnddaavvggiifftt  fföörr  åårr  22002222  äärr  ddiiffffeerreennttiieerraadd  eennlliiggtt  fföölljjaannddee::  
 

GGrruunnddaavvggiifftt  fföörr  ppeerrmmaanneenntt  bbooeennddee  hhuusshhåållll  äärr  115500  €€  (inkl moms)..  

GGrruunnddaavvggiifftt  fföörr  ffrriittiiddsshhuusshhåållll//  --  ffaassttiigghheetteerr  äärr  110000  €€  (inkl moms)..  

GGrruunnddaavvggiifftt  fföörr  ffrriittiiddsshhuusshhåållll//--ffaassttiigghheetteerr  mmeedd  ppeerrmmaanneenntt  bbooeennddee  ii  kkoommmmuunneenn  äärr  4455  €€  (inkl.moms)..   

 

GGäällllaannddee  bbeeffrriieellssee  aalltt..  nneeddssaatttt  ggrruunnddaavvggiifftt  hhäännvviissaass  ttiillll  aavvggiiffttssttaaxxaann  fföörr  åårr  22002222..  
  

ÖÖppppeettttiiddeerr  oocchh  mmoottttaaggnniinnggssaavvggiifftteerr  vviidd  FFööggllöö  ååtteerrvviinnnniinnggsscceennttrraall  ii  SStteennttoorrppaa    
  

ÖÖppppeettttiiddeerr::  
Jämna veckor   helgfria ttoorrssddaaggaarr  11..11  ––  3311..33  oocchh  11..1100  ––  3311..1122..22002222    kkll..  1177..0000  ––  1199..0000  
Varje vecka          helgfria ttoorrssddaaggaarr  11..44  ––  3300..99..22002222              kkll..  1177..0000  ––  1199..0000    
samt                                                        ssöönnddaaggaarr 11..55  ––  3311..88..22002222            kkll..  1144..0000  ––  1166..0000  
  

Brännbart restavfall                                                      88  €€  ppeerr  ssääcckk  uuppppttiillll  220000  lliitteerr  
Brännbart restavfall                                                          44  €€  ppeerr  ppååssee  uuppppttiillll  6600  lliitteerr  
Bioavfall (komposterbart hushållsavfall)                  1100  €€  ppeerr  ssääcckk  uuppppttiillll  2255  lliitteerr  
Bioavfall (komposterbart hushållsavfall)                                                             44  €€  ppeerr  ppååssee  uuppppttiillll  88  lliitteerr  

  

Kommunens entreprenör 2022 är Transmar Ab tel. 018-27580. Renhållningen anlitar som underentreprenör 
Alandia Allting Ab.  
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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 tisdag 15 februari 
2022 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 2022 samt bokslut 
för 2021 ifall man har sådant klart, annars för 2020 (ifall det inte redan inlämnats). 
 
Ansökningar från privatpersoner skall åtföljas av budget och projektplan eller motsvarande 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.      Byggnader / platser  4.      Konst / fotografi 
2.      Musik / dans  5.      Traditioner 
3.      Teater / film / video  6.      Litterär verksamhet 
 

Fritids- och kulturnämnden 
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Bildningsnämnden i Föglö lediganslår  
 

eenn  sskkoollfföörreessttåånnddaarrttjjäännsstt  vid Föglö grundskola fr.o.m. den 01.08.2022. 
 
Vi söker dig som gillar att samarbeta och att utveckla skolan tillsammans med andra i en lärande 
organisation, är kreativ och initiativrik, och är beredd att utveckla digitala lärmiljöer. 
Föglö grundskola är en 1-9 skola med cirka 40 elever. 
 
Närmare upplysningar ger utbildningschef Kerstin Lindholm: tel. +358405165397, e-post: 
kerstin.lindholm@sottunga.ax  
 
Kompetenskrav enligt landskapsförordningen (2020:99) om barnomsorg och grundskola. 
 
Ansökningshandlingarna ska vara bildningsnämnden tillhanda senast den 1 februari 2022 kl. 
15.00 under adress: Utbildningschef Kerstin Lindholm, 22720 Sottunga eller via e-post: 
kerstin.lindholm@sottunga.ax  
 
6 månaders prövotid tillämpas. Straffregisterutdrag ska uppvisas. Läkarintyg behöver lämnas 
före tillträde.  
 
Föglö den 18 januari 2022. 
Bildningsnämnden 
www.foglo.ax 
 
 
 
 

 

INFORMATION FRÅN KST: 
 
Information om självrisken för färdtjänst 
Från och med den 01.01.2022 införs en ny taxa för kollektivtrafiken i enlighet med Ålands 
landskapsregerings beslut nr 168/2021. Det betyder att även självrisken för färdtjänst enligt 
handikappservicelagen, blåa TaxiPLUS-kort, ändras. Från och med den 1 januari 2022 är självrisken 
ALLTID 2,50 € per enkelresa, oberoende resans längd. 
  
Har Ni frågor hör av er till: 
Kommunernas socialtjänst k.f. 
Verksamhetsområde funktionsservice och sysselsättning 
Telefon växeln 532 800 
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utbjuder till  

försäljning  
fastigheten Sanda f.d. skola. 

 
Fastighetsbeteckning 62-419-2-4. Adress; Föglövägen 1095, Sanda. 
 
Fastigheten består av en gammal skolbyggnad som under många år använts som kombinerad 
bostad och verkstad med en nyttoyta (lägenhetsyta) på nedre plan om totalt ca 202 m2. Byggnaden 
består av totalt 6 rum (på nedre plan). Tillkommer oisolerad vind över hela bottenplanet samt ett 
mindre källarutrymme. Fastigheten har renoveringsbehov.  
 
På tomten finns också ett större lider (ca 44 m2 med en utbyggnad på cirka 12 m2 med ett snedtak) 
inrymmande bland annat utedass samt en fristående bastubyggnad (ca 18 m2).   
 
Den trivsamt belägna tomten är på 4.000 m2. 
 
Utgångspris (tillika minimipris); 40.000 € inklusive det lösöre som finns kvar i fastigheten. 
 
Anbud på fastigheten, som säljs i befintligt skick, skall vara inlämnade kommunstyrelsen tillhanda 
senast per den 18 februari 2022 kl. 15.00 under adress; Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ alternativt 
niklas.eriksson@foglo.ax.  
 
Anbud skall innehålla redogörelse för tilltänkt användning av fastigheten. 
 
Auktion kan komma att förrättas bland anbudsgivare som givit minst minimipriset. 
 
För eventuella vidare upplysningar kontaktas kommundirektör Niklas Eriksson, tel. 50093 eller 
kommuntekniker Hans-Kristian Skaag, tel. 50215.  
 
För visning kontaktas kommuntekniker Hans-Kristian Skaag, tel. 50215. Visning ordnas på 
begäran enligt överenskommelse om tid. 
 
Försäljningsprospekt inklusive bilder, plan- och fasadritningar och tomtkarta; www.foglo.ax. Det 
totala prospektet kan också erhållas genom att kontakta info@foglo.ax. Prospektet finns också 
tillgängligt att hämtas på Kommungården. 
 
Föglö 24 januari 2022 
 
Kommunstyrelsen  
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Harriet Storsved, personligt ombud, och Gunilla 
Nordlund, kommunikatör, kommer till biblioteket den 
24.2 2022 kl. 18 - 19 och presenterar boken PUSSEL. 

- förutsatt att covidläget på Åland tillåter det. 

 Program: Högläsning och diskussion om att alla är lika 
mycket värda och tankar kring FN-konventionen om 

allas lika värde. 
Anmälningar till Katarina på Biblioteket, via 

mail:biblioteket@foglo.ax,eller telefon 50348 

senast den 21.2 2022 

VÄLKOMNA 
                                                      Ålands handikappförbund 

                                         Skarpansvägen 30, AX-22100 Mariehamn 

                                                      www.handicampen.ax  

                          i sammarbete med Föglö bibliotek 
 

 
Det har kommit en del snö och också varit kallt till och från hittills i vinter. Att snö isolerar 
bra, vet alla smådjur, som vintertid gräver sina gångar under snötäcket. Vi kan ta efter 
smådjuren. Genom att skotta upp snö längs stenfoten och en bit upp på husväggen får man en 
isolering, som hindrar vinden från att pina sig in och värmen från att försvinna ut i periferin. 
Att spara energi är bra för såväl miljön som börsen.  
Lycka till i snösvängen! hälsar  
                                                        Agenda 2030 i Föglö 

  

 

Några bilder från Sanda skola, se
mer i prospektet på foglo.ax
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    e-mail: biblioteket@foglo.ax 
Facebook: Biblioteket på Föglö 

Tel 50348 

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

 
Vuxen, skönlitteratur:       
Rachel Mohlin                              Dungen 
Kate Quinn                                    Roskoden 
 
Vuxen, deckare:  
Cara Hunter                                  Hela sanningen 
Unni Lindell                                  Drönaren 
Harlan Coben                               Sluta aldrig fly 
 
Vuxen Fack                                                                  
Åländsk litteratur: 
 
Barn skönskönlitteratur: 
Maria Frensborg                           Pelle Svanslös skola, Borst tänderna 
Lena Lilleste                                   Spionen                      LÄTTLÄST 
                                                           Stölden                       LÄTTLÄST 
Joakim Gunnarsson                     Katten Nils                 LÄTTLÄST 
 
Johan Anderblad                          Bojan och sopbilen 
 
Barn fack: 
 
Harriet Storsved, personligt ombud, och Gunilla Nordlund, kommunikatör, kommer till biblioteket 
den 24.2 2022 kl. 18 - 19 och presenterar boken PUSSEL. 
- förutsatt att covidläget på Åland tillåter det. 
Program: Högläsning och diskussion om att alla är lika mycket värda och tankar kring FN-
konventionen omallas lika värde. 
 
Anmälningar till Katarina på Biblioteket, via 
mail:biblioteket@foglo.ax,eller telefon 50348 
senast den 21.2 2022 
VÄLKOMNAVINTERÖPPET 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 

 
  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 
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Kurser vårterminen 2022  
Alla kurstider är i möjligaste mån anpassade efter Skarvens turlista. 

Anmäl er gärna så fort som möjligt men senast ett par veckor före kursstart. 
 

88005522  SSYY--  OOCCHH  MMÖÖNNSSTTEERRKKOONNSSTTRRUUKKTTIIOONNSSKKUURRSS  EEtttt  ffååttaall  ppllaattsseerr  kkvvaarr..  
oonnssddaagg  1188::3300--2211::0000  
99..22--66..44..22002222  ((88  ttiillllff..  2244  lleekktt..))    DDaattuumm  ffrraammffllyyttttaatt  ppggaa  rreessttrriikkttiioonneerr..  
KKuurrsslleeddaarreennss  ssyyaatteelljjéé,,  TTiinnggssvvääggeenn  77,,  DDeeggeerrbbyy  
KKuurrsslleeddaarree::  BBoojjaa  LLeehhrrmmaarrkk  
KKuurrssaavvggiifftt  3355,,9900  €€  
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. 
  

11005544  ÅÅLLÄÄNNDDSSKKAA  DDIIAALLEEKKTTEERR            
ttoorrssddaagg  1144::0000--1155::3300  
1100--2244..22..22002222  ((33  ttiillllff..  66  lleekktt..))      DDaattuumm  ffrraammffllyyttttaatt  ppggaa  rreessttrriikkttiioonneerr..  
FFööggllöö  bbiibblliiootteekk,,  FFööggllöövvääggeenn  1100    PPllaattsseenn  äännddrraadd  ((iinnttee  AAnnnnaaggåårrddeenn))..  
KKuurrsslleeddaarree::  EEvvaa  SSuunnddbbeerrgg    
KKuurrssaavvggiifftt  2233,,9955  €€  
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. 
  

44005588  ÅÅLLAANNDD  SSJJUUNNGGEERR  --  ÅÅLLAANNDD  110000  
ttoorrssddaagg  1188::3300--2200::4455  
33..33..22002222  ((11  ttiillllff..  33  lleekktt..))  
FFööggllöö  ggrruunnddsskkoollaa,,  FFööggllöövvääggeenn  4455  
KKuurrsslleeddaarree::  MMiiiinnaa  FFaaggeerrlluunndd  oocchh  ÅÅssaa  IIssaakkssssoonn  
KKuurrssaavvggiifftt  2233,,9955  €€  
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.  
  

  
  
11008844  JJÄÄGGAARREEXXAAMMEENN  
mmåånnddaagg  1177::3300--2200::0000  
77..33--44..44..22002222  ((55  ttiillllff..  1155  lleekktt..))  
FFööggllöö  ggrruunnddsskkoollaa,,  FFööggllöövvääggeenn  4455  
KKuurrsslleeddaarree::  EErriikk  RRaaiittaanneenn  
KKuurrssaavvggiifftt  3355,,9900  €€  
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. 
 

11008811  SSKKOOGGSSSSKKÖÖTTSSEELL  
oonnssddaagg  1177::3300--2200::4455  oocchh  llöörrddaagg  1111::3300--1144::4455  
66..44  oocchh  99..44..22002222  ((22  ttiillllff..  88  lleekktt..))  
FFööggllöö  ggrruunnddsskkoollaa,,  FFööggllöövvääggeenn  4455  
KKuurrsslleeddaarree::  KKrriissttiiaann  HHoollmmssttrröömm  
KKuurrssaavvggiifftt  1155,,7755  €€  
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. 

 

Alla får gå på Medis kurser oberoende var man bor. 
Anmälan görs till Medis kontaktperson på Föglö;  

Agneta Raitanen per telefon 0457 382 3389 eller per mail 
agneta.raitanen@gmail.com. Det går också bra att ta kontakt via facebook.  
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Vecka 5. 

M 31.1 FLÄSKSÅS, POTATIS 
T 1.2 BACONLINDAD BROILERFILE 
O 2.2 MALD LEVERBIFF 
T 3.2 STRÖMMINGSLÅDA 
F 4.2 MINESTRONESOPPA 
L  5.2 STROGANOFF 
S 6.2 REVBENSPJÄLL 
 
Vecka 6. 
 
M 7.2 KORVSÅS 
T 8.2 CITRONBROILER 
O 9.2 GULACHGRYTA 
T 10.2 FISK 
F 11.2 MALETKÖTTSOPPA 
L 12.2 KÖTTRULLADER 
S 13.2 KALLA FISKRÄTTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vecka 7. 
 
M 14.2 STEKT FLÄSK, 

MAKARONISTUVNING 
T 15.2 CURRYGRYTA M. BROILER 
O 16.2 FISK I UGN 
T 17.2 LINDSTRÖMSBIFF 
F 18.2 FISKSOPPA 
L 19.2 KALOPS 
S 20.2  HELSTEKT FLÄSKKARRE 
 
Vecka 8. 
 
M 21.2 BROILERFRESTELSE 
T 22.2 FISKGRYTA 
O 23.2 OXJÄRPAR 
T 24.2 FLÄSKKOTLETT 
F 25.2 STEKT SPÄTTA, KALL SÅS 
L 26.2 KÅLDOLMAR 
S 27.2 FLÄSKFÄRSLIMPA 
 
  

 

 

Annagårdens meny

Hej!

Just nu kartlägger vi hur många barn mellan 5-11 år som är intresserade av att ta coronavaccin. 
Hör av dig till oss om du och ditt barn är intresserade. För övrigt angående coronavaccinering 
prioriterar vi våra äldre på Föglö och de som har svårt att ta sig till Sviby. Hör av dig om du 
önskar få ditt vaccin på Föglö. Övriga hänvisas till Sviby för vaccinering. 

Mvh Nina och Jenni, Föglö rådgivning 

Telefon 0400 780 233Telefon 0400 780 233
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Vi kommer hålla andra tillfället 16.2.2022 kl.18:30-19:30. 
Då kommer Joel Bergman, Partner & Produktionsansvarig på Winter

hålla en digital föreläsning om Googlenärvaro. 
Idag är det ytterst viktigt för företag att synas digitalt. Har du

optimerat ditt företag att bli sedd? Delta, så vet du!
Kursen är en del av projektet Rural Lifestyle. 

 
Anmäl dig senast 15.2.2022 på adressen info@skargarden.ax, 

så skickar vi videolänken till dig! 
 
 

DIGITALA ONLINETRÄFFAR
MED FÖRETAGSAM SKÄRGÅRD!

VI SES ONLINE!

Gratis
Föreläsning

 

Ledig kontorslokal

En ledig kontorslokal finns att hyra på 
övervåningen på kommunkansliet i Degerby
Hör av dig till kansliet för mer information!

niklas.eriksson@foglo.ax
info@foglo.ax

Kommande händelser

-8 mars kvällsfika ”tullhuset”
- 2 juli Föglödagen
- 9 juli Stånkadagen
- 10 juli Amalias strandparty
-11-16 juli Ålands Dansbansdfestival

Planerar du ett evenemang i sommar?

Vi planerar ”Föglöveckan i samband med
dansbandsfestivalen. Kom gärna med
förslag på programpunkter, aktiviteter,
utflykter, guidningar eller liknande. 
Kanske är du eller din förening intresse-
rade att ordna något själv eller kanske
vill du ge idén vidare till någon annan?
 
Maila näringskoordinator Caroline
på kontakt@foglo.ax 
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Care for  You med Care of Gerd.
En heldag med rabater, pröva på

samt bekanta dig med et fint 
ekologiskt utbud!

Håll utkik på sociala medier för mer info.
Jag kommer även at lansera en Nyhet

som ni kan boka in er på.
Stay Tuned!

                             

  Boka tid på tel 513366 el via Fb.
   Måndagar är jag på Saxess.
   Tis-Fre enligt bokning.
   Mästarbrev. Utbildad Färgexpert.
   Ekologisk Hälsokost. Hår, Hud, Hälsa.             
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 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, 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 februari 
I dagsläget vet vi inget om hur restriktionerna kommer att se ut framöver. Vi hoppas naturligtvis att det lättar 
snart men vi förhåller oss till det som gäller. Detta är den verksamhet vi planerar och hoppas kunna genomföra 
om allt blir som vanligt igen. Tillsvidare firar vi endast gudstjänst och vi kommer också att försöka sända alla 
gudstjänster via vår Facebook sida ”Ålands södra skärgårdsförsamling”. Körerna börjar öva så snart det är 
möjligt men nedan står vad vi hoppas på. 

 
30.1 4 sönd e trettondagen Kollekt till Svenska Lutherska evangeliföreningen 

12.30 Gudstjänst i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund 
  

6.2  Kyndelsmässodagen Kollekt till Gemensamt Ansvar 
 10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz 
 13.00 Gudstjänst i skolan på Sottunga. P. Karlsson, M. Piltz 
 
13.2 3 sönd före fastan Kollekt till Finlands svenska kyrkosångsförbund 
 13.00 Gudstjänst i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund  
 
20.2 2 sönd före fastan. Kollekt till Förbundet Kristen Skolungdom 
 10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz. 
 13.00 Gudstjänst i skolan på Sottunga. P. Karlsson, M. Piltz 
 
27.2 Fastlagssöndagen. Kollekt till Kyrkans Utlandshjälp 
 12.30 Lekmannaledd gudstjänst i församlingshemmet på Kökar. 
 
 

Övrig verksamhet  
 
Andakt på Annagården 9.2 och 23.2 Kl. 14.30 P. Karlsson, M. Piltz 
Måndagsträffen på Sommarängen 14.2 och 28.2 kl. 14.00 P. Karlsson 
Klapp och klang med Peter på Föglö 2.2 och 16.2 kl. 13.00 och på Sottunga 15.2 kl. 13.00 
Vår Kör övar i kyrkan på Föglö varje torsdag kl. 18.00 med M. Piltz 
Kören på Sottunga övar i skolan på Sottunga varannan söndag udda veckor kl. 14.00. M. Piltz 
Röjningstalka vid församlingshemmet på Kökar 1.3 kl 14.00-16.00. 
Ansvarsmiddag med ärtsoppa och fastlagsbullar i församlingshemmet på Kökar 1.3 kl. 16-19. 


