
Föglö Kommun             Årgång 32                                 Nummer 3

Redaktör: Caroline Henriksson                                                 Mars 2022

Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag den 25.3.  Deadline för 
material till nästa nummer är måndag 21.3 kl. 12.00. Vänligen respektera 
stopptiden genom att lämna in material i tid till foglobladet@foglo.ax

FÖGLÖBLADET

HÄNDELSEKALENDER MARS

Dag    Datum      Tid  Aktivitet                                     Plats           Sida
Sön 27.2   14.00 Fastlags-Afternoon Tea            Carlsro              
Mån 28.2   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan
Tis 1.3   14.00 Församlingen säljer viltgryta           Butiken              20
Tis 1.3   18.00 Fastlagsbrasa             Sanda              11
Ons 2.3   18.35 Hatha yoga med Caroline           Skolan
Tor 3.3   18.00 Vår Kör övar             Kyrkan              20
Tor 3.3   19.00 Motionsidrott                       Skolan               
Mån 7.3   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan
Tis 8.3   19.00 Kvällsfika ”Tullhuset”            Kommungården    2
Ons 9.3   18.35 Hatha yoga med Caroline           Skolan
Tor 10.3   18.00 Vår Kör övar             Kyrkan              20
Tor 10.3   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa               2
Tor 10.3   19.00 Motionsidrott             Skolan
Mån 14.3   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan
Ons 16.3   18.35 Hatha yoga med Caroline           Skolan                     
Tor 17.3   18.00 Vår Kör övar             Kyrkan              20
Tor 17.3   19.00 Motionsidrott             Skolan
Sön 20.3   14.00 FUIA årsmöte             Kommungården   10
Mån 21.3   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan                     
Ons 23.3   18.35 Hatha yoga med Caroline           Skolan 
Tor 24.3   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa               2
Tor 24.3   18.00 Vår Kör övar             Kyrkan              20
Tor 24.3   19.00 Motionsidrott             Skolan                     
Fre 25.3   16.15 Restorative yoga m Caroline           Skolan
Lör 26.3   14.00 Bråttö fiskelag årsmöte            Bråttö                     10             
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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

Välkommen med på Kvällsfika, 
tema: Tullhuset

Tisdag den 8 mars kl 19 på kommungården. 

Med anledning av att Tullhuset åter kommer 
läggas ut till uthyrning hålls nu en kvällsfika 
för alla som är intresserade av att till exem-
pel hitta på någon verksamhet i huset.
 
Den nuvarande hyresgästen vill hyra huset 
på en längre period än ett år som nuvarande 
avtal varit. Så är man intresserad att föverkli-
ga sina drömmar på Tulludden kanske tiden 
är nu? Kom med och lyssna och ställ frågor!

Anmäl dig till: kontakt@foglo.ax senast 4.3

Välkommen!

Barnomsorgen påminner! 

Ni kan redan nu söka dagvård inför hösten 2022 så att daghemmet kan planera höstens 
verksamhet. Fyll i blanketten Ansökan om dagvård och lämna in den till 
Kommungården. 

Kom ihåg också att säga upp din dagvårdsplats om du inte behöver den till hösten. 
Uppsägningstiden är en månad. Mejla barnomsorgschef@foglo.ax 

Om ni under tidsperioden 1.6 – 31.8 inte tänker utnyttja dagvårdsplatsen under två 
månader ska ni meddela detta till barnomsorgschefen före 20 mars 2022 för att få två 
avgiftsfria månader. Ifall det meddelas senare är endast en månad avgiftsfri. Mejla 
barnomsorgschef@foglo.ax 

Hälsningar från barnomsorgschefen Kerstin Lindholm  
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SSAAMMMMAANNTTRRÄÄDDEENN  22002222  
 
Kommunstyrelsen håller år 2022 ordinarie sammanträden följande veckor; 
 
Januari; vecka    --   Juli; vecka  28 
Februari; vecka   5, 6 och 8 Augusti; vecka  34 
Mars; vecka   11 och 13 September; vecka  36 
April; vecka    --  Oktober; vecka  40 och 43 
Maj; vecka   19 och 22 November; vecka  44 och 47 
Juni; vecka   25  December; vecka  49 
 
Sammanträdena hålls i allmänhet i Kommungården i Degerby kl. 15.05, 16.15, 17.30 alt. 18.45 (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 
Andreas Henriksson, ordförande tel. 040-7158200  
Stefan Laine, viceordförande  tel. 0457-5221757 
Beatrice Sjöberg  tel. 040-7291566 
Gunilla Hagman  tel. 040-7476300 
Patrik Fellman    tel. 040-4859351 
 
Suppleanterna 
Kristian Holmström  tel. 040-5188027 
Agita Rubina    
Johan Lindfors   tel. 040-8337004  
Maria Boström   tel. 0457-3433266 
Margaretha Karlsson  tel. 0457-5300859 
 
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 byråsekreteraren, 
info@foglo.ax eller tel. 50322. 
 
OBS ! Kommunen har en postlåda utanför kommungården där vanliga brev också kan lämnas.  
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Bildningsnämnden söker  
 

EEnn  kkuurraattoorr  till Föglö grundskola och daghemmet Myran 
 
 
Vi söker dig som ser barnet och eleven i hela sitt sociala sammanhang och bidrar till att barn och 
elever ska må bra. Du har lätt för att samarbeta, är lyssnande, empatisk och entusiasmerande. 
Avlöning per timme och omfattningen uppskattas till två dagar per månad. 
Föglö grundskola är en 1 - 9 skola med 36 elever och daghemmet har 25 barn inskrivna.  
 
Intresserad? Kontakta skolföreståndare Marika Eriksson: tel. +358505943198, e-post: 
marika.eriksson@foglo.ax eller utbildningschef Kerstin Lindholm: tel. +358405165397, e-post: 
kerstin.lindholm@sottunga.ax  
 
Ansökningshandlingarna ska vara bildningsnämnden tillhanda senast den 1 mars 2022 kl. 15.00 
under adress: Utbildningschef Kerstin Lindholm, 22720 Sottunga eller via e-post: 
kerstin.lindholm@sottunga.ax  
 
Den som blir vald ska uppvisa straffregisterutdrag. 
 
Föglö den 15 februari 2022. 
Bildningsnämnden 
www.foglo.ax 
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Bildningsnämnden söker till daghemmet Myran 

• EEnn  ddaagghheemmssfföörreessttåånnddaarree tillsvidare från den 1.8.2022 

• EEnn  lläärraarree  ii  bbaarrnnoommssoorrggeenn  tillsvidare från den 1.8.2022 
 
Kommunens daghem ligger i Degerby. Daghemmet är vackert och lugnt beläget med skogen 
intill och har en stor ingärdad gård. På daghemmet erbjuds barnomsorg som dagvård och 
fritidshemsverksamhet. För närvarande finns cirka 25 barn inskrivna. Daghemmet har plats för 
34 barn.  
 
Meriterande som daghemsföreståndare är erfarenhet från att ha arbetat på daghem, erfarenhet 
av personalansvar och budgetansvar samt god kunskap om barnomsorgens styrdokument. 
Personliga egenskaper: Vi vill att du är driven, strukturerad och har en mycket god 
kommunikationsförmåga både i tal och skrift. Du är ansvarstagande och är bra på att 
entusiasmera dina medarbetare. Du är delaktig som chef och bidrar till samt arbetar för en god 
arbetsmiljö. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Ett nära samarbete 
mellan såväl anställda som föräldrar är grundläggande för verksamheten.  
Behörighetskrav i enlighet med landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola. 
 
Uppgiftsrelaterad lön för behörig daghemsföreståndare 3142 € per månad + eventuella 
arbetserfarenhetstillägg och för behörig lärare i barnomsorgen 2775 € per månad + eventuella 
arbetserfarenhetstillägg. 
 
Intresserad? Kontakta t.f. daghemsföreståndare Anneli Jansson: tel. +3581850175, e-post: 
daghemsforestandare@foglo.ax eller barnomsorgschef Kerstin Lindholm: tel. +358405165397, e-
post: barnomsorgschef@foglo.ax  
 
Ansökningshandlingarna ska vara bildningsnämnden tillhanda senast den 15 mars 2022 kl. 15.00 
under adress: Barnomsorgschef Kerstin Lindholm, 22720 Sottunga eller via e-post: 
barnomsorgschef@foglo.ax   
Straffregisterutdrag och läkarintyg uppvisas innan tillträde. 6 månaders prövotid tillämpas. 
 
Föglö den 15 februari 2022. 
Bildningsnämnden 
www.foglo.ax 
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TTUURRIISSTTVVÄÄRRDD//--IINNFFOORRMMAATTÖÖRR  
Föglö kommun söker två personer att arbeta som värdar/informatörer i kommunens turistinformation i 
Degerby sommaren 2022.  
 
Turistinformationen är den naturliga centrala informationspunkten för alla besökare till Föglö.  
 
Arbetet består i första hand av att informera besökare om vad som sker på Föglö, om vad som finns att se 
och göra, informera om var du kan bo och äta och vid behov hjälpa till med bokningar mm. I andra hand 
skall du tillhandahålla information om vad som erbjuds på övriga Åland. Beställning av broschyrer och 
informationsmaterial och att hålla informationen snygg och gästvänlig hör till dina uppgifter. Dessutom 
planeras turistinformationen som tidigare ha försäljning av produkter såsom publikationer, skrifter, 
konst, och hantverk mm. 
 
Turistinformatörerna kommer i mån av möjlighet att bistå näringskoordinatorn i dennes arbete, bland 
annat med torgkvällarna. De har också ett ansvar i att uppdatera anslag/anslagstavlor runtom i 
kommunen med aktuell information om vad som händer i kommunen. Körkort och bil är därför en 
förutsättning för arbetet.  
 
Turistinformationen öppnar fredagen den 10 juni och är öppen till och med söndag 21 augusti. Arbetet 
delas alltså mellan två personer som arbetar enligt ett uppgjort schema, så att man arbetar i genomsnitt 3-
4 dagar/vecka, sommaren 2022 lite mera med anledning av Föglöveckan. TTiimmllöönn 14,50 €/timme. 
 
Turistinformationen är öppen alla veckans dagar (måndag-söndag). Öppettiderna kan variera men 
huvudsaklig öppethållning är kl. 9.45 – 18.45 med en timmes matpaus. Avvikande tider åtminstone under 
Föglöveckan, torgkvällar och midsommaren.  
 
I arbetet ingår en rundvisning/informationsdag på Föglö vecka 23 och så skall turistinformatörerna 
handha iordningställandet av infons utrymmen som också görs vecka 23 (1-2 dagar) samt undanstädning 
efter infons stängning för säsongen. 
 
Vi söker dig som har fyllt 18 år, är ansvarsfull och kan arbeta självständigt. Värde läggs på språkkunskaper 
(speciellt finska och engelska) liksom kunskaper om Föglö och Åland och eventuell erfarenhet av liknande 
arbete från tidigare. För information och vidare upplysningar om Föglö mm rekommenderas besök på 
kommunens hemsida www.foglo.ax.  
 
Sedvanliga, skriftliga ansökningshandlingar skickas till Föglö kommun, Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ eller 
till info@foglo.ax. Sista ansökningsdag är fredag 18 mars kl. 15.00. 
 
Välkommen med Din ansökan ! 
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Bildningsnämnden söker till Föglö grundskola 
 

• EEnn  kkllaassss--  oocchh  ssppeecciiaalllläärraarree tillsvidare från 1.8.2022 

• EEnn  ttiimmlläärraarree  ii  hhuuvvuuddssyyssssllaa  ii  ssllööjjdd  tillsvidare från 1.8.2022. I tjänsten ingår 
undervisningsskyldighet i andra i grundskolan förekommande ämnen. 

• EEnn  ttiimmlläärraarree  ii  hhuuvvuuddssyyssssllaa  ii  oolliikkaa  äämmnneenn  tillsvidare från 1.8.2022. Tillsätts 
under förutsättning att kommunfullmäktige inrättar tjänsten. 

 
Vi söker dej som tycker om att samarbeta, är målmedveten, empatisk och entusiasmerande. 
Föglö grundskola är en 1 - 9 skola med 35 elever.  
 
Intresserad? Kontakta skolföreståndare Marika Eriksson: tel. +358505943198, e-post: 
marika.eriksson@foglo.ax eller utbildningschef Kerstin Lindholm: tel. +358405165397, e-post: 
kerstin.lindholm@sottunga.ax  
Bostad kan ordnas. Men det är också möjligt att pendla. 
 
Ansökningshandlingarna ska vara bildningsnämnden tillhanda senast den 15 mars 2022 kl. 15.00 
under adress: Utbildningschef Kerstin Lindholm, 22720 Sottunga eller via e-post: 
kerstin.lindholm@sottunga.ax  
 
Den som blir vald ska uppvisa straffregisterutdrag och lämna läkarintyg. 
 
Föglö den 15 februari 2022. 
Bildningsnämnden 
www.foglo.ax 
 
 
 
 

 

  
  
  

VVÄÄNNTTSSAALLEENN  II  DDEEGGEERRBBYY  lleeddiigg  aatttt  hhyyrraa  
 

Den s.k. ”väntsalen” i Degerby, det röda huset vid färjfästet, bjuds härmed ut till intresserade att 
hyra.  
 
Lokalen är invändigt under ombyggnad så att insatsspis har installerats och vatten och avlopp dras 
in så att lokalen blir tillgänglig och klar att hyra fr o m 16 april 2022.   
 
Lokalen är 41 m2 stor och månadshyran (exklusive el och vatten / avlopp som debiteras skilt) 
uppgår för närvarande till 190 €/månad kallhyra. För el, vatten och avlopp uppbärs ersättning 
enligt förbrukning. 
 
Intresserade kan för visning av lokalen kontakta kommuntekniker Hans-Kristian Skaag, tel. 50215. 
 
Hyresansökan inlämnas till kommunstyrelsen senast onsdag 9 mars 2022 kl. 15.00 under adress 
Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ alternativt info@foglo.ax . 
 
    Kommunstyrelsen 
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UTHYRES - UTHYRES - UTHYRES ! 

Intresseförfrågan 
 
En lokal om totalt ca 96 m2 på fastigheten Föglö-slanten RNr 3:40 i Degerby, tidigare använd som 
banklokal, bjuds härmed ut till intresserade att hyra fr o m 11  jjuunnii  22002222. Lokalen skulle passa för 
affärsverksamhet eller kontor i någon form. 
 
Intresseanmälningar / hyresansökningar skall innehålla beskrivning av verksamhet man skulle 
bedriva i lokalen. Målet är att lokalen skall innehålla en året-runt-verksamhet.  
 
Hyran uppgör för närvarande till 480 €/månad och innefattar uppvärmning. Vatten / avlopp och el 
ingår inte i hyran.  
 
Intresseanmälningar / hyresansökningar skall vara kommunstyrelsen tillhanda sseennaasstt  44  mmaarrss  22002222  
kkll..  1155..0000 under adress Tingsvägen 3, 22710 Föglö eller epost info@foglo.ax  
 
För ytterligare uppgifter (ritningar mm) och eventuell visning av lokalen kontaktas 
kommuntekniker Hans-Kristian Skaag per telefon 50215, epost hasse.skaag@foglo.ax  
    

                                            Kommunstyrelsen   
  
  
  

  
BBOODDAARR  MMOOTT  TTOORRGGEETT    

vviidd  SSttaallll  &&  fföörrrråådd  ((ttuullllppaacckkhhuusseett))  ii  DDeeggeerrbbyy  uuttbbjjuuddeess  aatttt  hhyyrraa  
 

Vid torget i Degerby utbjudes 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; 
 

Årshyra Månadshyra    Veckohyra       Dagshyra 
Större bod    400 euro     40 euro      15 euro         5 euro 
Mindre bod    300 euro         30 euro      15 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. 
 
HHyyrreessaannssöökkaann  iinnlläämmnnaass  sseennaasstt  1188  mmaarrss till kommunstyrelsen under adress Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ alt. 
info@foglo.ax . Redan inlämnade ansökningar beaktas. 
    Kommunstyrelsen 
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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:    
Mayvor   Palmborg                                                     I morgon kanske mor kommer    
Kristina Fägerskjöld                                                   Svarta vingar 
Lucy Dillon                                                                    Efter regn 
Jan Guillou                                                                     Den som dödade helvetets änglar 
Tokuda Shusei                                                              Förklädd      
Moa Eriksson Sandberg                                             Ellens val nr 5 Möten i skymningen                               
    
Vuxen, deckare:  
Max  Seeck                                                                     Ondskans nätverk 
Nora Roberts                                                                En dotters arv 
Maria Adolfsson                                                           Fallvind 
Peter James                                                                    Hitta dem döda 
 
Vuxen Fack                                                                  
Åländsk litteratur: 
                                                                                           Åländsk odling 2021 
Pernilla Lindroos                                                         Att leva är att dö lite 
 
Barn skönskönlitteratur: 
Ann-Christin Waller & Anni Wikberg                   Kollorna och vildkattorna 
                                                                                          Kollorna möter Durak 
Helena Jeppe                                                                 Mysteriet på hotell Brudhäll 
Jörn Lier Holst                                                              Dubbeldeckarna och fallet med dubbelrånarna 
Anna Hansson – Jonas Olsson                                 Tor & Tea fixar en hundkoja 
                                                                                          Tor & Tea hittar en skatt 
                                                                                          Tor & Tea flyger matta 
Steve Sallman                                                               Bonden Blom snöpatrullen rycker ut 
                                                                                          Bonden Blom stackars traktor 
Johannes Printer- Anna Nilsson                             Monster monster - Dockmylingen 
 
Barn fack: 
Leone Milton                                                                Ta makten #självkänsla, rädsla & ångest 
 
VÄLKOMNA VINTERÖPPET  
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 03.03 2022 
                                                                       Fotoutställning av Christer Svedmark 

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

                                                                 VÄLKOMNA 
mvh Katarina Fellman 
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Att rengöra mattor och andra hemtextilier i snö är en gammal, effektiv och miljövänlig konst. 
Snön tar med sig damm och smuts och ger mattan en nytvättad och ren doft. Är den dessutom 
gjorda av ull kommer resultatet att bli mer än lysande. Detta eftersom ullen är litet fet och 
stöter bort smutsen. 
 

Så här kan man göra: 
 

1. Det bör vara rätt sorts snö, pudersnö är bäst. Den ska vara torr, finkornig och ren.     
    Minusgrader ute är att föredra. Man kan välja, om mattan skall ha inom- eller utomhus-  
    temperatur, då den läggs i snön. Om mattan är rumsvarm fastnar det mera snö på mattan. 
 

2. Lägg ut mattan på snön och skotta över snö. Låt mattan ligga så några minuter. 
 

3. Borsta av snön med en borste.  
 

4. Vänd på mattan och lägg på ny plats. Gör om samma sak.  
 

5. Är mattan extra dammig kan man också piska den. Dammet slås då ner i snön under.  
    Vänd, byt plats och gör likadant på andra sidan. 
 

6. Skaka mattan innan den tas in. 
 

7. Häng den över några stolsryggar eller annat så den får torka. Klart! 
  
Lycka till med ”skurandet”! hälsar  
                                                                                  Agenda 2030 i Föglö 

  

 

 
 

FUIA INFORMERAR 
 

FUIA håller ÅRSMÖTE söndagen den 20 mars 
kl. 14.00 på Kommungården.  
 
Stadgeenliga ärenden. Traktering. 
 
Alla intresserade är varmt välkomna ! 

Styrelsen 
 
 Bråttö Fiskelag håller årsmöte 

 
Lördagen den 26 mars 2022 kl. 14.00 
Hos Karl-Erik Englund 
- stadeenliga ärenden 
 
Styrelsen 
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ÖÖsstteerrssoocckknneennss  BByyaallaagg  
bbjjuuddeerr  iinn  ttiillll  ttrraaddiittiioonnsseennlliigg  
FFaassttllaaggssbbrraassaa  11  mmaarrss  
ii  SSaannddaa  kkll..  1188::0000

FFaassttllaaggssbbrraassaann  äärr  eetttt  ttrreevvlliiggtt  eevveenntt  fföörr  hheellaa  
ffaammiilljjeenn..  AAllllaa  äärr  vväällkkoommnnaa!!

BByyaallaaggeett  fföörrbbeerreeddeerr  bbäännkkaarr  oocchh  kkoorrggaarr  fföörr  
aatttt  ggrriillllaa  ssåå  ttaa  ggäärrnnaa  mmeedd  eenn  kkoorrvv  eelllleerr  ttvvåå..

9

LumparLab Teaterförening  
presenterar föreställningen 

 Jag lever än 
Livet som jag minns det

på Skeppargården Pellas 

den 20 mars kl. 13.30
Skådespelaren Grete Sneltvedt gestaltar  

berättelserna tillsammans med  
musikern Greta Sundström.  

Regi av Camilla van der Meer.

Föreställningen kostar 15 €  
inkl kaffe och tilltugg.

Vid frågor kontakta LumparLab  
Teaterförening tel. 04573427188 lumparlab.ax  

eller Freya Darby tel. 04573134012  
skeppargardenpellas.ax

Vi kommer hålla tredje tillfället 9.3.2022 kl.18:30-19:30. 
Då kommer Tiina Fjellander, som driver företaget Ihana

Ahvenanmaani, föreläsa om samt ge praktiska råd och tips för att
skapa lockande inlägg på Instagram samt Facebook 

Kursen är en del av projektet Rural Lifestyle. 
 

Anmäl dig senast 8.3.2022 på adressen info@skargarden.ax, 
så skickar vi videolänken till dig! 

 
 

DIGITALA ONLINETRÄFFAR
MED FÖRETAGSAM SKÄRGÅRD!

VI SES ONLINE!
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PITCHMÄSTERSKAP ! 
Efter en ofrivillig paus på tre år bjuder vi nu igen in till pitchmästerskap på Vikingaborg, de 23:e i ordningen ! 

Tid och plats; 
Lördagen den 23 april kl. 17.00 på Vikingaborg 

 
Reglerna är desamma som tidigare år, dvs. fyramannalag (man kan givetvis vara flera, det är fritt att byta spelare 
mellan matcherna). Övriga regler skickas per mejl (eller post) till de lag som anmäler sig. 
 
Arrangörer liksom tidigare är ”Onsdagens pitchgäng” och för serveringen står Föglö Ungdomsförening r.f.  
 
Ni som vill delta och har lag att anmäla kan i första hand anmäla er per mail till niklas.eriksson@foglo.ax . 
Anmälan kan också göras till någon av följande i Onsdagens pitchgäng; Anders Skogberg, Leif ”Hastersboda” 
Eriksson, Veikko Vartiainen, Niklas Eriksson, Per-Erik Mattsson, Åke Henriksson,  Roger Johansson eller Leif 
”Brändö” Eriksson som alla tar emot anmälningar. 
 
Anmälan skall göras senast torsdagen den 14:e april men anmäl Er gärna i god tid. Vid anmälan skall uppges 
vilka som skall vara med i laget. OBS ! Kom ihåg att laget skall ha ett namn också ! 
 
För intresserad publik kommer närmare information i kommande Föglöblad. 
 
    Arr. Onsdagens pitchgäng 
 

 

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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Som medlem i vår förening stödjer du aktivt vår verksamhet och du får dessutom 
en gratis prenumeration på föreningens medlemstidning som utkommer 6ggr/år.
Du blir medlem genom att enkelt registrera dig på Folkhälsans hemsida och välja
vår lokalförening. När du gjort det får du automatiskt hem ett giro från Folkhälsan.    

I vår förening jobbar vi med hälsofrågor lokalt och strävar efter ett aktivt liv för ung
som gammal. Vi försöker ordna mångidiga och varierande aktiviter passande olika
åldrar. åldrar. 

Vi finns på facebook, följ oss gärna där för aktuella uppdateringar om vad som är
på gång i vår förening. 

Medlemsavgiften för 2022 är 10€

Mickan, Emilia, Anne, Sofia & Hanna
I vår styrelse sitter även Linda, Kim, Maria & Caroline
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Aktiv året om

Aktiv året om  
uppmuntrar till rörelse 

under alla årstider.
Detta är motionskampanjens  

papperskupong. 

Du kan också delta i kampanjen på 
www.motionskampanj.fi 

Kampanjen pågår under hela år 2022. 
Speciellt under kampanjmånaderna mars, 

juni och november gäller det att vara fysiskt 
aktiv och samla motionspoäng. 

Fyller du i dina motionspoäng på nätet deltar du automatiskt i alla  
utlottningar. Använder du papperskupongen ska du klippa ut den ifyllda 

kupongen längs den streckade linjen och posta den i ett kuvert genast efter 
varje kampanjmånad till: 

Folkhälsans Förbund, Aktiv året om,  
Rådhusgatan 25, 65100 VASA

All fysisk aktivitet räknas, också 
vardagsmotionen (t.ex. snöskottning, 
trädgårdsarbete, bärplockning). Det be-
höver inte vara 30 minuter i ett sträck, 
du kan plussa ihop motionsminuter un-
der hela dagen. T.ex. 15 minuter prom-
enad + 10 minuter trädgårdsarbete + 5 
minuter cykling till och från jobbet = 1 
motionspoäng.

Fyll dagligen i papperskupongen  
eller notera dina motionspoäng på 
www.motionskampanj.fi. Efter varje 
kampanjmånad den 15:e, utlottar vi 
fina vinster, bl.a. ett presentkort till en 
sportaffär värt 100 €. Du kan välja att 
delta enbart under en kampanjmånad 
eller under alla tre. 

Så här funkar det:
Ett motionspoäng 

= 30 minuter motion. 

Tre huvudvinster
De som deltar i alla tre kampanjmånader har chansen att vinna en av  

huvudvinsterna, tre presentkort á 500 €.

Mera info om kampanjen finns på www.folkhalsan.fi/motionskampanj eller www.idrott.fi/motionskampanj 
Vid frågor om motionskampanjen, kontakta: Anna-Lena Blusi, anna-lena.blusi@folkhalsan.fi, tfn. 050 542 
8176 (vardagar kl. 8-16) eller Eva-Lotta Backman, eva-lotta@idrott.fi, tfn. 050-5249624 (vardagar kl. 8-16)

Mars

Juni

November

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Namn: _____________________________________________________

Adress:  ____________________________________________________

Telefonnummer: _____________________________________________

E-post: _____________________________________________________

Namn: _____________________________________________________

Adress:  ____________________________________________________

Telefonnummer: _____________________________________________

E-post: _____________________________________________________

Namn: _____________________________________________________

Adress:  ____________________________________________________

Telefonnummer: _____________________________________________

E-post: _____________________________________________________

Dag

Dag

Dag

Poäng

Poäng

Poäng

Totala poäng

Totala poäng

Totala poäng

Aktiv  
året om

Aktiv  
året om

Aktiv  
året om
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BÄSTA SKÄRGÅRDSBO,
 

Vi riktar högaffeln mot skärgården!

Vill du delta i Åland Grönskar 28-29 maj eller Skördefesten 16-18 september?

Kontakta oss på Skördefestkontoret så tar vi fram ett roligt koncept tillsammans.

För mer information gå in på alandgronskar.ax eller skordefest.ax

Ida Wester
verksamhetsledare

0457 3455 938
ida@skordefest.ax

Joel Lindholm
projektkoordinator

050 5648 005
joel@skordefest.ax

KONTAKTA OSS

PPååsskkmmyyss  ppåå  MMaattttssmmåårrss  
Mattsmårs förening planerar – med förbehåll för väder och  
andra restriktioner – arrangera Påskmys på Mattsmårs  
lördag 16.4 kl. 12-15. Hugade försäljare ombeds messa Rene  
om ett eventuellt deltagande på 040 562 0452.  
Mera i nästa Föglöblad! 
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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 
 

 
 

   
 

 
        

Valet av produkter är inte alltid så 
enkelt.

Hos mig får du en Skräddarsydd
rekommendation.

Både för Hår och för Hud.
Varmt Välkommen!

 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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- 16 april påskmys Matsmårs
-  23 april Pitchmästerskap
-30 april Majblomsjippo
- 9 juni Sj.styre firande Matsmårs
- 10 juni Åland 100 på Carlsro
- 18 juni Invigning Carlsro strandbar
- 2 juli Föglödagen
- 9 juli Stånkadagen
- 10 juli Amalias strandparty
-11-16 juli Ålands Dansbansdfestival
- 18 juli Skärgårdsturnén på Carlsro
- 6-7 augusti Seagrams jazz & blues
- 13 augusti Carlsro 100 år

Skicka gärna information om ert evene-
mang till kontakt@foglo.ax så lägger vi
till det i händelsekalendern! 

Kommande händelser

Butik: Bolstavägen 3, Norrböle | Tel: 50 185 | info@jfs.ax
 �  .jfs.ax | Öppet i butiken: mån-tor 8.30-16.30, fre 8-14

Familjeklappen!Familjeklappen!Familjeklappen!

Gjutjärns-
gryta 
5,5 l   59,- Ka� epanna 2 l 15,- Whistle 1,8 l 20,-

visslande va� enkokare
Ka� ebryggare 79,-
för gasollåga

Vå� eljärn 

35,-

Munkjärn 15,-

Popcorngryta 

50,-

Smörgåsjärn

35,-

Je� e Bålpanna
grillgaller ø 70 cm

239,-
Embla Bålpanna
grillgaller ø 47 cm   179,-

Stekpanna

22 cm 15,-

ASK
BÅLPANNA

grillgaller ø 55 cm

16900

Globlampa
125 mm

21,90
GloblampaGloblampaGloblampaGloblampaGloblampa

25 mm25 mm

21,9021,90
GloblampaGloblampaGloblampaGloblampaGloblampaGloblampaGloblampaGloblampaGloblampa

1125 mm25 mm

21,9021,90
GloblampaGloblampaGloblampaGloblampa

21,9021,90

Välkommen in till butiken!
  Bolstavägen 3 i Norrböle
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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 mars 
 
27.2 Fastlagssöndagen. Kollekt till Kyrkans Utlandshjälp 
 12.30 Lekmannaledd gudstjänst i kyrkan på Kökar. 
 
6.3  1: sönd i fanstan, Invocavit Kollekt till församlingens fonder 
 10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz 
 13.00 Gudstjänst i skolan på Sottunga. P. Karlsson, M. Piltz 
 
13.3  2:a sönd. i fastan Kollekt till församlingsförbundet. 
 12.30 Högmässa i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund  
 
20.3 3:dje sönd i fastan. Kollekt till Luthersk Inremission 
 10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz. 
 13.00 Gudstjänst i skolan på Sottunga. P. Karlsson, M. Piltz 
 
27.3 Marie Bebådelsedag Kollekt till Finlands svenska kyrkosångsförbund 
 12.30 Högmässa i kyrkan på Kökar P. Karlsson, P. Hällund 
 
 

Övrig verksamhet  
 
Andakt på Annagården 9.3 och 23.3 kl. 14.30 P. Karlsson, M. Piltz 
Måndagsträffen på Sommarängen 7.3 och 21.3 kl. 14.00 P. Karlsson 
Klapp och klang med Peter på Föglö 16.3 och 30.3 kl. 13.00 och på Sottunga 15.3 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 
 

Insamlingen Gemensamt Ansvar samlar i år in pengar till förmån för barn och unga som har 
det svårt till följd av coronapandemin. 
 
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. 
Försäljning av viltgryta vid butiken i Degerby 1.3 från kl. 14.00 
 


