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Åland 100år

Dag    Datum      Tid  Aktivitet                                     Plats           Sida
Sön 29.5   14.00 ÅVC i Stentorpa har öppet                     Stentorpa                 2
Tis 31.5   14.00 ”Tidens brus” Shanties           Annagården            10
Tor 2.6   17.00 ÅVC i Stentorpa har öppet           Stentorpa               2
Tor 2.6   19.00 Motionsfotboll            Granboda IP            8
Tis 7.6   19.00 Kvällsfika            Kommungården     2
Tis 7.6   19.00 Bolagsstämma Föglöbutiken          Carlsro              12
Tor 9.6   13.00 Självstyrelsefest                          Mattsmårs              14
Fre 10.6   11.30 Åland 100 på Carlsro                         Carlsro
Fre 10.6   09.45 Turistinformationen öppnar          Turistinfon              3
Sön 12.6   14.00 ÅVC i Stentorpa har öppet                     Stentorpa                 2             
Tor 16.6   17.00 ÅVC i Stentorpa har öppet           Stentorpa               2
Tor 16.6   18.00 Vernissage, Henrik Nylund          Biblioteket               7
Tor 16.6   18.30 Invigning Brändöströmsbron          Brändöström          13
Tor 16.6   19.00 Motionsfotboll            Granboda IP            8
Lör 18.6   15.00 Invigning av Carlsros strandbar          Carlsro       
Sön 19.6   14.00 ÅVC i Stentorpa har öppet                     Stentorpa               2
Tor 23.6   17.00 ÅVC i Stentorpa har öppet           Stentorpa               2
Tor  23.6   18.00 Lövning vid Högholm                         Sommarö              15
Tor 23.6   19.00 Motionsfotboll            Granboda IP            8
Fre 24.6   08.00 Bryggyoga                         Carlsro        
Fre 24.6   16.00 Stångresning på Högholm          Sommarö              15
Sön 26.6   14.00 ÅVC i Stentorpa har öppet                     Stentorpa               2                     
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Maj-Augusti:

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

Föglö Kommun
Föglö Turistinformation

visitfoglo

Deadline:
Fr 10.6
Må 22.8
Må 26.9
Må 24.10
Må 21.11
Må 19.12Må 19.12

Utgivning:
To 23.6
Fr 26.8
Fr 30.9
Fr 28.10
Fr 25.11
Fr 23.12

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

 
 

Vikarierande byråsekreteraren tackar för sig 
 

Jag vill tacka så hjärtligt för året som gått och passa på att hälsa Agneta Raitanen välkommen 
tillbaks till posten som byråsekreterare från och med den första juni. Kontaktuppgifterna till 
kommunkansliet är som tidigare info@foglo.ax eller telefon 018-50322.  
 

Hoppas ni alla får en härlig sommar!  
 

Glada hälsningar, 
Heidi Eriksson, vik. byråsekreterare vid Föglö kommun 
 

 

foglo.ax

#visitfoglo
#föglö
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FÖGLÖ
Sommar 2022

  

TTUURRIISSTTIINNFFOORRMMAATTIIOONNEENN  II  DDEEGGEERRBBYY  ÖÖPPPPNNAARR  
Turistinfon i bibliotekshuset i Degerby öppnar för säsongen fredag 10 juni.  
 
Öppettiderna är som följer; 
Alla dagar (måndag-söndag) kl. 9.45 – 18.45 (med lunchstängt 12.15-13.15).  
Avvikande öppettider under midsommarhelgen enligt följande; 
* midsommarafton kl. 09.45 – 17.00 
* midsommardagen kl. 11.30 – 17.00 
Torgkvällarna under sommaren håller infon öppet till kl. 20.45. 
Avvikande öppettider också vecka 28 i samband med dansbandsfestivalen (kvällsöppet till kl. 
21).  
 
Turistinfon är öppen fr.o.m. fredag 10 juni t.o.m. söndag 21 augusti. 
 
I turistinformationen hittar du informationen om det mesta som händer och finns att göra på 
Föglö samt också delvis övriga skärgården och fasta Åland. Det finns information om logi- och 
matställen, serviceutbudet mm, kort sagt allt som finns på en turistinformation. 
 
Det finns också en hel del produkter till försäljning, såsom böcker och publikationer, kläder, 
Föglösouvenirer av olika slag mm. Turistinfon handhar i år också minigolfen samt sköter en hel 
del bokningar som ställplatser mm. 
 
FFöörreettaaggaarree  oocchh  fföörreenniinnggaarr  !! Lämna informationsmaterial, ev. broschyrer, evenemangsanslag mm 
till turistinformationen till påseende för turister och besökare. 
 
Telefonnumret till turistinformationen är 04573427274 och e-post turistinfo@foglo.ax och årets 
turistinformatörer/-värdar (som arbetar enligt schema) heter Julian Mörn och Ruangwit Sae-
Liao. 
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               MEDDELANDE 
 
 

 
 

Föglö kommunen har 
uppmanat fordonsägarna 
att flytta följande fordon 
per den 18.5.2022 enligt 

lagen om flyttning av 
fordon 828/2008. 

 
- Blå Suzuki Baleno 
 
- Silvergrå BMW 
 
Ingen av fordonens ägare 
har flyttat fordonen inom 
utsatta tiden. Bilarna flyttas 
till lagerhallen där fordonen 
kan återfås mot att 
kostnaderna förknippade 
med flytten ersätts. Bilarna 
är tillgängliga t.o.m. den 
10.06.2022 varefter 
kommunen skrotar bilarna. 
 

Byggnads- och tekniska 
nämnden/ kommunens 
renhållningsmyndighet 

Tillsatta tjänster/arbetsavtal inom Föglö kommun; 
 

Tjänst/arbete Tjänsteinneh./arb.tagare Tid Antal 
sökanden 

Fastighetsskötare Håkan Willner 4.4.2022 - 31.8.2022 4 

Kurator skolan Paulina Emretsson Tillsvidare 4 

Vårdbiträde Ulrica Skarén Tillsvidare 5 

Vårdbiträde Helena Gustavsson Tillsvidare 5 

Daghemsföreståndare Anneli Jansson 1.8.2022-31.7.2023 1 

Vice daghemsföreståndare Håkan Sundelin 1.8.2022-31.7.2023 - 

Lärare barnomsorg Håkan Sundelin 1.8.2022-31.7.2023 3 

Barnskötarvikarie Emma Gustavsson 1.8.2023-31.7.2023 - 

Barnskötarvikarie Cia de Haas 1.8.2022-31.7.2023 - 

Barnskötare Vanessa Perez 1.8.2022-31.12.2022 5 

Gruppassistent dagis Debbie Hilling Tillsvidare fr.o.m. 
1.8.2022 

2 

Klass- och speciallärare Sara Strandberg 1.8.2022-31.7.2023 3 

Timlärare olika ämnen Kent Eriksson Tillsvidare fr.o.m. 
1.8.2022 

4 

Timlärare slöjd Anna Sundblom-Westerlund 1.8.2022-31.7.2023 1 

Timlärare IKT & idrott Hanna Fellman 1.8.2022-31.7.2023 2 

Timlärare förberedande 
undervisning 

Josefin Hemmingsson 1.8.2022-31.7.2024 6 

Vice skolföreståndare Maria Högnabba Tillsvidare fr.o.m. 
1.8.2022 

- 

 
    

 
  

Bildningsnämnden söker till Föglö grundskola 
 

• EEnn  eelleevvaassssiisstteenntt från den 15.8.2022 med arbetstid 58,17 % av allmän arbetstid 
eller 22,25 timmar per vecka. Lön 1275 – 1377 € per månad beroende på 
erfarenhet. 

 
Vi söker dej som tycker om att samarbeta, är målmedveten och ser elevernas behov. 
Föglö grundskola är en 1 - 9 skola med 38 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 1 juni 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 18 maj 2022. 
Bildningsnämnden 
www.foglo.ax 
 
 
 
 

 



5FÖGLÖBLADET                                      JUNI 2022

   
 

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 4€, 8€ och 10€ 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. 
Plast och farligt avfall återvinns endast vid den bemannade återvinningscentralen i Stentorpa. 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. 
 

Deponiavfall 1 (husgeråd/inredning/möbler) ingår i grundavgiften. OBSERVERA 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 40 € per påbörjad m³. 

  
Renhållningens grundavgift för år 2022 är differentierad enligt följande: 
 

Grundavgift för permanent boende hushåll är 150 € (inkl moms).  

Grundavgift för fritidshushåll/ - fastigheter är 100 € (inkl moms). 

Grundavgift för fritidshushåll/-fastigheter med permanent boende i kommunen är 45 € (inkl.moms).  
 

Gällande befrielse alt. nedsatt grundavgift hänvisas till avgiftstaxan för år 2022. 
 

Öppettider och mottagningsavgifter vid Föglö återvinningscentral i Stentorpa  
 

Jämna veckor   helgfria torsdagar 1.1 – 31.3 och 1.10 – 31.12.2022  kl. 17.00 – 19.00 

Varje vecka          helgfria torsdagar 1.4 – 30.9.2022      kl. 17.00 – 19.00  

samt             söndagar                  1.5 – 31.8.2022      kl. 14.00 – 16.00 
 

Brännbart restavfall                            8 € per säck upptill 200 liter 

Brännbart restavfall                              4 € per påse upptill 60 liter 

Bioavfall (komposterbart hushållsavfall)                  10 € per säck upptill 25 liter 

Bioavfall (komposterbart hushållsavfall)                               4 € per påse upptill 8 liter 
 

Kommunens entreprenör 2022 är Transmar Ab tel. 018-27580. Renhållningen anlitar som underentreprenör Alandia 
Allting Ab.  
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    e-mail: biblioteket@foglo.ax 

Facebook: Biblioteket på Föglö Aktiv 
Tel 50348 

                    EEnn  ddeell  aavv  vvåårraa    nnyyhheetteerr  ii  bbiibblliiootteekkeett!!  
                   Många böcker är på inkommande 
Vuxen, skönlitteratur:     
Christoffer Holt                                                           Den glömda kokbok 
Mikael Bergstrand                                                      Konsulten som inte ville bada 
Douglas Stuart                                                             Unge Mungo 
T.I. Lowe                                                                        Under magnoliaträdet 
Sarah Haywood                                                           Kaktus 
Liz Fenwick                                                                  En kärlekshistoria i CornWall 
Johanna Schreiber                                                      Vända blad 
 
 
Vuxen, deckare:  
Emelie Schepp                                                             Björnen sover 
Karin Alfredsson                                                         Från någon som vill dig illa 
Marcus Grönholm                                                       Lelo 
Peter Robinson                                                            Ett nödvändigt slut 
Karina Johansson                                                        Pastorsänkan 
Ulf Kvensler                                                                  Sarek 
Läckberg & Fexeus                                                      Kult 
David Baldacci                                                              Utpressaren 
Ilaria Tuti                                                                       Askans dotter 
Lee Child                                                                        Hellre död än levande 
 
 
Vuxen fakta:  
Leonor Juhl                                                                   Inred ute  
Maria Bouroncle                                                          Det kom för mig i en hast 
Susanne Håkansson                                                   Lär dig laga egen hundmat 
                                                                 
Åländsk litteratur: 
Barn skönskönlitteratur: 
David Renklint                                                            Blixtregn 
Petrus Dahlin                                                               Spökräddarna – det rädda spöket 
                                                                                         Spökräddarna – det instängda spöket 
Lin Hallberg                                                                  Älskade Sigge 
 
Nu även barnböcker på Ukrainska

ÖPPETTIDER FRAM TILL 27.06.22              
MÅN 10.00-13.00  och   16.30-20.00 
TIS     STÄNGT 
ONS   16.30-20.00                    
TOR   16.30-21.00 
FRE   STÄNGT   
                       

SOMMARÖPPET FRÅN 27.06 – 18.8 2022 
Måndag  10.00 – 12.00 och 16.30 – 20.30 
Tisdag     18.30 – 20.30 
Onsdag   16.30 – 20.30              OBS!!! 
Torsdag  16.30 – 20.30 
Fredag       stängt

Ny utställning från 10.6 -15.8   se separat annons 

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

VÄLKOMNA mvh Katarina Fellman 
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36

Sommar 1974, olja på duk 85,5x80,5 privat ägo.

UTSTÄLLNING PÅ FÖGLÖ BIBLIOTEK 13.6-15.8.2022
 

Öppettider som bibliotek och turistinfo

VERNISSAGE TORSDAG DEN 16 JUNI 2022 KL 18.00
Vi minns Henrik tillsammans!

Musik med Andreas Nyberg och Emanuele Ferrari

Arr. Fritids- och kulturnämnden i Föglö     
Kurator Anna Sundblom-Westerlund

HENRIK NYLUND
1945-1982
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LÄGER, KURSER, AKTIVITETER SOMMAREN 2022 PÅ FÖGLÖ  
 
 

MOTIONSFOTBOLL 
 

FUIA i samarbete med fritids- och kulturnämnden ordnar motionsfotboll på idrottsplan alla 
torsdagskvällar under perioden 2 juni – 11 augusti. 
 
Klockslag; Torsdagar kl. 19.00 – 20.30. Start torsdag 2 juni. 
Plats;  Idrottsplanen i Granboda 
Ålder; Vuxna, damer och herrar. Öppet för 13 år (födda 2009) och uppåt 
Ledare; Julian Mörn. 
 
Öppet för alla intresserade, fast bosatta, sommarbosatta, turister mm. Bara att komma och 

spela och ha roligt en stund med kravlös motionsfotboll under enkla former. 
 
 
 

Ledd FRIIDROTTSTRÄNING 
 
FUIA:s friidrottssektion håller ledda friidrottsträningar på Idrottsplan i Granboda  
måndagkvällarna under perioden 27 juni – 18 juli. 
 
Klockslag; Måndagar kl. 19.00. Start måndag 27 juni. 
Plats;  Idrottsplanen i Granboda 
Ålder; Öppet för alla åldrar. 
Ledare; Marie Snällström, Kristian Holmström och Rain Ainas. 
 
Öppet för alla intresserade, fast bosatta, sommarbosatta, turister mm.  

 
 
 

FOTBOLLSSKOLA 
 
Idrottsföreningen FUIA r.f. i samarbete med fritids- och kulturnämnden i Föglö arrangerar 
sin traditionella fotbollsskola på Föglö för ungdomar sommaren 2022 enligt följande; 
 
Tidpunkt; Vecka 29 (18 juli – 22 juli)  kl. 13.00 – 16.00 måndag-fredag 
Plats; Idrottsplanen i Granboda. 
Ålder; Barn (flickor och pojkar) födda 2010-2016. Ifall fler än 20 barn anmäler sig till 

fotbollsskolan delas deltagarna upp i två grupper efter ålder.  
Ledare; Albert Ulenius biträdd av Jesper Gåvefeldt. 
Deltagaravgifter;    Gratis, ingen avgift uppbäres.  
 
Liten matsäck samt förstås fotbollsskor och -utrustning medtages. Bollar tillhandahålles av 
FUIA. 
 
Anmälan; bindande anmälan senast måndag 11 juli kl. 15.00 till FUIA:s ordförande 

Niklas Eriksson, e-post niklas.eriksson@foglo.ax alt. tel. 04570583093.  
 
Fotbollsskolan är öppen för alla intresserade.                    
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TENNISKURS 
 

Fritids- och kulturnämnden i Föglö i samarbete med MLK anordnar en 4-dagars tenniskurs 
på Föglö vid tennisbanan. Det är ett utmärkt tillfälle för den som vill lära sig spela tennis att 
lära sig grunderna under kunnig ledning. Också sådana som spelat tidigare är varmt 
välkomna att förkovra sig med personlig tränare. 
 
Tidpunkt; Vecka 31; 1 augusti – 4 augusti (må-to, 4 dagar) 
Lärare;  Av MLK anställd tränare. 
Ålder; Öppet för alla åldrar från 7 år (födda 2015) och uppåt. Tider 

överenskoms senare, önskemål kan framföras vid anmälan. 
Antal lektioner; tid per dag beroende av gruppstorlekar och ålder, men minst 1 

timme 
Anmälningsavgift; Inga deltagaravgifter/anmälningsavgifter för deltagande i  
                                         tenniskursen uppbärs detta år. 
 
Anmälan; senast måndag 18 juli kl. 15.00 till fritids- och 

kulturnämndens sekreterare Niklas Eriksson, e-post 
niklas.eriksson@foglo.ax alt. info@foglo.ax eller telefon 
04570583093. 

OBS ! Racket och bollar finns att låna, men du får gärna ha med dig egen racket. 
Tennisskolan är öppen för alla intresserade, också sommarboende och turister.    

 
 

KANOTUTFÄRD/-DAG 
 
Fritids- och kulturnämnden i Föglö arrangerar kanotutfärd/-dag enligt följande; 
Tidpunkt;  Lördag  13 augusti kl. 10.00  
Start- och målplats; Embarsunds rastplats 
 
Målgrupp; alla åldrar födda 2012 (10 år) och tidigare, barn som vuxna, ingen kanotvana 

behövs utan nybörjare är lika välkomna.  
Deltagaravgifter;      Föglö-skrivna Utomstående 
Vuxna        25 euro           40 euro 
Barn födda 2006-2012       15 euro           20 euro 
 
Kanot tillhandahålles (ingår i priset). Ledare Kurt Fellman. Egen matsäck medtages.  
 
Anmälan; bindande anmälan senast torsdag 4 augusti kl. 15.00 till fritids- och 

kulturnämndens ordf. Kurt Fellman, tel. 51232 alt. 0400-229982, som också 
vid behov ger vidare upplysningar. Anmälan kan också göras per e-post 
info@foglo.ax.   

 

GUIDAD BÅTRUNDTUR I FÖGLÖ SKÄRGÅRD 
 

Fritids- och kulturnämnden arrangerar i samarbete med Sommarögård (Conny Jansson, 
Sommarö) en guidad båtrundtur i Föglö skärgård. Rutten för årets rundtur är öppen och 
bestäms närmast från aktuellt väder. 
 
Tidpunkt; lördag 23 juli kl. 10.00 – ca. 17.00.  
Start; Tullbron i Degerby.  
Avgift; 20 €/person för de som inte har egen båt. 
 
Det finns minst 15 platser avsedda för i första hand personer som saknar egen båt. Vi 
hoppas därtill att många med egen båt anmäler sig och följer med på turen. Kom ihåg att ta 
med egen matsäck, lunch-/kaffekorg.  
 
På eventuella förfrågningar kring rutten mm hänvisas till Conny Jansson, telefon 
0400947502. 
Anmälan; senast fredag 15 juli kl. 15.00 per epost info@foglo.ax eller  

niklas.eriksson@foglo.ax eller telefon 50322. 
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FUIA     INFORMERAR 

 
 
Friidrottsträning 
 
Friidrottssektionen håller ledda friidrottsträningar för alla åldrar sommaren 2022 måndagar kl. 19.00 med start 
27 juni t.o.m. 18 juli (4 måndagar). 
 
Den som är intresserad av att träna friidrott är därutöver fri att utnyttja vår fina idrottsanläggning, där de flesta 
friidrottsgrenar går att utöva. Behöver man redskap till någon gren och inte har egna redskap med sig kan man 
tillfälligt låna nyckeln av någon av styrelsemedlemmarna, som alla har nyckel till redskapsskjulet. 

 
Motionsfotboll torsdagar  
 
Ledd motionsfotboll spelas på Granboda idrottsplan alla torsdagar kl. 19.00-20.30 med början fr.o.m. 2 juni t.o.m. 
11 augusti. Ledare; Julian Mörn. Främst avsett för vuxna och äldre juniorer, öppet för alla fr.o.m. 13 år (födda 2009) 
och uppåt. Vi hoppas på god uppslutning, gärna från vuxna som behöver röra på sig, det är bara att dyka upp och 
spela i trevligt sällskap ! 
 
Alla välkomna. 
 

GAMMALT 
OCH NYTT 
FRÅN FÖGLÖ

2022

FÖRENINGSLIVET I FÖGLÖ

FÖGLÖ HEMBYGDSFÖRENING

KOMMER SNART!

Tidens Brus 
 
 
 

 

Till tonerna av shanties från de sju haven 
välkomnar vi sommaren på Annagården 

tisdag den 31 maj 2022 kl 14.00

Kaffeservering

Välkommen!
Föglö Hembygdsförening
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Under sommaren kommer Leader projektet Skärgården i mitt hjärta att jobba hårt
med att marknadsföra Skärgården. 
Vi har anställt 6st influensers som kommer lyfta olika event, platser och aktiviteter. Vi
kommer att  presentera  dessa unga personer i våra sociala medier i början av
sommaren. 

Följ oss på Facebook och Instagram @skargarden.ax vi kommer också att använda
följande hashtags: #skärgårdsinfluerare #skärgårdsambassadör
#skärgårdenimitthjärta 

Förutom influerarna har vi också glädjen att presentera Skärgårdsambassadörer.
Dessa modiga, glada och aktiva personer har bestämt sig för att bygga ett drömliv i
Ålands skärgård och berättar om sina upplevelser och samhället de lever i. 
 Häng med deras liv på deras sociala medier: 
@weissenbergnordberg @jannikamatilda
@henriksson.ax @elsacederlund 
@vardodenfortrolladeon Jessica Löfgren på facebook

Ambassadörer samt 
Sommarinfluensers 

Hur bobar är vi? 
Är också ett Leader finansierat projekt. Det är en fråga som alla skärgårdskommuner på Åland
borde fundera på, för att kunna planera framtiden. ”Bobarhet” är en metod för en bred och
inkluderande analys av attraktionskraften hos ett ö-samhälle. Man kan kalla det en förenklad
hållbarhetsanalys som tar sikte på om en ö är ”bobar” dvs om där finns bostäder, jobb, skola,
butik, transporter och social service.
För att lära ut bobarhets-verktyget i skärgårdskommunerna samt leda arbetet har vi anställt
två projektledare för att driva utbildningsplanen för kommunerna/ ö-samhällena. 
De är Christian Pleijel samt RoseMarie Hellén.
 
Läs mera på vår hemsida. 
www.skargarden.ax 
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Hur	bobara	är	vi?	
Bobarhet	är	en	metod	för	öar	som	lider	av	minskande	befolkning,	
svag	attraktionskraft	för	inflyttning	och	kraftig	säsongsvariation	

på	grund	av	ett	starkt	besökstryck.	
Metoden	är	utvecklad	av	öbor	för	öbor	och	utförs	i	huvudsak	av	

öborna	själva.	
	

Nu	inleds	projektet	”Hur	bobara	är	vi?”	med	första	fasen	av	bobarhetsanalyser	av	alla	
skärgårdskommunerna.	Två	projektledare	är	anställda	och	i	början	av	juni	ska	

representanter	från	kommunerna	utbildas	i	metoden.	Mer	info	och	kontaktuppgifter	
finns	på	Företagsam	skärgårds	hemsida	www.skargarden.ax	

	

	

Wargskärs Marthaförening söker nya
medlemmar som är intresserade av att 
driva föreningen vidare, till nytta för hela
Föglö. 

Är du intresserad? Ring Estrid:

Tel 0400-459752
eller 018-51057eller 018-51057

Aktieägare och intresserade inbjuds 
till Föglöbutikens bolagsstämma
tisdag 7.6.2022 kl 19.00 på Carlsro.

Vid stämman behandlas de ärenden 
som anges i bolagsordningens 11§,
beviljande av fullmakt för lantmäteri 
förrättning.förrättning.

Föglöbutiken AB
Styrelsen

BOLAGSSTÄMMA

  

Våra fasta telefonnummer på Annagården kommer att 

avvecklas och har ersatts av mobiler. Efter utgången av 2022 

försvinner de fasta numren helt. 

DDee  nnyyaa  tteelleeffoonnnnuummrreenn  äärr::  

Annagården: 0457-343 38 21 

Sjukskötare: 0457-346 60 11 

Bemanningsansvarig närvårdare: 0457-345 97 84 

Äldreomsorgschef: 0457-344 51 15 
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Ålands landskapsregering hälsar alla varmt välkomna till den efterlängtade 
invigningen av nya Brändöströmsbron på Föglö torsdag den 16 juni. 

Ålands landskapsregering informerar  
Broutbytesprojektet 2017-2027

18:30 Invigningsceremoni 
Tal och bandklippning av  

infrastrukturminister  
Christian Wikström och   

kommunfullmäktiges ordförande  
Gun-Britt Gullbrandsson. 

18:45-19:30 Servering av  
kaffe och tårta.

ProgramProgram

Välkommen till invigningen av  
Brändöströmsbron! 

Begränsad fram-

komlighet då bron 

stängs av i max  

30 minuter  

kl.18:30-19:00. 

Vi ber alla att ta det lugnt och  köra försiktigt!
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mmuusseeiiggåårrddeenn    MMAATTTTSSMMÅÅRRSS  

SSjjäällvvssttyyrreellsseeffeesstt  99  jjuunnii  22002222  kkll..  1133..0000  
 FFllaagggghhiissssnniinngg  

 OOrrddfföörraannddeess  hhäällssnniinnggssoorrdd  
 ÅÅlläännnniinnggeennss  ssåånngg  uunniissoonntt  

 VVii  bbjjuuddeerr  ppåå  kkaaffffee  oocchh  ttåårrttaa  
 FFeessttttaall  aavv  AAnniittaa  FFrroosstt  EEkk::  ””MMiinn  ffaarr,,  mmooddeellllbbyyggggaarreenn  VViikkttoorr  AAnnddeerrssssoonn””  

 LLootttteerrii  oocchh  llooppppiiss  
                AALLLLAA      HHJJÄÄRRTTLLIIGGTT    VVÄÄLLKKOOMMNNAA!!  

  
Arr: Garantiföreningen för Mattsmårs rf med stöd av Ålands kulturdelegation och Föglö kommun.  

 

9 juni startar försäljningen av lotter till föreningens stora SOMMAR-LOTTERI fram t.o.m. Föglö-
dagen 2.7, då dragning sker. En lott kostar 2 €. Huvudvinsten är en modelleka byggd och done-
rad av Gustav Frost. Övriga fina vinster är en Strömsötröja av Marianne Eskills, en vävd matta 
av Tea Ojala och ett presentkort till Seagram samt ett otal andra småvinster. 
 
Den, som vill lämna loppissaker till vår loppis, men har spörsmål därom, kan kontakta Rene 
Sköld per tel. 040 562 0452. 
 
Vid årsmötet beslöts att medlemsavgiften för år 2022 är 12 € samt att avgiften för ständigt 
medlemskap är 150 €. Inbetalning görs till föreningens konto FI20 5578 0420 1608 98. 

 
  

Mattsmårs håller i år öppet  
5 juli – 6 augusti, tis – lör 

kl. 12 – 15.  
Ingen entréavgift! Minicafé. 

24 h-loppis. 
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Välkomna att fira midsommar på Högholm i Sommarö! 
Firandet börjar med lotteriförsäljning kl. 15:30 och stången reses 

ca kl. 16:00. Efteråt väntas sång och dans för både vuxna och barn. 

Lövning av stången 
23 juni kl. 18:00.

Östersocknens Byalag 
önskar att så många som 
möjligt kommer för att 
umgås och hjälpa till.

Kommande händelser

Vi har en otroligt händelserik 
sommar framför oss med ett 
digert program! Fullständigt 
program kommer förstås i 
Föglö Sommar men vill du 
redan nu veta vad som är 
på gång så hänvisar vi till 
kommunens hemsida där vi 
uppdaterar vartefter. 

Vi hälsar också varmt välkom-
na till kvällsfikan den 7 juni 
då vi går igenom hela som-
maren tillsammans! Läs mer 
om det i början på bladet. 
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Föglö hälso-och sjukvårdsmottagning

Tel: 0400 780 233

TeleQ - du blir uppringd

Datum för läkardagar är 14/6 och 21/6 2022

Nina semester 13/6 - 17/7 2022

Helena semester 18/7 -21/8 2022

Hela perioden har vi Jenni A-J som vikarierar oss.

-------------------------------------------------------
Mottagningen stängd veckoslut + kvällar samt 

då helgdag infaller, 9/6 + 24/6 2022

--------------------------------------------------------

Viktiga telefonnummer;
HC, Mariehamn, tidsbokning + sjukvårdsupplysning 018 538500 

vardagar kl.8-16, lö + sö 9-16

Alarmcentralen 112 vid akuta ärenden

ÅCS växel + akuten 018 5355

Landet med tusende öar och skär,
danat ur havsvågors sköte.
Åland, vårt Åland, vår hembygd det är.
Dig går vår längtan till möte!
Forngravars kummel i hängbjörkars skygd
tälja din tusenårs saga.
Aldrig förgäta vi fädernas bygd,
vart vi i fjärrled än draga,
vart vi i fjärrled än draga.
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Hår, Hud, Hälsa.
Allt hör ihop.

Din livsstil påverkar.
Dit liv, Dina val!

                  

   Boka tid på tel 513366 el via Fb.
   Måndagar är jag på Saxess.
   Tis-Fre enligt bokning.
   Mästarbrev. Utbildad Färgexpert.
   Hälsokost. Hår, Hud, Hälsa.                   

  

Föglö Nostalgi 
 

Föglö Nostalgi och Loppis 
finns denna sommar på 

Näversholmavägen, granne 
med trädgårdskafé 

SOLKLART. 

Föglö Nostalgi har öppet 
mest hela tiden. Välkomna 
att fynda vackra saker från 

mormors vind och retrosaker 
som passar till stugan eller 
varför inte ett litet minne 

från vackra Föglö. 

Vi öppnar 1 juni 

Välkomna 
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Välkommen till väntsalen i Degerby! 
Du hittar våra öppettider 

på vår facebooksida

@foglobagari

VVäällkkoommnnaa  ttiillll  TToorrggkkiioosskkeenn!!
-- ÅÅllaannddss  mmyyssiiggaassttee  ggllaasssskkiioosskk

ÄÄnnttlliiggeenn  hhaarr  vvii  kkoommmmiitt  ttiillll ddeenn  ttiiddeenn  
ppåå  åårreett  ddåå  ggllaassss  ssmmaakkaarr  kkaannoonneerrss  
iiggeenn  ☺☺..
VVii  ööppppnnaarr  vvåårraa  ddöörrrraarr  2266..55..  
VVäällkkoommnnaa  
FFöörr  ööppppeettttiiddeerr  oocchh  aannddrraa  
uuppppddaatteerriinnggaarr,,  fföölljj  vvåårraa  ssoocciiaallaa  
mmeeddiieerr::
FFaacceebbooookk  -- TToorrggkkiioosskkeenn  FFööggllöö  
IInnssttaaggrraamm -- ttoorrggkkiioosskkeennffoogglloo
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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 juni 
 
29.5 Sjätte söndagen e. påsk. Kollekt till Kyrkans Utlandshjälp 
 10.00 Högmässa i kyrkan på Föglö. M. Piltz 
  
5.6 Pingstdagen Kollekt till Finska missionssällskapet 
 12.30 Högmässa i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund  
 
12.6 Treenighetssöndagen Kollekt till Församlingens diakoni 
 10.00 Högmässa i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, K. Gwardak 
 13.00 Högmässa i kyrkan på Sottunga P. Karlsson, K. Gwardak 
 
19.6 2 sönd. e. pingst Kollekt till Lärkkulla-stiftelsen 
 13.00 Högmässa i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund 
  
25.6 Midsommardagen Kollekt till Finlands sjömanskyrka  

13.00. Friluftsgudstjänst på kyrkbryggan om vädret tillåter. Medtag picnickorg. 
Annars högmässa i kyrkan. P. Karlsson, P. Hällund  

 
26.6 3 sönd. e. pingst. Kollekt till Kyrkans central för det svenska arbetet. 
 14.00 Konfirmation i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz 
 Träff för 60-års konfirmandjubilarer. 
 
1-3.7 Franciskusfesten på Kökar. Programmet finns på hemsidan www.franciskus.ax   
 
1.7 19.30 Psalmsångskonsert i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund, Kökar röster. 
 
2.7 20.00 Konsert i kyrkan på Kökar med Johannes Westö 
 
3.7 4 sönd. e. pingst. Kollekt till Församlingsförbundet. 
 13.00 Ekumenisk festhögmässa i kyrkan på Kökar. P. Karlsson P. Halldorf, P. Hällund. 
 
    
 

Övrig verksamhet 
 
Andakt på Annagården 15.6 och 29.6 kl. 14.30 P. Karlsson 
Måndagsträffen på Sommarängen 13.6 och 27.6 kl. 13.30 P. Karlsson 


