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Tillsatta tjänster/arbetsavtal;
Tjänst/arbete
Tjänsteinneh./arb.tagare
Barnskötare deltid
Emma Gustavsson
Löneräknarvik. 30%
Samira Kemper
Timlärare i bisyssla
Emelie Sölgén
Närvårdare 50%
Inger Sundblom
Skolföreståndare
Marika Eriksson

Tid
1.2.2021-31.5.2021
1.2.2021-31.7.2021
8.2-8.6.2021
1.3.2021-28.2.2023
1.8.2021-31.7.2022

Alla vet vad man gör på toaletten och det som spolas ner skall först ha passerat kroppen – förutom
toapapperet, förstås!
Ändå är det förunderligt vad allt som kan råka följa med vid en spolning; mobiler, klockor,
smycken, löständer, strumpbyxor, tandborstar, rakhyvlar, tops, tandtråd, rengöringskuddar, bomull,
städdukar, kattsand, matrester, oljor, fetter, trosskydd, bindor, tamponger, kondomer, blöjor, m.m.,
m.m. Alla dylika produkter skall sorteras och återvinnas eller brännas. T.o.m. en s.k. ”vattenlöslig”,
tom toapappersrulle är inte tillräckligt vattenlöslig för att passera i ett reningsverk.
Skräp och sopor orsakar dyra, besvärliga stopp i reningsverk, pumpstationer och rör. Läkemedel
eller kemikalier bör inte heller spolas ner, eftersom reningsverken inte kan ta hand om dessa. Lämna
ditt farliga avfall till en miljöstation eller till en återvinningsstation! Överblivna läkemedel lämnas till
apoteket i en genomskinlig plastpåse.
Lycka till med spolandet!
Hälsar Agenda 2030 i Föglö

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ
SOCIALA MEDIER!
Föglö kommun
Föglö turistinformation
Januari-mars:
Jämn vecka helgfria torsdagar
kl 17:00 – 19:00

@visitfoglo
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BODAR MOT TORGET
vid Tullpackhuset i Degerby utbjudes att hyra
Vid torget i Degerby utbjudes nyrenoverade bodar att hyra för försäljningsverksamhet eller liknande. Bodarna kan inte
hyras som endast lager. Bodarna som avses är ”dörrarna” mot torget. En av bodarna är uthyrd året runt, övriga är
tillgängliga.
Av bodarna är två st ca 7 m2 och två st ca 14 m2 varav en 14 m2 som sagt är uthyrd året runt. Vatten, avlopp och el finns.
Bodarna kan hyras för kortare (minst en dag) eller längre tid. Önskad tid skall uppges i ansökan. Vid behandling av
ansökningar eftersträvas varierande verksamheter, varför man i ansökan skall uppge för vilket ändamål man önskar hyra
samt planerade öppethållningstider.
Hyran uppgår till följande belopp;
Månadshyra
Större bod
40 euro
Mindre bod
30 euro

Veckohyra
15 euro
15 euro

Dagshyra
5 euro
5 euro

Vatten, avlopp (där sådant finns klart) och el ingår i hyran.
Intresserade kan för visning kontakta kommuntekniker Hans-Kristian Skaag, tel. 50215.
Hyresansökan inlämnas senast 19 mars till kommunstyrelsen under adress Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ alt.
info@foglo.ax . Redan inlämnade ansökningar beaktas.
Kommunstyrelsen
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Bildningsnämnden söker till Föglö grundskola
•

en vikarie för timläraren i huvudsyssla i klassläraruppgifter c 22 vt i årskurs 1-2
under tiden 01.08.2021 – 31.07.2022

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. I årskurs 1-2 är det cirka 12 elever.
Intresserad? Kontakta skolföreståndare Siv Fogelström: tel. +358505943198, e-post:
siv.fogelstrom@foglo.ax eller utbildningschef Kerstin Lindholm: tel. +358405165397, e-post:
kerstin.lindholm@sottunga.ax
Bostad kan ordnas.
Ansökningshandlingarna ska vara bildningsnämnden tillhanda senast den 16 mars 2021 kl. 15.00
under adress: Utbildningschef Kerstin Lindholm, 22720 Sottunga eller via e-post:
kerstin.lindholm@sottunga.ax
Straffregisterutdrag ska uppvisas.
Föglö den 16 februari 2021.
Bildningsnämnden
www.foglo.ax

Barnomsorgen påminner
Om ni under tidsperioden 1.6 – 31.8 inte tänker utnyttja dagvårdsplatsen för två
månader ska detta meddelas skriftligt till kommunkansliet före den 19 mars 2021 och då
behöver avgift inte betalas för två månader. Det går också bra att mejla
barnomsorgschef@foglo.ax Ifall meddelande lämnas senare är endast en månad
avgiftsfri.
Daghemmet har i princip stängt under juli månad men den som behöver barnomsorg
hör av sej till barnomsorgschefen. Anmäl också i tid till daghemmet all planerad frånvaro
under sommaren.
Det är ingen skild ansökningstid för dagvård-fortlöpande under året. Dagvårdsplats som
beviljats gäller tillsvidare (också över sommaren och för följande verksamhetsår), ända
tills den sägs upp. Uppsägningstiden för en dagvårdsplats är 1 månad.
Eventuell ändring av barnets vårdtid ska alltid sökas.
Från och med januari har deltids dagvården slopats. Nu finns heldagsvård eller
halvdagsvård då barnet är max 25 timmar per vecka i dagvård. Förundervisningen 20
timmar per vecka är avgiftsfri.
Har ditt barn behov av eftis nästa läsår? Anmäl då till barnomsorgschefen senast den 12
april 2021.
Hälsningar från barnomsorgschef Kerstin Lindholm, barnomsorgschef@foglo.ax eller
+358405165397

MARS 2021
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Bildningsnämnden söker till daghemmet Myran
• e n lä r a r e i b a r n o m so r g e n
Arbetet är på heltid och tillträde är den 1 augusti 2021.
På daghemmet Myran erbjuds barnomsorg som dagvård och eftermiddagsvård. För närvarande
finns cirka 25 barn inskrivna. Daghemmet har plats för 30 barn. Som lärare i barnomsorgen har
du hand om förundervisningen 20 timmar per vecka.
Vi söker dig som trivs med att arbeta med barn i en dynamisk och pedagogisk miljö. Du
intresserar dig för pedagogisk utveckling och prioriterar god barnomsorg i ditt arbete.
Uppgiftsrelaterad lön: för behörig 2752,66 € per månad + eventuella arbetserfarenhetstillägg.
Intresserad? Kontakta daghemsföreståndare Åke Sigfrids: tel. +3581850175, e-post:
daghemsforestandare@foglo.ax eller barnomsorgschef Kerstin Lindholm: tel. +358405165397, epost: barnomsorgschef@foglo.ax
Bostad kan ordnas.
Ansökningshandlingarna ska vara bildningsnämnden tillhanda senast den 16 mars 2021 kl. 15.00
under adress: Barnomsorgschef Kerstin Lindholm, 22720 Sottunga eller via e-post:
barnomsorgschef@foglo.ax
Straffregisterutdrag och hälsointyg uppvisas innan tillträde. 4 månaders prövotid tillämpas.
Föglö den 16 februari 2021.
Bildningsnämnden
www.foglo.ax

MARS 2021
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Till salu från kommunen
Följande finns till försäljning från kommunen;
1 st. åkgräsklippare Sentinel/Murray 1996
2 st. rostfria diskbänkar med hoar och kranar
1 st. vedkamin Lotus Liva 20 med skorstenstillbehör
2 st. gräsklippare (renoveringsobjekt)
ca 46 st. lecablock
scenvagnens stora ljudanläggning
1 st. kompressor (renoveringsobjekt)
bojvikter i betong
8 st. trappsteg i betong
Nokia vinterdäck på fälg 195/70 R15C
För att se bilder på de olika objekten kan man gå in på kommunens hemsida www.foglo.ax
Vid förfrågningar kontakta arbetsledare Erik Fellman, tel. 0457 345 6658.
Anbud per objekt inlämnas till info@foglo.ax eller per post till Föglö kommun, Tingsvägen 3,
22710 Föglö, senast torsdag 11.3.2021 kl. 15. Allt säljes i befintligt skick.

SOMMARPERSONAL
Har du behov av motiverad arbetskraft i sommar?
Flera tusen ungdomar i Norden söker sommarjobb.
Vi hjälper till att hitta sommarpersonalen.
Alla arbetstillfällen är välkomna!
Behöver du ett sommarjobb?
Du som är mellan18-30 år
upplev Norden genom Nordjobb.
Du kan även söka jobb året runt.
Läs mer på vår hemsida: www.nordjobb.org
eller Nordjobb på Facebook.
Tel: (18)17279, e-post:
aland@nordjobb.org
Föglö kommun
tel. 018-50322
Tingsvägen 3, 22710 Föglö
www.foglo.ax
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En del av våra nyheter i biblioteket!
Många böcker är på inkommande
Vuxen, skönlitteratur:
Lucinda Riley
Libby Page
Eva Swedenmark
Nora Roberts
Sofia Oksanen
Kristina Färgersköld
Lucy Dillon
Marie Albertsson
Helena Dahlgren
Heléne Holström
Juha Itkonen
Jessika Devert

Solsystern – Electras bok
Caféet som aldrig sover
Rönnbär och Romantik
Gömstället
Hundparken
Nattens färger
lektioner i kärlek
Tobias
Ellens val-det nya livet del 1
satsa allt
Allt ett under
Dagboken jag aldrig skrev

Vuxen, deckare:
Karin Slaugter
Lars Bill Lundholm
Christoffer Holst
Åsa Leijon
Mariette Lindstein

Oskyldig
Kvinnan utan hjärta
Blå blå höstvågor
Drunkna tyst
Vit krypta

Barn skönskönlitteratur:

Trädgårds apoteket
Man dör inte av stress
Vävt och broderat under två sekel
Måla blommor i akvarell
sammetsdiktaturen

Vuxen Fackta:
Marie-Louise Eklöv
Selene Cortes& Marie Åsberg
Kerstin Gynnerstedt
Marie Boudon
Anna-Lena Laurén

Allt om TIKTOK
Mulle i full galopp
Ägget
Hundbackens Marta och Runeberg
Handbok för superhjältar Utan hopp del 6
Robbotriddaren och Halloweenhundarna

Lena Furberg
Sanna Sofia Vuori
Mauri Kunnas
Elias &Agnes Våhlund
Johannes Pinter

Barn & Ungdom fakta:
Ensmble Yria

Virvel & Vinda sånger till ett snurrigt musikäventyr

Ungdom skönlitteratur:
Christoffer Holst
DVD barn:

Det andra inte ser

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

Nästa sagostund är ONSDAGEN den 03.03 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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Fåglar och landskap
från Åland

En fotoutställning av Gustav Franzén
Utställningen visas i Föglö bibliotek från 1 mars till 29 april.
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Gravar utan gravrättsinnehavare.
Många av gravarna på gravgården har ingen gravrättsinnehavare. Ofta har
make eller maka varit gravrättsinnehavare och när den dött har ingen ny
gravrättsinnehavare angivits.
För flera gravar har gravrätten gått ut beroende på att de inte blivit återinlösta.
Vi ber alla som misstänker att det finns oklarheter att höra av sig till
församlingen.
Via e-post till:
alands.sodra@evl.fi eller anita.hilden@evl.fi
Via post till:
Ålands södra skärgårdsförsamling , Kyrkvägen 106, 22710 Föglö
Om ni har frågor kan ni ringa 0457 3431 538

Ålands södra skärgårdsförsamling€

PITCHMÄSTERSKAPEN INSTÄLLDA !
Arrangörerna av pitchmästerskapen har tyvärr i rådande pandemisituation (covid-19) sett sig
tvungna att fatta det tråkiga beslutet att det inte heller detta år blir några pitchmästerskap.
Vi ser fram emot att kunna arrangera pitchmästerskapen igen fr o m 2022.
Arr. Onsdagens pitchgäng

FÖGLÖBLADET

10

MARS 2021

FÖGLÖ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING
Tel: 0400 780233 (tele-Q)
Läkardagar i mars 2.3, 16.3 och 30.3
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

”Mars med sitt långa skägg
lockar barnen utom vägg.
Lockar sippor fram med tö bäddar in dem sen i snö.
Sträng han är när han är ung,
barsk som själva vinterns kung,
men han tinar upp till slut
förr’n hans timglas runnit ut.”
Elsa Beskow
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Annagårdens meny
Vecka 9
Må 1.3 potatislåda, rökt sida
Ti 2.3 grönsaksbiﬀ
On 3.3 ﬁskgryta
To 4.3 broilerfärsbiﬀ
Fr 5.3 korvsoppa
Lö 6.3 ﬁsk i ugn
Sö 7.3 viltskav & mos

Vecka 11
må 15.3 köttbullar
ti 16.3 stekt torsk
on 17.3 pytt i panna, ägg
to 18.3 kallops
fr 19.3 får- & kålsoppa
lö 20.3 citronsej
sö 21.3 gratinerad kassler

Vecka 10
Må 8.3 ﬂäsksås & potatis
Ti 9.3 stekt strömming & mos
On 10.3 biﬀ ála Lindström
To 11.3 chili con carne
Lö 13.3 ﬁsk
Sö 14.2 späckad karré

Vecka 12
må 22.3 korvstroganoﬀ
ti 23.3 strömmingslåda
on 24.3 kålpudding
to 25.3 grillade broilerlår
fr 26.3 köttsoppa
lö 27.3 ﬁsk på rotsaksbädd
sö 28.3 schnitzel

*med reservation för ändringar*

Smaklig måltid!
FUIA INFORMERAR
FUIA håller ÅRSMÖTE
kl. 14.00 på Kommungården.

söndagen den 14 mars

Stadgeenliga ärenden. Traktering.
Alla intresserade är varmt välkomna !

Styrelsen
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Härligt med Vinter, verkligen.
Dock behöver både
Hår och Hud lite extra Kärlek just nu.
Hos mig hitar Du de räta Produkterna.
Välkommen in!

Boka tid på tel 513366 el via Fb.
Måndagar är jag på Saxess.
Tis-Fre enligt bokning.
Frisörmästare. Färgexpert.
Ekologisk Hudvård och Hälsokost.
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Behöver du hjälp med dina elinstallationer?
Ta då kontakt med din lokala elektriker! Vi utför de flesta el relaterade uppdrag, så som service,
nyinstallationer, kompletteringar mm.
Dessutom: Värmepumpinstallationer och solenergi i alla former.
Tveka inte att ta kontakt

•
•
•
•

Elinstallationer
Värmepumpar
Service
Solenergi

!

Butik: Bolstavägen 3, Norrböle / Tel:50185
info@jfs.ax / www.jfs.ax
Öppet : Mån – Tor 9 - 15
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Ålands Södra Skärgårdsförsamling¤
Tyvärr har coronaläget blivit tämligen instabilt igen. Det betyder att högst 10 personer får
samlas till gudstjänster och förrättningar fram till den 11.3. Vi kommer i möjligaste mån att
sända gudstjänsterna via vår sida på facebook. När det gäller körövningarna så kommer vi
också att rätta oss efter de rekommendationer som gäller. Vi återkommer fortlöpande med
information när situationen förändras. Följ oss på hemsidan eller via vår sida på facebook.

Gudstjänster i Mars
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

7.3

Tredje söndagen i fastan. Kollekt till Svenska Lutherska Evangeliföreningen
12.30 Gudstjänst i kyrkan på Kökar. M. Piltz, P. Hällund

14.3

Midfastsöndagen. Kollekt till församlingens diakoni.
10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. M. Piltz, B. Amsalem
13.00 Gudstjänst i skolan på Sottunga. M. Piltz. Kören övar 14.00.

21.3

Marie bebådelsedag. Kollekt till Finlands svenska kyrkosångsförbund.
12.30 Gudstjänst i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund

28.3

Palmsöndagen. Kollekt till Svenska Lutherska Evangeliföreningen.
10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz.
13.00 Gudstjänst i skolan på Sottunga. P. Karlsson, M. Piltz. Körövning 14.00.

31.3

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

Övrig verksamhet
Vår Kör övar på torsdagar kl. 18.00-19.30 i kyrkan på Föglö.
Kören på Sottunga övar på söndagar varannan vecka efter gudstjänsten kl. 14.00 i skolan.
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 maria.piltz@evl.fi Vik. Församlingsmästare Föglö Clifford Ellingsworth 0457 548 3069 ,
Vaktmästare Kökar Dominic Karlman 0457 344 5166, Vik vaktmästare Sottunga Elsa Cederlund 0457 344 5166
Husmor Kökar, Linnea Eriksson 0400 501 853. Hemsida: www.alandssodra.fi E-post: alands.sodra@evl.fi

