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FÖGLÖBLADET

HÄNDELSEKALENDER OKTOBER

Dag    Datum      Tid  Aktivitet                                     Plats           Sida

Mån 3.10   19.00 Folkhälsans tabata  Gympasalen
Tor 6.10   17.00 ÅVC i Stentorpa öppen  Stentorpa             2
Tor 6.10   19.00 Motionsidrott   Gympasalen             9
Sön 9.10   11.45 Matkulturdagen   Seagram             6
Mån 10.10   19.00 Folkhälsans tabata  Gympasalen
Tis 11.10   18.00 Stick- och pitchcafé  Annagården
Tor 13.10   19.00 Motionsidrott   Gympasalen             9
Mån 17.10   19.00 Folkhälsans tabata  Gympasalen
Tis 25.10   18.00 Stick- och pitchcafé  Annagården
Tor 20.10   17.00 ÅVC i Stentorpa öppen  Stentorpa             2
Tor 20.10   19.00 Motionsidrott   Gympasalen             9
Mån 24.10   19.00 Folkhälsans tabata  Gympasalen
Tor 27.10   19.00 Motionsidrott   Gympasalen             9
Lör 29.10   11.30 Loppmarknad   Brandkårshuset             6
Lör 29.10   18.00 Höstmaskerad   Sanda bystuga             8 

Kommande händelser:

Lör 19.11    Julmarknad på Henriks skulla
Lör 27.11  Julmys på Mattsmårs                     

    
     
   

Dag   Datum Tid  Händelse     Plats      Sid

Dag    Datum      Tid  Aktivitet                                     Plats           Sida

Mån 3.10   19.00 Folkhälsans tabata  Gympasalen
Tor 6.10   17.00 ÅVC i Stentorpa öppen  Stentorpa             2
Tor 6.10   19.00 Motionsidrott   Gympasalen             9
Sön 9.10   11.45 Matkulturdagen   Seagram             6
Mån 10.10   19.00 Folkhälsans tabata  Gympasalen
Tis 11.10   18.00 Stick- och pitchcafé  Annagården
Tor 13.10   19.00 Motionsidrott   Gympasalen             9
Mån 17.10   19.00 Folkhälsans tabata  Gympasalen
Tis 25.10   18.00 Stick- och pitchcafé  Annagården
Tor 20.10   17.00 ÅVC i Stentorpa öppen  Stentorpa             2
Tor 20.10   19.00 Motionsidrott   Gympasalen             9
Mån 24.10   19.00 Folkhälsans tabata  Gympasalen
Tor 27.10   19.00 Motionsidrott   Gympasalen             9
Lör 29.10   11.30 Loppmarknad   Brandkårshuset             6
Lör 29.10   18.00 Höstmaskerad   Sanda bystuga             8 

Kommande händelser:

Lör 19.11    Julmarknad på Henriks skulla
Lör 27.11  Julmys på Mattsmårs                     
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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

foglo.ax #visitfoglo
#föglö

Januari-mars:
Jämn vecka helgfria torsdagar 

kl 17:00 – 19:00

Oktober - December

Slutredovisningar;  
• Annagården - fjärrvärmeväxlare: 19.191,52 € inkl. moms 
• Daghemmet – förnyande av lekparken: 86.947,72 € inkl. moms 
• Slambäddarna i Stentorpa: 40.282,86 € inkl. moms 
• Vatten och avlopp till Degerby färjeläge och väntsalen: 55.701,15 € inkl. moms 

 

Jordbrukarinfo! 

Till följs av att Hammarlands kommun gjort förändringar i telefonväxelsystemet 
blir det nummerförändringar. 

Lantbrukssekreterarens tidigare mobilnummer gäller inte längre, framöver nås 
lantbrukssekreteraren endast genom nummer 018-364526 viket numera leder 
till mobiltelefonen som är kansliets enda telefon. 

I övrigt är kontaktuppgifterna oförändrade. 
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HEMORTSSTIPENDIUM 
 
Föglö kommun utdelar för sjuttonde året ett av kommunfullmäktige 16 december 2004 inrättat 
”Hemortsstipendium” för studerande mantalsskrivna i Föglö kommun. 
 
Enligt stadgarna skall följande kriterier uppfyllas för att sökande skall kunna komma ifråga för stipendiet; 
- den studerande skall vara mantalsskriven i Föglö kommun 1.1 respektive år (dvs i det här fallet 1.1.2022), 
- den studerande skall vara inskriven i antingen en högskola, ett universitet eller en yrkeshögskola och skall 

idka studier på heltid, 
- studeranden skall vara max. 29 år fyllda, samt 
- studeranden skall ha slutfört studier på andra stadiet. 
 
Stipendiets belopp utgör 100 euro. 
 
Hemortsstipendiet för studerande som uppfyller villkoren i stadgarna lediganslås sålunda att sökas senast 28 
oktober 2022 kl. 15.00 under adress Kommunstyrelsen, Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ alternativt 
niklas.eriksson@foglo.ax , på för ändamålet särskild blankett som kan erhållas från kommungården, 
byråsekreterare Agneta Raitanen, tel. 50322 alt. kommunens hemsida www.foglo.ax. 

 
Föglö, 20 september 2022 

 
Kommunstyrelsen 

 
 



FÖGLÖBLADET                          OKTOBER 20224

Visste du att det finns en metod för att mäta hur bobar en plats är? Metoden har 
utvecklats för öar, av öbor, åt öbor. Det är en mätare på vad som är attraktivt på 
en ö som bostadsort, och vad som saknas.

Sottunga, Kumlinge och Föglö gör varsin bobarhetsutredning i ett gemensamt 
projekt. Man mäter, diskuterar och värderar sju olika områden med totalt 45 
indikatorer som tillsammans ger en bild av vad som är bra på ön, och vad som 
skulle kunna bli bättre.skulle kunna bli bättre.
Metoden används på öar i Finland och Sverige, snart också i Kroatien och Grekland. 
En bra utförd bobarhetsutredning är en stabil grund för att kunna tag i det som 
behöver förbättras, och en klar fördel när det gäller att ordna finansiering.

Vill DU vara med i en enkät för vårt bobarhetsprojekt? Kan du hjälpa oss genom 
att ge information om hur det står till i Föglö med allt från färskvattentillgång, avfalls-
hantering, bostäder, trygghet och hälsovård till mångfald, fisk- och fågelbestånd?
 
Datan ska vara lokalt framtagen, den ska tas fram på Föglö och ges av föglöbor. 
 
Datan ska vara lokalt framtagen, den ska tas fram på Föglö och ges av föglöbor. 
En metod gjord av öbor för öbor, inte av någon myndighet i Bryssel. 
Det är värt att notera att det här är en faktainsamling och inte en åsiktsinsamling. 
Vi behöver dina observationer och din uppfattning om hur det faktiskt är här på 
Föglö. 

Christian Pleijel från Kökar är projektledare med biträde av RoseMarie Hellén från
Vinön i Sverige. För Föglös del är det Michael Sundblom som är ansvarig, i Föglö-Vinön i Sverige. För Föglös del är det Michael Sundblom som är ansvarig, i Föglö-
teamet ingår också Caroline Henriksson och Agneta Raitanen.

Kontakta Michael på tel. 040 503 2265 eller michael@dax.ax om du tycker att 
det låter intressant.

Se mer på youtube!

Hur bobart är Föglö?
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Föglö kommun tel. 018-50322 1 
Tingsvägen 3, 22710 Föglö 
www.foglo.ax 

 

Uthyrningstaxa för Vikingaborg 
Ungdomslokalen Vikingaborg i Sonboda övergick den 1 juli i år i kommunens 

ägo.  
Kommunstyrelsen har fastställt hyran fram till 31.12.2022 enligt följande; 

* hela Vikingaborg 250 €/dygn eller 500 €/helg (fredag-söndag) 
* hyra vid aktiviteter riktade till allmänheten 20 €/timme (max 3 timmar) 

* tillfällig korthyra för privata aktiviteter 30 €/timme (max 3 timmar) 
* hyra av enbart köket inkl. utrustning 75 €/gång 

* hyra av kärl och annan köksutrustning 50 €/gång 
* hyra av det inredda vindsrummet 50 €/natt 

* hyra av mötesrummet 12 €/gång (max 6 timmar) 

Bokningar av lokalen görs till kommunkansliet på tel. 50322 eller info@foglo.ax 

 

 
 
 
 
 

Vill du servera lunch på Föglö?

Det är idag svårt att hitta ett lunchställe under 
lågsäsongen här på ön. Det är också svårt att 
ha möjlighet att driva en restaurangverksamhet
året om med tanke på personal och omkring-
kostnader. 
Behovet av ett lunchställe finns dock, då vi har 
en hel del arbetare bortifrån men också från ön en hel del arbetare bortifrån men också från ön 
som gärna skulle kunna bli serverade varm mat
vid lunchtid. 

Det har diskuterats om möjlighet till att öppna
upp skolköket också för allmänheten men från
kommunens sida vill man förstås helst ge vidare
möjligheten till någon manad företagare. 

Är du intresserad av att öppna upp ett lunchställeÄr du intresserad av att öppna upp ett lunchställe
på Föglö, några dagar i veckan eller hela veckor?
Hakar det upp sig på lokal? Hör av dig och till
kommunen och diskutera möjligheter så kanske
vi kan hjälpa dig vidare! 

Du kan komma in till kommunkansliet och prata 
med Niklas eller så kan du skicka ett mail till
niklas.eriksson@foglo.axniklas.eriksson@foglo.ax

 
 

Medan ordinarie Verksamhetsledare är på
föräldraledighet har jag fått äran att vikariera. Jag är
uppväxt på Sottunga och Jurmo men spenderade då

vardagarna med skola i Mariehamn. Efter att ha bott 20 år
i Stockholm/Täby är jag sedan ett drygt år tillbaka på

Åland – närheten till havet, familjen och till den enklare
vardagen för mig och familjen lockade. 

 
”Borta bra men skärgården bäst.”

Att nu få jobba för Företagsam Skärgård, som arbetar för
en levande skärgård genom att bl a driva projekt och

samverka med myndigheter känns otroligt rätt och roligt.
 

Jag ser fram emot att besöka alla skärgårdskommuner.
Första besöket kommer bli på Vårdö i oktober.

 
 

 

Hälsning från Anna Hildén –
vikarierande Verksamhetsledare

för Företagsam Skärgård r.f.

Nu är det åter dags för den traditionella 

SKÄRGÅRDSMARKNADEN 
på torget i Mariehamn. 

Det blir den 12.11 2022 kl.11-14. 
Är du intresserad? Anmäl till Marianne Eskills 
senast 15.10. Tel: 04570791164 eller 51004. 

Vi behöver veta om du behöver bord, med Vi behöver veta om du behöver bord, med 
eller utan tak, och om du behöver el. 

Dessutom vill vi veta vad du har att sälja. 
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Fira den 
finlandssvenska 
matkulturdagen 
på Föglö!
Söndagen den 9 oktober firar Marthaförbundet 
den finlandssvenska matkulturdagen på restaur-
ang Seagram på Föglö klockan 11.45–14.30. På 
programmet står en havsinspirerad tre rätters 
lunch komponerad av kocken Viktor Eriksson, 
musikunderhållning, lansering av årets matkultur-
magasin Havets smaker och en paneldiskussion 
med rubriken Alger – framtidens föda? I panelen 
sitter marinbiologen Patrik Kraufvelin, tångdy-
karen Joel Lindholm och diplombiologen Roosa 
Mikkola. Som moderator fungerar företagaren 
och matinspiratören Harriet Strandvik. I sam-
band med firandet utses också årets matkultur-
pristagare. Marthaförbundet ordnar gratis buss-
transport till och från Mariehamn. Välkommen!

Avgift: 35 euro för marthor/40 euro för övriga

Anmäl dig här: 
www.martha.fi/evenemang 
senast 2.10

Arrangörer: Finlands 
svenska Marthaförbund 
och Ålands Marthadistrikt

Blåstång 

Sudare 

Ålnate/Abborrgräs

Tarmalg/Tarmtång/Rörhinna

 

 
Agenda 2030-gruppen i Föglö arrangerar 

                        
 
 
 
 

LOPPMARKNAD 

lördag 29.10 2022 kl. 11.30 – 14.30 
 

Hugade loppmarknadsförsäljare ombeds meddela sitt intresse 
till Agneta Raitanen på Kommungården på telefonnumret 50322 
eller på info@foglo.ax senast måndag 17.10 kl. 15.00. Hyran är 
10 € per bord/försäljare. Bord finns på plats. 

  

Alla med!  Rensa i lådor och skåp!  Välkomna! 

      
 

 

 

Försäljning av 
kläder. 

Berdinas Kläder  
finns på plats på 

Annagården 
Onsdag 12 oktober 12.00-14.00

  
Välkommen! 
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Föreningen för natur- och viltvård i din kommun 
Nyhetsbrev i oktober 2022 

 
Oktober innebär för många jägare premiär för jakt med hundar   
Äntligen har det blivit dags för att få släppa hunden på riktigt på rådjurslöpan. Rådjursjakten är 
numera den vanligaste jaktformen på Föglö. För 25 år sedan var det vårfågeljakten. Under denna 
jaktsäsong kommer jägarna att fälla ca 300 rådjur. Rådjuren har ökat explosionsartat i antal under 
det senaste decenniet och trängt undan älgen. I höst tillåts jägarna att fälla högst 9 vuxna och 14 
älgkalvar. Förhållandet mellan vuxna och kalvar ska ligga i närheten av 40/60. Älgstammen har sviktat 
under ett antal år och därför inriktas jakten på att fälla färre vuxna än kalvar. På så sätt sparar man 
på de kapitala djuren medan räntan, dvs kalvproduktionen, kan skattas högre. Kalvproduktionen ska 
alltså styra vuxenavskjutningen. Att älgen minskat beror bland annat på födotillgången. Rådjur och 
älg, liksom den sakta tilltagande stammen av vitsvanshjort, livnär sig trots allt under den viktigaste 
vegetationsperioden av i stort sett samma örter. Det finns helt enkelt inte mat i skogarna åt alla.  
 
Jakt pågår 
Under hösten har en ny jaktlag behandlats i Ålands lagting. Lagförslaget innebär bl.a. att jakt med 
skjutvapen kan tillåtas på de kyrkliga helgdagarna. Tidigare har man redan ändrat lagstiftningen om 
affärernas öppethållningstider så att de i princip kan hålla öppet alla dagar under året och under 
dygnets alla timmar. Ändringen av jakttiderna följer således samma tankegång. De nya 
bestämmelserna träder i kraft sannolikt på nästa års sida. 
 
I media har man kunnat läsa om att allmänheten uppskattar att jägarna informerar om var och när 
jakt pågår. Något politiskt inspel gick så långt att man till och med förespråkade en informationsplikt, 
dvs att jägarna skulle vara skyldiga att informera om pågående jakt. Det är ju naturligtvis befängt 
eftersom jakt bedrivs i så många olika former under hela året och dessutom är det rent praktiskt 
omöjligt att leva upp till en sådan skyldighet lika litet som en sådan sak ska kunna övervakas av 
myndigheter. Ideologiskt kan man ju också tycka att dispositionsrätten över enskild egendom 
förfogas av den som innehar lagfarten över fastigheten, dvs äganderätten måste gå före 
allemansrätten. Dessa intressen ska inte behöva krocka. 
 
Det här har nog inte heller upplevts som ett problem på Föglö. Jägarna är vana vid att sätta upp 
varningsskyltar på vägavsnitt som kan korsas av vilt som sätts i rörelse i skogen eller jakthundar som 
följer viltet. Det här gör man främst för att uppmärksamma trafikanter som skyndar till eller från 
färjan på att jakt pågår. De flesta väljer då att sänka hastigheten för att undvika prekära situationer. 
Inlägg på sociala medier om var jakt pågår under dagen är också vanliga.  
   
Viltvårdstävlingen 2022 
Kom ihåg att rapportera dina viltvårdsinsatser till kassören Johan Lindfors. Det är viktigt för att 
jaktvårdsföreningen ska kunna bilda sig en uppfattning om hur viltstammarna fluktuerar över tid och 
om stödåtgärder är nödvändiga. Sista inlämningsdag är den 31 januari 2023. Kom ihåg att bland alla 
bidrag till viltvårdstävlingen utlottas en fin vinst. Utöver detta så koras givetvis vinnarna i de olika 
tävlingsklasserna. Lycka till med dina viltvårdsinsatser! RJ 26.09.2022 
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Saknar du 80-talet eller 
har du alltid önskat att 

du fått uppleva det 
stilfulla 50-talet? Trivs 
du bäst här och nu? 

 
Kom som ditt 

favoritdecennium! 
 

 

Östersocknens byalag bjuder in  
våra medlemmar över 18 år  

till höstmaskerad i vår bystuga  
den 29 oktober kl. 18:00 

Vi bjuder på mat  
och en trevlig kväll! 
Kostnad: 20 euro 

Egen dryck medtages 
Anmäl senast 20 oktober till Hanna  

på ostersocknen@gmail.com  
eller 040–8350080 

Är du inte redan medlem? 
Bli det nu för endast  
6 € per år. 
 
Kontakta Hanna för info. 
Gäller även dig som inte  
bor i Östersocknen! 

HHÖÖSSTTMMAASSKKEERRAADD  

””KKoomm  ssoomm  ddiitttt  ffaavvoorriittddeecceennnniiuumm””  

 

Halloweenfest för våra skolungdomar! 

Östersocknens byalag vill gärna bidra 
med lokal och lite pengar till mat och 

aktiviteter för att våra skolelever ska få 
en fest även i år. 

För att lyckas med arrangemanget 
behöver vi föräldrar som kan vara med 

och arrangera. 

 

Är du intresserad?  

Skriv till ostersocknen@gmail.com  

Vi har tyvärr inte möjlighet att arrangera 
det själva utan initiativet bygger på er 

föräldrar. 

 

Halloweenfest för våra skolungdomar! 

Östersocknens byalag vill gärna bidra 
med lokal och lite pengar till mat och 

aktiviteter för att våra skolelever ska få 
en fest även i år. 

För att lyckas med arrangemanget 
behöver vi föräldrar som kan vara med 

och arrangera. 

 

Är du intresserad?  

Skriv till ostersocknen@gmail.com  

Vi har tyvärr inte möjlighet att arrangera 
det själva utan initiativet bygger på er 

föräldrar. 
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FUIA INFORMERAR 
 

Bollspel/Allmän motionsidrott 
 

Varje torsdag kl. 19.00 – 20.30 med början 
torsdag 8 september 

har FUIA bollspelskväll på Föglö Grundskola. 
Allmän idrott för vuxna, såväl kvinnor som män. 
Högstadieungdomar är också välkomna. 
Vi spelar olika bollsporter m.m. beroende på hur 
många som dyker upp varje gång. I allmänhet 
innebandy men även badminton, pingis, volleyboll, 
basket, fotboll eller något annat man kommer överens 
om att spela just den kvällen. Motion i rolig form är 
huvudmålet. 
 
Alla motionssugna och –behövande, kom med ! 
 
Motion är viktigt och roligt så vi hoppas på stor 
uppslutning ! 
 
För hösten gäller då alla torsdagar fr.o.m. 8/9 t.o.m. 
15/12. 
 

Träningsdräkter 
FUIA har träningsdräkter till försäljning.  
 
FUIA-medlemmar har till ett förmånligt pris 
möjlighet att skaffa sig en träningsdräkt (juniorer 35 
€, seniorer 60 €). Den som inte är medlem kan betala 
medlemsavgiften (10 €) och så har man möjlighet att 
köpa en dräkt.  
 
Intresserade; kontakta Tiina Hämäläinen, tel. 0500-
979739. 

Medlemsavgift 2022 
FUIA behöver så många medlemmar som möjligt för 
att kunna upprätthålla en god verksamhet.  
FUIA:s kontonummer för den som önskar bli medlem 
och bidra till verksamheten är (IBAN) FI14 6601 
0002 3077 26.  
Medlemsavgiften är 10 €/person. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Var med och bidra med din åsikt 
gällande färjetrafiken i Ålands skärgård! 
 
I denna enkät ombeds ni att besvara frågor om hur ni förhåller er till 
färjetrafiken i Ålands skärgård. Enkäten utförs i syfte att sammanställa och 
utvärdera hur Ålands skärgårdstrafik upplevs idag och hur den kan 
utvecklas i framtiden. Den tar 5-10 minuter att svara på och er åsikt är 
viktig för oss, ni är självklart anonym. Enkäten utförs av ett oberoende 
konsultföretag vid namn Blue Advisory Group på uppdrag av Ålands 
Landskapsregering. 
 
Länk till enkäten - https://forms.gle/WbUuPRWkNzc2MuXg7  
Alternativt håll din mobilkamera över QR-koden och klicka 
på länken som visas. 
 
Tack för era svar! 

För mer information 
ring  0405020817 

Margaretha 
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V.40  

MÅ 3.10 KÅLLÅDA  

 TI 4.10 FISKFÄRSBIFF 

 ONS 5.10 KÖTT, ROTMOS 

 TO 6.10 LEVERKALOPS 

 FR 7.10 BROILERSOPPA 

 LÖ 8.10 RÖKT FISK MM. 

 SÖ 9.10 KÖTTRULLADER   

V.41  

MÅ 10.10 BLODPUDDING,    
STUV. MORÖTTER 

 TI 11.10 STEKT FORELL 

 ON 12.10 KÖTTBULLAR 

 TO 13.10 HÖNSFRIKASSÈ 

 FR 14.10 ROTSAKSSOPPA 

 LÖ 15.10 FISK 

 SÖ 16.10 STEK, GRATÄNG 

 

V.42  

MÅ 17.10 KOKT KORV & 
MOS 

 TI 18.10 SJÖMANSBIFF 

 ON 19.10 TORSK I UGN  

TO 20.10 BROILERLÅR 

 FR 21.10 FISK SOPPA 

 LÖ 22.10 STEKT FLÄKS MM. 

 SÖ 23.10 KÅLDOLMAR 

V.43  

MÅ 24.10 BROILERGRYTA 

 TI 25.10 PANNBIFF 

 ON 26.10 FISK I UGN 

 TO 27.10 STROGANOFF 

 FR 28.10 MINESTRONE 

 LÖ 29.10 CITRONFISK    

30.10 KALLOPS          

  

Annagårdens meny

Smaklig måltid!
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GGRRUUNNDDEERRNNAA  II  KKOORRTTSSPPEELLEETT  PPIITTCCHH  

oonnssddaagg  1188::3300--2200::1155  ddeenn  55  --  1199  ookkttoobbeerr  22002222  ((33  ttiillllff..  77  lleekktt..))  
FFööggllöö  ggrruunnddsskkoollaa,,  FFööggllöövvääggeenn  4455  
KKuurrsslleeddaarree::  MMaarriiaa  BBoossttrröömm    KKuurrssaavvggiifftt  2233,,9955  €€  
Är du nyfiken på hur man spelar kortspelet pitch? Kanske du har spelat förut men inte riktigt 
kommer ihåg reglerna eller så är du helt och hållet nybörjare. Kom på kurs och lär dig grunderna 
i pitch. Vi lär oss regler och spelar under tre tillfällen, och vem vet om det utvecklar sig till ett nytt 
återkommande intresse.   
  

EELLBBIILL,,  HHYYBBRRIIDD  EELLLLEERR  PPLLUUGG--IINN  HHYYBBRRIIDD  --  ÄÄRR  DDEETT  NNÅÅGGOOTT  FFÖÖRR  

MMIIGG??  

ttiissddaagg  1188::3300--2211::0000  ddeenn  1111  ookkttoobbeerr  22002222  ((11  ttiillllff..  33  lleekktt..))  
FFööggllöö  ggrruunnddsskkoollaa,,  FFööggllöövvääggeenn  4455  
KKuurrsslleeddaarree::  NNiiccllaass  FFaaggeerrlluunndd    KKuurrssaavvggiifftt  1155,,7755  €€  
Bensin, diesel, hybrid, plug-in hybrid eller elbil? Vad passar mig bäst? Vad ska jag tänka på då jag 
ska byta bil? Bilbranschen upplever just nu en snabb förändring och det är inte lätt att hänga med 
i svängarna. Hybrid, plug-in hybrid och el är begrepp som blir allt vanligare då man pratar bilar 
idag, men vad ska jag som konsument välja då jag ska byta bil nästa gång? Vi går igenom olika 
drivmedelsalternativ på ett lättöverskådligt sätt. Vi tittar även på några olika personprofiler för att 
förstå vilket drivmedel som är lämpligast för dem. 
 

VVAARRDDAAGGSSJJUURRIIDDIIKK  

oonnssddaagg  1188::3300--2211::0000  ddeenn  99  --  2233  nnoovveemmbbeerr  22002222  ((33  ttiillllff..  99  lleekktt..))  
FFööggllöö  ggrruunnddsskkoollaa,,  FFööggllöövvääggeenn  4455  
KKuurrsslleeddaarree::  SSooffiiaa  PPeennssaarr      KKuurrssaavvggiifftt  2233,,9955  €€  
Vid tre kurstillfällen går vi igenom grundläggande juridik som kan vara till hjälp för var och en. 
Fokus är på familjejuridik och frågor kring t.ex. arv och äktenskap, avtalsjuridik, konsumenträtt 
och integritetsskydd. 
 

Alla kurstider är i möjligaste mån anpassade efter Skarvens turlista. 
Alla får gå på Medis kurser oberoende var man bor. 

Anmäl dej så fort som möjligt 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.  
Vid anmälan skall uppges namn, adress, mail, telefonnummer och 

personbeteckning.  
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Ålands hälso- & sjukvård + logon 
 

Föglö hälso-och sjukvårdsmottagning 
Tel: 0400 780 233 

TeleQ-du blir uppringd 
 

Vi får det nya Covid-vaccinet till mottagningen den 12 oktober. 
 

Fjärde dosen rekommenderas till: 
� personer äldre än 12 år med kraftig immunbrist 
� personer 18-69 år tillhörande en medicinsk riskgrupp 
� personer som fyllt 60 år 
� äldre personer som bor på vårdhem 
� äldre som får hjälp av hemtjänst 
� äldre som vårdas av närståendevårdare 
� äldre som har många sjukdomar och nedsatt funktionsförmåga, och som inte kla-

rar sig ensamma hemma. 

mera info finns på www.ahs.ax 
-coronasmitta 

-coronavaccinationer 
 

Influensavaccinet kommer 9 november. 
 

Läkare Markus Franzén varannan tisdag, alltid på ojämn vecka,  
följande gång 11oktober 2022 

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

Mottagningen stängd veckoslut + kvällar. 
-------------------------------------------------------- 

 
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 
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Några minnen från Skördefesten 2022 då Föglö fick äran 
att vara värdkommun!
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Hösten är här!
Hur piggar Du upp dig då?

Ny hårfärg.
Nyt schampo.

En härlig bodylotion.
Et got te.

Lite hälsogodis.
Det och mycket mer hjälper jag

 Dig gärna med!

  Öppetider:
 Tisdag, Onsdag & Fredag: 
 På salongen enligt bokning.
 Måndagar är jag på Saxess.
 Torsdagar är jag Lärare.
 Bokning sker på tel 018-513366
 (Säkrast Tis, Ons, Fre) el via Fb.
 Varmt Välkommen till min salong!
 Utbildad färgexpert. Hår, hud, hälsa.
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omsen.ax I 018 27 600 I Köpmansgatan 6

Vi kommer till er!
18 oktober kommer vi till Föglö för att träffa våra kunder.  

Var det länge sedan du gick igenom dina försäkringar  
eller finns behovet att ändra ditt försäkringsskydd? 

Vi hjälper dig med både privata- och företagsförsäkringar, 
 oberoende om det är en byggnad, ett fordon, person eller djur. 

Vi kan även göra en byggnadsvärdering för att ni ska få  
er byggnad försäkrad till rätt belopp.

Kontakta oss redan idag för att boka in en tid med oss,  
när vi är på plats hos er.

Hoppas vi ses!

Vi kommer även till Kumlinge och Vårdö  
– håll utkik i kommunbladet och tidningen för närmare datum.

Elise Lundin

018-27668

elise.lundin@omsen.ax

Per Löfkvist

018-27609

per.lofkvist@omsen.ax
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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 (ej i tjänst), 
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 oktober 
 
2.10 Mikaelidagen Kollekt till förbundet Kyrkans Ungdom r.f. 
 10.00 Högmässa i Föglö kyrka. P. Karlsson. P. Hällund.  

Inskrivning av årets konfirmander.  
 13.00 Högmässa i Sottunga kyrka. P. Karlsson, P. Hällund 
 

9.10 18 söndagen efter pingst. Kollekt till Open Doors Finland 
 12.30 Högmässa i Kökar kyrka. P. Karlsson, P. Hällund 
 Inskrivning av årets konfirmander. 

 

15.10 Kvällsmässa  
 19.00 mässa i Kökar kyrka. M. Widén, P. Hällund  
 

16.10 19 söndagen efter pingst. Kollekt till Retreatstiftelsen, Snoan 
 10.00 Gudstjänst i Föglö kyrka. P. Karlsson, K. Eriksson 
 12.30 Högmässa i Kökar kyrka. M. Widén, P. Hällund  
 13.00 Gudstjänst i Sottunga kyrka. P. Karlsson, K. Eriksson 
 

23.10 20 söndagen efter pingst. Kollekt till Lärkkulla stiftelsen 
12.30 Högmässa i Kökar kyrka. P. Karlsson 

 

30.10 21 söndagen efter pingst. Kollekt till Ekumeniska rådet i Finland 
 10.00 Högmässa i Föglö kyrka. P. Karlsson, K. Eriksson 
 13.00 Högmässa i Sottunga kyrka. P. Karlsson, K. Eriksson 
 

  Övrig verksamhet 
 

Andakt på Annagården   5.10, 19.10, 2.11  kl. 14.30  P. Karlsson  
Andakt på Sommarängen   3.10,   17.10, 31.10  kl. 13.30 P. Karlsson 
Klapp och Klang i Föglö    12.10, 26.10, 9.11  kl. 13.00 P. Karlsson 
Klapp och Klang i Sottunga 18.10 kl. 13.00 (tiden kan ändras om så önskas) P. Karlsson 


