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Dag    Datum      Tid  Aktivitet                                     Plats           Sida
Sön 2.5   14.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa                 2
Tor 6.5   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa                 2
Sön 9.5   14.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa                 2
Ons 12.5    9.30 Ö för Ö, utveckla Föglö            Kommungården  6
Lör 15.5   11.00 Delägarstämma Horsholma samf.           Bystugan  15           
Lör 15.5   13.00 Plantbytardag             Enigheten                 9 
Lör  15.5   14.00 Östersockens byal. årsmöte           Bystugan   8
Sön 16.5   14.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa                 2
Tis 18.5   18.00 Matsmårs årsmöte           Turistinfon  7
Tor 20.5   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa                 2
Sön 23.5   14.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa                 2
Sön 23.5   15.00 Finnholma fiskel. årsstämma           Turistinfon              15
Tis 25.5   19.00 Sonboda fiskel & samf. årsstämma         Turistinfon              15
Tor 27.5   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa                 2
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@visitfoglo

Föglö kommun
Föglö turistinformation

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ 
SOCIALA MEDIER!

Maj-Augusti:

Varje vecka helgfria torsdagar kl 17:00 – 19:00 
Söndagar kl. 14:00 16:00

VÄNTSALEN I DEGERBY ledig att 
hyra 

 
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 
vatten och avlopp skall dras in och insatsspis 
installeras, detta blir dock inte klart till den här 
sommarsäsongen, utan uthyrning sker 
uttryckligen för tiden fram tills vatten och avlopp 
dragits in.   
 
Lokalen är 41 m2 stor och månadshyran (exkl. el) 
uppgår för närvarande till 156 €/månad kallhyra. 
För elen uppbärs ersättning enligt förbrukning. 
 
Intresserade kan för visning av lokalen kontakta 
kommuntekniker Hans-Kristian Skaag, tel. 50215. 
 
Hyresansökan inlämnas till kommunstyrelsen 
senast onsdag 12 maj 2021 kl. 15.00 under adress 
Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ alt. info@foglo.ax . 
   
 Kommunstyrelsen 
 

Barnomsorgen påminner! 

Ni kan redan nu söka dagvård inför hösten 2021 så att daghemmet ska kunna planera höstens 
verksamhet. Fyll i blanketten Ansökan om dagvård och lämna in den till Kommungården eller mejla 
barnomsorgschef@foglo.ax  

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

Hälsningar från barnomsorgschefen 
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TULLUDDEN I DEGERBY utbjudes att hyra 
 

Den s.k. ”Tulludden” i Degerby innefattande det s.k. ”Tullhuset” (huvudbyggnaden som är 549 m2 stor) 
jämte tillhörande bastu och uthus/lider samt del i källaren utbjudes till intresserade att hyra fr.o.m. 
1.11.2021 då nuvarande hyresgästs kontrakt löper ut. De är intresserade av att fortsätta hyra, men 
kommunen vill innan beslut fattas efterhöra ifall det finns andra intresserade och i så fall för vilken typ av 
verksamhet. Att observera är att Tulludden inte uthyres som bostad eller fritidshus. 
 
Hyreskontrakt tecknas årsvis på minst ett år, önskemål om hyreskontraktets längd framförs vid 
hyresansökan och är beroende av vilken typ av verksamhet som avses bedriva på området och i huset. 
 
Visning av lokalerna ordnas vid förfrågan, kontakta kommuntekniker Hans-Kristian Skaag, tel. 50215, 
eller kommundirektör Niklas Eriksson, tel. 50093 för avtalande av tid. Närmare upplysningar ges också av 
någondera av ovanstående. 
 
Månadshyran är för närvarande 990 €/månad. Hyran justeras årligen beroende på kostnaderna.  
 
Fastigheten uthyres i befintligt skick, där taket byttes ut 2020 och ytrenoveringar har gjorts. Eventuella 
invändiga ombyggnader för att anpassa den egna verksamheten utföres av hyresgästen själv. Löpande 
driftskostnader tillkommer förstås (el, uppvärmning, vatten och avlopp, sophantering mm). 
 
Hyresansökan skall inlämnas till Föglö kommun under adress Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ alt. 
niklas.eriksson@foglo.ax senast måndag 17 maj 2021 kl. 15.00. 

 
    Kommunstyrelsen 
 

 

Matsvinn är livsmedel, som producerats, förpackats, transporterats, lagrats och tillagats i syfte 
att bli mat, men som av olika anledningar inte äts eller dricks upp. Hit räknas inte äggskal, 
fruktkärnor, äppelskruttar, kaffesump, benknotor, m.m.  
Den största delen av matsvinnet uppstår i hushållen. Varje år slänger vi i soporna per person 
cirka 25 kg fullt ätbar mat och lika mycket mat och dryck hälls ut i vasken. I Finland 
motsvarar matsvinnet utsläpp av koldioxid från ca 250 000 bilar. 
Genom att minska på matsvinnet undviker vi att slänga pengar i sophinken. Matsvinnet i en 
fyrapersoners familj är beräknat till ca 500 € per år. Det är också framför allt ett av många sätt 
att bidra till en bättre miljö. Lycka till!                

Agenda 2030 i Föglö 
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Tel: 50348 
       e-mail: biblioteket@foglo.ax 
Facebook: Biblioteket på Föglö 

  EEnn  ddeell  aavv  vvåårraa    nnyyhheetteerr  ii  bbiibblliiootteekkeett!! 

           Många böcker är på inkommande                                             
                                                                                                                                                
Vuxen, skönlitteratur:  
Happy Jankell                                                  Livlina 
Veronica Palm                                                 Inte alla män 
Eva Svedenmark                                            Smultron och Svek  del 1 
Camilla Dahlson                                             Sommar vid Sommen 
                                                                             Höst vid Sommen 
                                                                             Vår vid Sommen 
Kristan Higgins                                               Tillbaka till Stoningham 
Kjell Lindblad                                                  Bågskytten 
Merete Mazzarella                                         Från höst till höst 
Jenny Clevström                                             Kirskålsgrannar 
Emily Gunnis                                                   Hemligheten på Seview Cottage 
 
Vuxen, deckare:  
Kristina Ohlsson                                              Stormvakt 
Camilla Grebe                                                   Alla ljuger 
Sara Penner                                                      Giftmakerskan 
Peter Robinson                                               Innan mörkret faller 
Michael Connelly                                             Oskuldens lag 
Peter Gissy                                                         En avgörande ledtråd 
Karin Färnlöf Clarin                                       Fjällmordet 
Anna Granlund                                                 Eldsmärkt 
Olle Lönnaeus                                                   Gamen 
 
Vuxen Fackta: 
Kerstin Brisman , Harriet Wallberg            Koll på diabetes typ 2 
Helen Bostock, Sophie Collins                      Så hjälper du djuren i trädgården 
Harriet de Winton                                            Blommor o blad akvarell på nytt sätt 
Sara Bäckmo                                                      Skillnadens trädgård ny upplaga 
 
Ålänsk litteratur: 
Ralf Svenblad                                                    När staden var ung 
 
Barn skönskönlitteratur:  
Jeff Kinney                                                         Superschysta äventyr 
Sebastian Nyberg                                            Rigelstenen 
Anders Sparring och Per Gustavsson       Familjen Knyckertz och Ismans hemlighet 
Rune Fleischer                                                 ROLF flyger i luften 
                                                                              ROLF åker skidor 
 
                                             Det finns även barn/ungdoms  böcker på RUMÄNSKA, ESTNISKA och Lettiska 

Torsdagen den 13 maj Kristi Himmelsfärd och Onsdagen 09.06  är biblioteket stängt. 
 

Sommaröppet tider från 28.06-15.08 : 
Mån 10-12 och 16.30-20.30 

                                                                                                                                         Tis 18.30-20.30 
                                                                                                                                         Ons 16.30-20.30 

                                                                                                                                           Tors 16.30-20.30 
                                                                                                                               Fre Stängt 

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                      
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En liten fin utställnig av Anda Gulane 
Utställning från 03.05 – 26.05 på Biblioteket 

Jag har gått utbildning i multimedia och  

webb design, 

Som slutexamen, har jag illustrerat  

10 stycken lettiska gåtor. 

 

 VÄLKOMNA in och se utställningen 

Anda  
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Anmäl dig 
senast den  
7 maj kl.13:00 till 
agneta.wackstr
om@ 
skargarden.ax 
Vänligen 
uppge allergier 
och 
specialdieter. 

UU  TT  VV  EE  CC  KK  LL  AA  
FF  ÖÖ  GG  LL  ÖÖ  !!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plats: Kommungården på Föglö 

Datum: Onsdag 12.5.2021 

Tid: 09:30-16:15 
 
Inbjudna gäster: 
Alexandra de Haas; projektkoordinator, Leader Åland, Ester Laurell; Central Baltic  
Contact Point Åland, Christian Wikström; infrastrukturminister, Ålands landskapsregering,  
Lena Brenner; Landsbygdsutvecklare, Dan Westerholm; Ålands Näringsliv 
 

09:30 INLEDNING och PRESENTATION  
 

09:45 STEG 1. VAD HAR VI I SKAFFERIET?  
Vilken är Föglös attraktionskraft idag;  
vad vi kan vidareutveckla?  

• Inventering presenteras och fastslås 
• Lena Brenner väcker tankarna till vad 

som vi har i vårt skafferi Terroir- och 
Merroiratlas för Åland 
 

            11:30 Lunch  

            12:00 STEG 2. VAD VILL VI TILLAGA?  
 

• Föglös Agenda 2030-grupp 
• Ester Laurell ger inspiration om hur vi kan 

skapa utveckling 
• Brainstorming-workshop 
• Deltagarna sitter i grupper och tar 

fram projektbeskrivningar 
              
             14:00 Fika 
 
             14:30 STEG 3. HUR SKA VI TILLAGA DET? 
 

• Projektidéerna prioriteras så att vi är kvar 
med 3–5 st 

• De inbjudna gästerna ger en kommentar 
till hur de kan stöda de 3–5 idéerna som 
kommit upp 

• Plan för förverkligande av idéerna diskuteras 
 

16:00 AVSLUT  
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TENNISSÄSONGEN HAR BÖRJAT!
Tennisbanan invid Föglö grundskola har öppnat 
för säsongen! 

Under tiden 18 juni - 22 augusti kan bokningar 
göras och nyckel hämtas från Turistinfon. 
Övriga tider från kommunkansliet. Det går liksom 
tidigare också att hyra racketar och bollar. 

 

Garantiföreningen för Matsmårs rf 

 

ÅRSMÖTE 

 
        tisdagen den 18 maj kl. 18.00                           

på                                                                                             
Biblioteket i Degerby (turistinforummet). 

Stadgeenliga förhandlingar 

 

 

Välkommen! 

Du kan köpa majblomman hos Katarina på bilioteket samt hos 
Sofia på Salong Hårfixarn. De insamlade medlen används sedan
långt tillbaka för att finansiera folkhälsans simskoleundervisning.  
På biblioteket finns även några jubileumsmuggar som säljs detta
år för att fira Folkhälsan 100 år!

Simskolan på Föglö arrangeras som vanligt på Sintings badstrans
med start den 5 juli. Du kan anmäla dig redan nu via folkhälsansmed start den 5 juli. Du kan anmäla dig redan nu via folkhälsans
hemsida: folkhalsan.fi/kurser/simskola/sommarsimskola-sinting/ 

I år säljs majblomman i Finland från 1.4 till 7.5. 
Nålen kostar 2 euro och pinset 4 euro.
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Byalaget håller Årsmöte i bystugan i Sanda 
Lördagen den 15 maj kl 14:00 

 
Stadgeenliga förhandlingar 

och 
Godkännande av moderniserade stadgar för byalaget 

 
Obs. mötet hålls om pandemirestriktionerna tillåter! Skulle datum ändras meddelas om 

detta på byalagets facebooksida  och i ”Föglöbor”  
 

 
Tisdagen den 4 maj kl 18:00 ska midsommarstången på Högholm i 
Sommarö tas ned, det behövs då 12-15 starka män att göra detta!   

Har ni några frågor kan ni ringa ordförande tel. 04573451415 

   
 

Vid FUIA:s årsmöte den 11 april valdes följande styrelse för år 2021; 
 
Ordförande Niklas Eriksson, tillika kassör  Ledamot Rain Ainas 
Viceordf. Tiina Hämäläinen  Ledamot Roy Jansson 
Sekreterare Katarina Ulenius  Ledamot Henry Helin  
Ledamot Marie Snällström  Ledamot Jesper Gåvefeldt 
 
    Suppleanter Stig Sundblom 
     Kristian Holmström 
Samtliga medlemmar återvalda. 
 
Ledare och medlemmar i olika sektioner; 
 
Orientering Ledare Stig Sundblom 

Medlemmar Tiina Hämäläinen, Henry Helin 
 

Friidrott Ledare Marie Snällström 
 Medlemmar Kristian Holmström, Rain Ainas 
 
Bollspel  Innebandy m.fl. bollsporter Jesper Gåvefeldt (dvs ”torsdagsidrotten” på skolan)  
 Badminton  Vid bokning av gymnastiksalen vid skolan kontakta föreståndare 
   Siv Fogelström.  
 Fotboll, ledare  Julian Mörn (reserv Jesper Gåvefeldt) 
 Bordtennis och volleyboll Ingen verksamhet för närvarande 
  
Rustmästare Jesper Gåvefeldt Vice rustmästare Rain Ainas 
 
Ovanstående personer kan kontaktas när man är intresserad av att delta eller annars i idrottsliga frågor. Välkomna ! 
Det är viktigt att motionera och ett sunt sätt att umgås på ! 
  
   FUIA-styrelsen 

 

FUIA     INFORMERAR   
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AKTUELLT FRÅN FÖGLÖ HEMBYGSFÖRENING

Plantbytardag 15 maj!

Årets plantbytardag på Enigheten blir lördagen den 15 maj kl 13-15. 
Kom med du också och dela med dig av dina överloppsplantor: 
grönsaker, blommor, perenner, krukväxter! Byt eller sälj! 
Det kostar inget att delta och ingen förhandsanmälan behövs. 
Medtag gärna eget bord att ha plantorna på.
Med stipulerade avstånd, handsprit och allting utomhus gör vi det alldeles 
coronasäkert!

Möt våren med en ny fräsch Föglövimpel!

Nu finns husbondevimpeln i två längder: 3,5 m för 45 euro och 4,5 m för 50 euro.
Säljs på Föglöbutiken och kommunkansliet samt sommartid på turistinformationen

Föglö T- shirts i sval skön bomull till som-
maren. Med Föglös alla byar på ryggen, 

Föglö på bröstet.
Finns i många storlekar, från S till XXXL. 

Säljs på kommunkansliet 
och turistinfon när den öppnar. 

Pris 17 euro.

Tunn luftig bomull för varma dagar!
Finns i storlekar S, M, L, XL o XXL

Design Matilda Karlström
Säljs på turistinformationen och biblioteket.

Pris 17 €

HEMBYGDSFÖRENINGENS NYA FÖGLÖ T-SHIRTS!

Föglö-kepsen årets huvudbonad! Föglö T- shirts

100% bomull, mörkblå med vit effektrand på 
skärmen och brodyr i guldtråd. 

Storleken justeras med spänne i nacken.
Säljs på Föglöbutiken, kommungården och i 

sommar på turistinfon. 
Pris 18 euro.
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Vi kommer hålla 8 st onlineträffar under 2021. 
Vi kommer nu hålla det fjärde tillfället 4.5.2021 kl.10:00-11:00. 

Då berättar Dan Westerholm, Företagsrådgivare, på Ålands Näringsliv
om vad man skall tänka på när man startar eget. 

Anmäl dig senast 3.5.2021 på adressen info@skargarden.ax, 
så skickar vi videolänken till dig! 

 
Vi kommer hålla ett uppehåll under sommaren och fortsätter i höst!

 

DIGITALA ONLINETRÄFFAR
MED FÖRETAGSAM SKÄRGÅRD!

VI SES ONLINE!

 

BESÖK EN AV DE LOKALA FISKARNA

ELLER FISKBUTIKERNA OCH KÖP

INHEMSK FISK

 

 

UNDVIK ATT PLAST OCH MIKROPLAST

HAMNAR I HAVET

VÄLJ ANDRA MATERIAL ÄN PLAST DÄR DET

GÅR. VÄLJ GÄRNA KLÄDER AV

NATURMATERIAL SÅ SM BOMULL OCH ULL

SAMT TVÄTTA FULLA TVÄTTMASKINER

 

#SKÄRGÅRDSAMBASSADÖR

månadens

hållbarhetsutmaning 

T I L L S A M M A N S  M E D

WWW.SKARGARDEN.AX

INFO@SKARGARDEN.AX

VI A
RBE

TA
R FÖ

R DITT

 SK
ÄRGÅRDSF

ÖRETA
GANDE! 
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Film as a 
summerjob 

Inom SKUNKs projekt ”Demokrati med film” erbjuds ungdomar sommarjobb med att 
skapa filmer. I samband med jobbet får du en kortare utbildning i filmskapande för att 
sedan arbeta med olika uppdrag under handledning av filmaren Johan Karrento och 
tillsammans med de andra sommarjobbarna i gruppen. 
 
Tider och platser kan variera, en del av arbetet är förlagt till skärgården vilket gör att du 
då och då kan få övernatta eller resa på obekväma tider. Jobbet börjar med en kickoff 
på tre dagar ute i skärgården.  
 
Start 14 juni - slut 1 juli. Arbetstid i snitt 30 timmar per vecka. Helhetslön: 806 € 
För dig som slutar årkurs nio och upp till och med 18 år. 
Skicka genast in din fritt formulerade intresseansökan. 
 
Kontakt och intresseanmälan 
Emelie Hanström 
 emelie.hanstrom@skunk.ax 
+ 358 405 293 927 
www.skunk.ax 
 

 

Är du intresserad av att filma? 
Då är det här sommarjobbet för 
dig! 

SKUNK – skärgårdsungdomarnas intresseorganisation 

Under förutsättning att 
projektbidrag för lön beviljas 
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M e d  S K U N K  -  s k ä r g å r d s u n g d o m a r n a s
i n t r e s s e o r g a n i s a t i o n

AKTIVITETER
ONLINE

Aktiviteterna är öppna för alla ungdomar från 11 år på hela Åland.
Aktiviteterna är gratis men vi ser gärna att du är eller blir medlem
i SKUNK (5 € per år).
Du behöver internet, en dator eller platta, mobil fungerar också
men kan vara lite svårare.
Anmäl dig genom våra sociala medier eller till Emelie Hanström.

BRÄD- &
KORTSPEL

På www.boardgamearena.com
finns en mängd olika spel att
välja från. Det finns enkla och
mer komplexa spel, man kan
spela med eller mot varandra.
Tillsammans väljer vi ut spel som
vi vill spela och lär oss både
gamla och nya spel. 

ESCAPE 
ROOM

I ett Escape room ska man inom
en timme lyckas lösa ett
mysterium, det kan vara att hitta
mördaren, komma ut ur en
byggnad eller komma undan
Zombies. Under tiden kommer
man in i olika rum och ska hitta
lösningen för att ta sig vidare.

Vi börjar med att samlas på
Discord eller Zoom, där kan vi
bestämma spel, få inloggning till
Escape room och lära känna
varandra, som om vi satt vid
samma bord. Sen pratar vi under
spelen och för att kunna ta oss
igenom Escape room.

28/4 18.30 Spel
12/5 18.30 Escaperoom
24/5 18.30 Spel 

Datum kan komma att ändra,
håll koll på sociala medier

KONTAKT
Emelie Hanström • emelie.hanstrom@skunk.ax • +358 405 293 927 • www.skunk.ax

OM AKTIVITETEN

V å r t e r m i n e n  2 0 2 1

HUR GÅR DET
TILL?

DATUM
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      Annagårdens meny
Vecka 18
M 3.5 Broilerfrestelse
T 4.5 Stekt torsk
O 5.5 Kassler, stuvade grönsaker
T 6.5 Stroganoff 
F 7.5 Korvsoppa
L  8.5 Kåldolmar
S 9.5 Citronlax

Vecka 19 
M 10.5 Makaronistuvning, sås
T  11.5 Fisk på rotsaksbädd
O 12.5 Potatislåda & rökt delikatessida
T 13.5 Dillkött
F 14.5 Potatis- & purjosoppa
L 15.5 Rökt fisk
S 16.5 Köttrullade på fläskkött

             *med reservation för ändringar*

Smaklig måltid!

Vecka 20
M 17.5 Skinkfrestelse
T  18.5 Strömmingsflundra
O 19.5 Köttbullar 
T  20.5 Grillade brolierlår
F 21.5 Sommarsoppa
L 22.5 Panerad stekt spätta
S 23.5 Helstekt fläskcarré

Vecka 22
M 24.5 Ugnskorv & mos
T 25.5 Fiskbiffar
O 26.5 Mald leverbiff
T 27.5 Lasagne
F 28.5 Broilersoppa
L 29.5 Schnitzel
S 30.5 Kalla fiskrätter

Horsholma Fiskelag och Samfällda 
samt Uddarnas väglag 

 
Håller stadgeenlig delägarstämma i Sanda Bystuga 

 
Lördagen den 15 maj 2020 Klockan 11:00 

 
Stadgeenliga förhandlingar 

Och övriga samfällda ärenden. 
Information för fiskelaget om det gångna året och beslut att taga hur 

likvida medel bäst skall andvändas för kommande år.  
 

 Alla delägare i samfälligheten och Uddarns väglag välkomna! 
 

Styrelsen bjuder på kaffe med tilltugg! 
 

 Horsholma den 22 april 2021 
Styrelsen  

gm. Stig Fellman tel. 018 51415 
Mobil:04573451415 e-post: stig.fellman@aland.net 

 

Finholma bys fiskelag håller  
 
ÅRSSTÄMMA 
Söndagen den 23 maj kl. 15.00 i Turistinfon 
(bibliotekshuset) i Degerby. 
* stadgeenliga ärenden.  
                              Styrelsen 
 

Delägarlaget för Sonboda bys samfällda 
vattenområden och tillandningar samt 
Sonboda fiskelag håller  
 
ÅRSSTÄMMOR 
Tisdagen den 25 maj kl. 19.00 i kommungården i 
Degerby. 
* stadgeenliga ärenden 
 
Styrelsen 
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I år kommer Nordic coastal clean up day inte 
att arrangeras på en specifik plats utan på hela 
Åland! Detta betyder att vi kan städa tillsammans 
men ändå på varsitt håll.

Nordic coastal clean up day är ett nordiskt sam-
arbete där hela norden städar under en dag och 
därigenom förhindrar att mer skräp hamnar i vårt 
hav.

Hör av er till linda@natur.ax om ni vill att vi skick-
ar ett skräpplockarpaket till er i förväg. Detta 
innehåller: Påsar, handskar, info och en liten gåva 
som tack för hjälpen! Registrera in plockat skräp 
på stadaaland.ax.

Tillsammans gör vi Åland renare!

Läs mer på: facebook.com/stadaaland/

Vänliga hälsningar/Best regards

          Linda Eriksson 
  Projektledare Städa Åland

foglo.ax

VÄLKOMMEN TILL

FÖGLÖ

Sunden och fjärdarnas ö

SOMMAR 2021

foglo.ax
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Välkommen till Föglö!
Älands största skärgårdskommun hälsar dig

välkommen, här finns något för alla att uppleva!

Föglö är Ålands största skär-
gårdskommun med 532 invånare 
(31.12.2019). Sommartid är invå-
narantalet nästan det tredubbla då 
700 fritidsbostäder blir bebodda.

Det finns 22 byar och 3 enstaka 
hemman i kommunen. Den största 
byn är Degerby där den mesta ser-
vicen är koncentrerad med bland 
annat postombud, affär, skola, dag-
hem och äldreboende.

Här hittar du information om vad 
kommunen kan erbjuda sina invå-
nare. Du kan hitta information om 
företagare på Föglö, blanketter, 

Föglö är Ålands största skär-
gårdskommun med 532 invånare 
(31.12.2019). Sommartid är invå-
narantalet nästan det tredubbla då 
700 fritidsbostäder blir bebodda.

Det finns 22 byar och 3 enstaka 
hemman i kommunen. Den största 
byn är Degerby där den mesta ser-
vicen är koncentrerad med bland 
annat postombud, affär, skola, dag-
hem och äldreboende.

Här hittar du information om vad 
kommunen kan erbjuda sina invå-
nare. Du kan hitta information om 
företagare på Föglö, blanketter, 
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Föglö är Ålands största skär-
gårdskommun med 532 invånare 
(31.12.2019). Sommartid är invå-
narantalet nästan det tredubbla då 
700 fritidsbostäder blir bebodda.

Det finns 22 byar och 3 enstaka 
hemman i kommunen. Den största 
byn är Degerby där den mesta ser-
vicen är koncentrerad med bland 
annat postombud, affär, skola, dag-
hem och äldreboende.

Här hittar du information om vad 
kommunen kan erbjuda sina invå-
nare. Du kan hitta information om 
företagare på Föglö, blanketter, 

Föglö är Ålands största skär-
gårdskommun med 532 invånare 
(31.12.2019). Sommartid är invå-
narantalet nästan det tredubbla då 
700 fritidsbostäder blir bebodda.

Det finns 22 byar och 3 enstaka 
hemman i kommunen. Den största 
byn är Degerby där den mesta ser-
vicen är koncentrerad med bland 
annat postombud, affär, skola, dag-
hem och äldreboende.

Här hittar du information om vad 
kommunen kan erbjuda sina invå-
nare. Du kan hitta information om 
företagare på Föglö, blanketter, 
taxor, öppettider, förtroendevalda, 
turistinformation och mycket mer.

Varmt välkommen att ringa, maila eller 
besöka oss på kommunkansliet på Tings-
vägen 3 i Degerby! Kontaktuppgifter och 

Vår ö erbjuder flera 
restauranger och caféer, 
här finns något för alla 

smaker!

foglo.axFöglödagen 3juliPå Föglö finns en massa roligt att hitta på för 

barnen! Bland annat finns flera allmäna stränder.
Föglö är Ålands största skär-
gårdskommun med 532 invånare 
(31.12.2019). Sommartid är invå-
narantalet nästan det tredubbla då 

700 fritidsbostäder blir bebodda.Det finns 22 byar och 3 enstaka 
hemman i kommunen. Den största 
byn är Degerby där den mesta ser-

Föglö är Ålands största skär-
gårdskommun med 532 invånare 
(31.12.2019). Sommartid är invå-
narantalet nästan det tredubbla då 

700 fritidsbostäder blir bebodda.Det finns 22 byar och 3 enstaka 
hemman i kommunen. Den största 
byn är Degerby där den mesta ser-

”Föglö -sommar” blir ett specialnummer av Föglöbladet som ersätter sommarens midsommar-
nummer. I tidningen kommer finnas mer redaktionellt matieral, om vad man kan se och göra på 
Föglö och den kommer fungera lite som en turistbroschyr!
Vi vill förstås göra alla våra företagare här på ön synliga så vi önskar att så många som möjligt vill 
annonsera om sina tjänster! Annonspriserna är desamma som i ordianarie nummer av Föglöbla-
det, så väldigt förmånliga. Självklart önskar vi även in annonser från alla våra föreningar, om ni 
arrangerar något i sommar eller annars har något ni vill lyfta fram. Maila din annons till foglobla-
det@foglo.ax och kom ihåg att berätta att det är till ”Föglö - Sommar” du vill ha din annons då det 
ännu ligger en ordinarie deadline av bladet innan. Det går dock utmärkt att börja skicka in materi-
al redan nu! Har ni frågor eller vill ha hjälp med utformning av annons är det bara att höra av er till 
näringskoordinator/kommunikatör Caroline Henriksson på kontakt@foglo.ax

DEADLINE FÖR TIDNINGEN ÄR FREDAG 
DEN 4 JUNI

UTKOMMER 17 JUNI
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Det förebyggande arbetet för att skapa hälsa och 
långsiktigt välmående är viktigare än någonsin 
 
Den moderna människan har funnits i 200 000 år och vi vet att varje tidsepok har präglats  
av sina speciella hälsorisker, och sjukdomarnas karaktär har likaså formats av sin tid. 
 
Idag är vi mer stillasittande än någonsin, delvis pga det digitaliserade samhället, och detta 
utvecklar grunden för olika sjukdomstillstånd. Diabetes typ-2 och psykisk ohälsa är ett par 
nya välfärdstillstånd som ökar dramatiskt över hela världen.  
 
 
 
 
 
My Nordic Health stöttar individer, organisationer och företag att arbeta aktivt med att  
öka hälsa och välbefinnande.  
 
Vi arbetar utifrån helheten hos individen för att hitta den livsstil som stärker det friska  
samtidigt som det dagliga livets funktioner kan hållas aktiva.  
Modeller och verktyg anpassas efter mål och behov. 
 

v Svårt att sova, svårt att få till återhämtning, stressad, behov av fysisk aktivitet,  
behov av att se över kostvanor eller annat? 

v Funderingar angående arbetsliv eller karriär? 
v Behov av inventering i personalgruppen eller på annat sätt arbeta med friskvårds-

aktiviteter, välbefinnande på arbetsplatsen? 
 
 
Kontakta mig gärna för mer information.  
   
Varma hälsningar,                                
Annicka Toppe 
Friskvårdskonsulent, Hälsocoach, Sjuksköterska 
 
  
Kontaktinfo: 
annicka@mynordichealth.com 
www.mynordichealth.com  
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VVäällkkoommnnaa  ttiillll  TToorrggkkiioosskkeenn!!
ÄÄnnttlliiggeenn  äärr  ddeett  ddaaggss!!  SSoomm  nnii  hhaarr  vväännttaatt!!  ☺☺

DDeenn  1133  mmaajj  kkll..  1133..0000  ssllåårr  vvii  uupppp  ddöörrrraarrnnaa  fföörr  
ssäässoonnggeenn..  
VVii hhaarr fflleerraa ssttoorraa  nnyyhheetteerr  ppåå ggåånngg ddeennnnaa  
ssäässoonngg,,  kkoomm  oocchh  ttrryynnaa  vveettttjjaa……☺☺

FFöörr  ööppppeettttiiddeerr  oocchh  aannddrraa  uuppppddaatteerriinnggaarr,,  fföölljj  
vvåårraa  ssoocciiaallaa  mmeeddiieerr::
FFaacceebbooookk  -- TToorrggkkiioosskkeenn  FFööggllöö  
IInnssttaaggrraamm -- ttoorrggkkiioosskkeennffoogglloo

Säsongen är här!
Nu hittar Du även 

Ekologiskt Solskydd
hos mig. 

Ptasstar helta ftamiljen!

                               

 

    
   Bokta tid på tel 513366 el vita Fb.
    Måndtagtar är jtag på Staxess.
    Tis-Fre enligt bokning.
    Mästtarbrev. Utbildtad Färgexpert.
    Ekologisk Hälsokost. Hår, Hud, Hälsta.   
    @stalonghtarfixtarn på insttagrtam.               
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 Ålands Södra Skärgårdsförsamling¤ 

 
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, 
Dominic Karlman 0457 344 5166, Vaktmästare Sottunga: David Lindholm 0457 345 3484,  Husmor Kökar, 
Linnea Eriksson 0400 501 853. Hemsida: www.alandssodra.fi  

 

På grund av coronaläget kommer vi att fortsätta att sända våra gudstjänster via församlingens Facebooksida 
”Ålands södra skärgårdsförsamling”. I skrivande stund vet vi inte när vi kommer att kunna öppna kyrkorna fullt 

ut i samband med gudstjänsterna men i dagsläget får tio personer samlas. 

 

Gudstjänster i maj 
2.5 4:e sönd. e påsk.  Kollekt till FMS och SLEF via domkapitlet i Borgå. 

12.30 Gudstjänst i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund. 
 
9.5 5:e sönd. e påsk. Kollekt till Finlands Sjömanskyrka. 
 10.00. Gudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, K. Eriksson. 
 
13.5 Kristi himmelsfärdsdag. Kollekt till Församlingens fonder. 
 12.00. Pilgrimsmässa i kyrkan på Kökar. M. Widén, P. Hällund. 
 
16.5 6:e sönd. e påsk. Kollekt till Open Doors, Finland. 
 12.30 Högmässa i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund. 
 
23.5 Pingstdagen. Kollekt till Finska Missionssällskapet. 
 13.00 Gudstjänst i kyrkan på Sottunga. P. Karlsson. 
 13.46 Pilgrimsvandring från färjfästet i Degerby till kyrkan 

15.00 Sinnesromässa i kyrkan på Föglö, M. Piltz, K. Gäddnäs.  
Fika på kyrkbacken före gudstjänsten. 

 
30.5 Treenighetssöndagen. Kollekt till Kyrkans Utlandshjälp- 
 12.30 Gudstjänst i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund 
 

Till förmån för gemensamt ansvar 
Insamlingen Gemensamt Ansvar är en folkrörelse för kärlek till nästan och den evangelsk-lutherska 
kyrkans årliga insamling, som hjälper nödställda i Finland och u-länderna, oberoende av härkomst 
religion eller politisk övertygelse. Årets insamling går till att stödja mindre bemedlade äldre och för 

att förbättra digitala färdigheter. 
 
På Föglö: Lördagen 8 maj: försäljning av viltgryta med tillbehör vid butiken i Degerby. 
 
På Kökar: Söndagen 2 maj: försäljning av munkar, mjöd och kaffe efter gudstjänsten. 
                 Söndagen 16 maj: försäljning av rådjursgryta med tilltugg efter gudstjänsten. 


