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JULHÄLSNING 
 
Inom det kommunala har 2019 varit ytterligare ett intensivt år, med fortsättning på alla tidigare planerade reformer samt flera nya 
reformer som krävt (och kräver) mycket av den administrativa ledningen i kommunerna. För att nämna några bl.a. minskande 
landskapsandelar (Föglö som bekant med bred marginal den enskilt största förloraren av kommunerna), KST-reformen 
(Kommunernas socialtjänst) och inte minst kommunreformen. Flera av reformerna är nu i ett slags ”vakuum” i.o.m. lagtingsvalet 
och ny landskapsregering men vissa reformer som t ex den stora KST-reformen skall verkställas under 2020, vilket i sig självt 
ställer höga krav på ledningen i kommunerna samt en stor arbetsbörda för att bevaka och försvara den egna kommunens 
intressen.  
 
Det har ju också varit ett kommunalval och ny kommunstyrelse, nya nämnder mm skall utses så det är spännande tider inom det 
kommunala. Viktiga uppdrag som skall tillsättas och föra kommunen framåt de närmaste fyra åren.  
 
På det lokala ”Föglöplanet” har det förutom ovanstående också varit ett intensivt år med en rad olika större projekt som drivits 
framåt. För att nämna några t ex projekteringen av bostadsområdet Ekholm, omfattande om- och tillbyggnader vid Föglö 
grundskola, projektering av nytt avloppsreningsverk och stamledningsbyten vid Annagårdens pensionärsbostäder för att nämna 
några.  
 
Det nya bostadsområdet på Ekholm i Prästgården by, som är tänkt att byggas ut under 2020, tillsammans med tillgängliga tomter 
inom detaljplaneområdet i Degerby, gör att det skall vara ”enkelt” att bosätta sig på Föglö även utan hembygdsrätt då det är 
frågan om tomter på detaljplanerade områden. Degerby centrum är bland besökare, framförallt bortifrån kommande, men även 
ålänningar, kommunens ”pärla” och många är de positiva kommentarer som fällts hur väl kommunen skött den känsliga miljön i 
Degerby och hur välvårdat där är. Alla insatser som görs planeras noga och varsamt så kulturmiljön inte skall förstoras även om 
området utvecklas. Tanken och idén är att Degerby ytterligare skall utvecklas till det ställe alla vill besöka och har potential att bli 
åtminstone skärgårdens obestridliga metropol och även en av hela Ålands dito. Känslan är också att det finns en framtidstro i 
kommunen och barnkullarna (nyfödda) är äntligen på väg uppåt igen. 
 
Det finns dock stora, mörka moln över den kommunala verksamheten där framförallt de kraftigt sjunkande landskapsandelarna 
och för en liten kommun stora sociala kostnaderna som är tunga att bära och innebär stora underskott i den kommunala 
ekonomin. Bokslutet för 2019 kommer därför att bli svagt och budgeten för 2020 är ännu värre med ett stort underskott. KST-
reformen tillsammans med vissa löften om återställda landskapsandelar från den nya regeringen kan bli ”räddningen”. Tur för 
kommunen är att det finns en välskött ekonomi i grunden så kommunen klarar ett par år med svagare resultat. 
 
En tröst i det negativa är att i princip hela den kommunala sektorn på Åland visar underskott i budgeten för 2020, så Föglö är inte 
ensamma med ”problemet”. Vi har ju också en låg skatt på Föglö så marginaler finns ifall det skulle behövas. Kommunalskatten 
på Föglö är för närvarande nere på endast ca 10,75 % av bruttoinkomsterna beroende på de talrika skatteavdrag (fler än 20 
stycken) som finns i kommunalbeskattningen av förvärvsinkomster.   
 
2020 kommer till en början att präglas av att få alla nya förtroendevalda ”varma i kläderna” i sina uppdrag och avslutningsvis vill 
jag tacka de avgående förtroendevalda för fyra fina år i arbetet för Föglös bästa och önska alla nya varmt välkomna i arbetet. 
 
Med dessa rader önskar jag alla läsare samt kommunens anställda och förtroendevalda  
 
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR !                       Niklas 
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December:
torsdag 12.12.2019 KL. 17.00 – 19.00

Samt extra öppethållning:
torsdag 19.12.2019 KL. 17.00 -19.00
torsdag 2.1.2020 KL. 17.00 – 19.00

JULÖPPETTIDER PÅ KOMMUNGÅRDEN 

KANSLIPERSONALENS LEDIGHETER 
Under veckorna kring jul och nyår (vecka 52/2019 – 1/2020 fram t.o.m. 6 januari 2020) är kanslipersonalen lediga 
enligt följande; 
 
Funktion/namn    Ledigheter, anm. 
Byggnadsinspektör mm Hans-Kristian Skaag 21 – 29 december 2019 
Socialsekreterare Lis Karlsson  23 december 2019 
Byråsekreterare Agneta Raitanen  23 – 29 december 2019 
Bokförare/kanslist Beatrice Teir  30 december – 6 januari 2020 
Löneräknare Leif Eriksson   2 - 3 januari 2020 
Kommundirektör Niklas Eriksson  På jobb hela perioden 
 
BEGRÄNSAD KANSLIFUNKTION 
Observera ovanstående ledigheter och de begränsade kanslifunktioner dessa föranleder.  
 
Nyårsafton normal öppethållningstid. 
 
SOCIALKANSLIET 
Öppet alla dagar förutom 23 december 2019. 
 
BYGGNADSKANSLIET 
Normala kanslitider (helgfri måndag, onsdag, fredag kl. 09.00 – 11.30) förutom 21-29 december då 
byggnadsinspektör/kommuntekniker Hans-Kristian Skaag är ledig. 
 

Tillsatta tjänster/arbetsavtal; 
Tjänst/arbete Tjänsteinneh./arb.tagare Tid Antal 

sökande 
Bibliotekssekreterare Katarina Fellman Från 2.1.2020 7 

Personlig assistent 90% + 
gruppassistent 10% på dagis 

Nils-Göran Karlsson Från 1.1.2020 4 

Vik. barnskötare 100% Mikaela Söderström 1.1-31.12.2020 2 
Vik. barnskötare 100% Johan Eriksson 2.1-31.3.2020  
Närvårdare natt 67% Johnny Portefaix tillsv. 5 
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Ni vet väl att Föglö kommun finns 
på sociala medier? 

Följ oss för att ta del av det senaste!

 @Föglö kommun

 @visitfoglo

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 2020 (exkl moms):
Helsida 42€
Halvsida 21€
1/4 sida 10,50€1/4 sida 10,50€

I Föglö fast boende & föreningar 
annonserar gratis.

Deadline:
27.1
24.2
23.3
20.4

Utgivning:
31.131.1
28.2
27.3
24.4

HÄNDELSEKALENDERN JANUARI

GOD JUL
&

GOTT NYTT ÅR!
önskar redaktören

Dag    Datum      Tid  Aktivitet                                     Plats           Sida
Tor 1.1   19.00   Motionsidrott                           Skolan                   7
Tis 7.1   18.30   Pitch- & stickcafé            Annagården         5
Tor 9.1   19.00   Motionsidrott                           Skolan                   7
Lör 11.1   13.00   Julkaffe              Bystugan              7
Mån 13.1   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan 
Tor 16.1   19.00   Motionsidrott                           Skolan                   7
Mån 20.1   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan 
Tis 21.1   18.30   Pitch- & stickcafé            Annagården         5
Tor 23.1   19.00   Motionsidrott                           Skolan                   7
Mån 27.1   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan 
Tor 30.1   19.00   Motionsidrott                           Skolan                   7
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UTDRAG UR AVGIFTER OCH TAXOR I FÖGLÖ KOMMUN ÅR 2020 

Alla taxor finns efter nyår på www.foglo.ax 
AVGIFTER VID GYMMET 
Besöksavgift per gång       5 € 
Månadskort      35 € 
Årskort    150 € 
10-gångerskort     40 € 
 

AVGIFTER FÖR BARNDAGVÅRD, FÖRSKOLA OCH EFTERMIDDAGSVÅRD 
Heldagsvård   max 190 € i månaden (enl. inkomst) 
Deltidsvård   max 160 € i månaden (enl. inkomst) 
Halvdagsvård   max 120 € i månaden (enl. inkomst) 
Förskola max. 20 timmar/vecka 100 € i månaden (fast avgift) 
Eftermiddagsvård (”eftis”)  100 € i månaden (fast avgift) 
Eftermiddagsvård som uppgår till max 10 timmar/vecka och inte senare än kl 16.30 
   3 €/timme  
Tillfälliga barn i vård (1 dag/vecka eller 4 dgr/månad); 
   Barn över 3 år: Barn under 3 år: 
heldag (mer än 5 timmar)  10 €  24 €* 
halvdag (mindre än 5 timmar)   7 €  21 €* 
* inkluderar avdrag på hemvårdsstödet. 
 

AVGIFTER FÖR SNÖPLOGNING 
Infart 0-100 meter  105,40 € 
Infart 101-500 meter  142,60 € 
Infart 501-1000 meter  235,60 € 
Infart 1001-2000 meter  272,80 € 
Infart över 2000 meter  359,60 € 
Grundavgift för företag  136,40 € 
Anmälningsavgift för kunder som ansluter sig mitt i säsongen 55,80 € 
 
AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING 
Grundavgift för permanent boende hushåll  150,00 € 
Grundavgift för fritidshushåll     100,00 € 
Grundavgift för permanent boende hushåll med egen ordnad 
  hämtning av återvinningsmaterial         70,00 €    
Grundavgift för fritidshushåll med permanent boende i kommunen   45,00 €    
Avgift för brännbart restavfall (200 lit. säck)        8,00 € 
Avgift för brännbart restavfall (60 lit. påse)        4,00 € 
Avgift för bioavfall (25 lit. påse)     10,00 € 
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BIBLIOTEKET I FÖGLÖ 

 
Från 1 Januari 2020 önskar vi Katarina Fellman 
Välkommen som  ordinarie bibliotekssekreterare. 
          
        Ett stort Tack till Berit Andersson 
           för en bra  service i många år. 

En Riktigt God Jul o 
Gott nytt läsår 

 
OBS! NYA ÖPPET TIDER 

måndag 10.00-13.00 
             16.30-20.00 
onsdag  16.30-20.00  
torsdag 16.30-21.00 

 
Tel: 50348 

e-mail: biblioteket@foglo.ax 

 

 
VÄLKOMMEN IN! 

Hej alla pitchspelare och stickerskor! 

Den 7:e och 21.1 kl 18.30 träffas vi 
i Annagårdens stora matsal.

Kaffeservering. 

Välkomna!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JJUULLHHÄÄLLSSNNIINNGGAARR  
 
Vi vill på detta sätt tillönska alla våra vänner 
och bekanta samt alla andra Föglöbor en God 
Jul och ett Gott Nytt År genom en inbetalning 
till FUIA r.f. 
 
Katarina och Niklas 
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BADMINTON 
Intresserade, tag direkt kontakt med skolans föreståndare, tel. 50199, för att boka tid.  
 

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 alt. 50181. 
 

BOLLSPEL/ALLMÄN MOTIONSIDROTT 
Ni kommer väl ihåg den allmänna tiden för bollspel/allmän motionsidrott torsdagar kl. 19.00 – 20.30 på skolan.  
 
FUIA fortsätter med bollspelskvällen på Föglö Grundskola, allmän idrott för vuxna och högstadieelever (flickor/pojkar, 
kvinnor/män) där det spelas olika bollsporter m.m. beroende på hur många som dyker upp varje gång. Innebandy, volleyboll, 
basket, fotboll eller något annat man kommer överens om att spela just den kvällen. Är man få kanske badminton eller pingis. 
Motion i rolig form är huvudmålet. 
 
Som sagt öppet för högstadieelever och vuxna såväl kvinnor som män. Så alla motionssugna och –behövande, kom med ! 
 
Just nu är det juluppehåll. Efter nyår som vanligt varje torsdag fr.o.m. 2 januari t.o.m. 23 april. Ledare; Jesper Gåvefeldt och 
Julian Mörn. 
 
Motion är viktigt och roligt så vi hoppas på fortsatt god uppslutning !  
 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ! 
 

Styrelsen för FUIA önskar alla idrotts- och motionsintresserade en god jul och ett gott nytt år och hoppas att vi ses i olika former 
av idrotts- och motionsaktiviteter 2020. 
 
FUIA erbjuder ju bl.a. badminton (på skolan), bordtennis (på Vikingaborg), skidning (på motionsbanan när snö finns), fotboll (på 
idrottsplan), orientering (tre olika kartor), innebandy/bollspel (på skolan) samt om intresse finns också volleyboll (på skolan). 
   FUIA-styrelsen 
 
 

FUIA     INFORMERAR   
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Föreningen för natur- och viltvård i din kommun 

Nyhetsbrev julen 2019  

 

 

Då närmar sig den intensiva jakthösten sitt slut. I och med det är årets klövviltjakter över. Efter årsskiftet väntar 
ännu har- och rävjakter. Många väntar på spårsnö för att kunna ringa in en hare eller räv i området. En vit jul är 
således efterlängtad på många vis. 

Jaktvårdsföreningen har tillsammans med jaktförvaltningen omorganiserat eftersöksjägarna på Föglö. Om du 
råkar köra på en hjort, rådjur eller annan småvilt som skadat sig vid olyckstillbudet kan du alltid få en 
eftersökjägare till platsen. Märk ut platsen för viltolyckan där det påkörda djuret avvek från olycksplatsen med 
ett band eller på annat lämpligt sätt så har eftersöksjägaren lättare att påbörja eftersöket. Ring därefter till 
polisen och anmäl olyckan. Polisen har tillgång till två kontaktpersoner på Föglö. Dessa har sedan i sin tur ett 
större antal eftersöksjägare till förfogande för att sätta in på det aktuella eftersöket. De här personerna är 
bemyndigade av polismyndigheten att göra eftersöket oberoende av jakträtt. Det är alltså inte vem som helst 
som kan utföra eftersöket på områden där man saknar jakträtt. I viltolyckor där älg är inblandad kommer 
däremot polisen, efter att ha mottagit anmälan, att kontakta jaktvårdsföreningen eller jaktlaget i området för 
att förrätta eftersöket. 

Gör alltså så här: 1) Märk ut platsen där det skadade viltet avvek från olycksplatsen, på rätt sida om vägen, 
med ett band eller en plastkasse mm. 2) Ring polisen 112 och berätta vad som har hänt så kommer de i sin tur 
att ordna så att en eftersöksjägare kommer till platsen, varefter det för din del inte behövs fler åtgärder i det 
här hänseendet. 

Viltvårdstävlingen, den åttonde i ordningen, närmar sig sitt slut för den här gången. Blanketten hittar du i 
föregående nummer av Föglöbladet. Kom ihåg att lämna i den senast sista januari 2020 till någon av 
styrelsemedlemmarna eller direkt till kassör Johan Lindfors. Du kan nå honom på telefon 040 833 7004. 

Sponsor för årets tävling är AB Lantbruk. Bland alla som deltar i tävlingen utlottas ett överraskningspris.  

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! 
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FFÖÖGGLLÖÖ  HHÄÄLLSSOO--  OOCCHH  SSJJUUKKVVÅÅRRDDSSMMOOTTTTAAGGNNIINNGG 

           
VVIIKKTTIIGG  IINNFFOO: 
Vi har infört TeleQ, svarsfunktion.  Du kan ringa oss måndag-torsdag  kl 8-16 och fredag kl 8-14. Du 
ringer 0400 780233 och kommer till en telefonsvarare.  Lyssna noga, välj ett av tre alternativ,  och följ 
anvisningen genom att  tryck 1,2 eller 3 på din telefon. Svararen meddelar dig en tid när vi ringer upp 
dig tillbaka. När vi ringer upp dig så syns det på din display som privat nummer.  
 
Mottagningen är öppen må-to 8-16, fredagar 8-14.  
Sjukvårdsmottagning utan tidsbeställning torsdagar 10-12.  
Övriga tider enligt överenskommelse. 
Läkardagar i januari 14.1 och 28.1  Päivi Hämelahti 
    
MMoottttaaggnniinnggeenn  ssttäännggdd  2244..1122--2266..1122,,  11..11  oocchh  66..11.. 
IInnggeenn  bbeerreeddsskkaapp på veckosluten eller helgdagar. 
För sjukvårdsupplysning, ring  001188--553388550000 och vid akuta 
sjukdomsfall 111122. 
 

GGoodd  JJuull  oocchh  EEtttt  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr!!  
Hälsningar Ann-Marie  och Tiina 
ann-marie.strandberg@ahs.ax 
tiina.hamalainen@ahs.ax 

  
Besök gärna ÅHS hemsida: www.ahs.ax 
Hälsocentralen, 018-538 500 
Akuten vid Ålands Centralsjukhus 018-535 270 

 
 
  
 
    

  

Favorit i repris;  
FFeerrmmeenntteerriinngg  aavv  ggrröönnssaakkeerr  oocchh  ddrryycckkeerr lördag kl. 11.30 – 14.30 den 25.1 och 7.3.2020. Plats: Föglö 
grundskola, ledare: Soile Wartiainen. Kursavgift 23,95 €. Kom med och tillverka din egen burk med 
surkål och mycket annat gott som vi fermenterar (mjölksyrar). Kostnad för ingredienser, burkar, 
smakprover samt gemensam lunch som avnjuts det andra kurstillfället, betalas direkt till 
kursledaren, ca 30 €/person.  
Anmälan görs senast två veckor före kursstart (11.1.2020) till Agneta Raitanen;  
agneta.raitanen@foglo.ax, 50322 eller 0457 382 3389. 
Kurserna SSvveennsskkaa  AA11  och VVäävvnniinngg  som startade i höstas fortsätter även på vårterminen.  
Har du något kursönskemål eller kanske du själv vill hålla en kurs? Kom gärna med förslag!  
Hälsn. från Agneta, Medis nya kontaktperson i Föglö. 
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      God Jul 
 och

 Gott Nytt År!

2019 var året då jag blev Frisörmästare.
Må 2020 vara året då jag
 blir Master Color Expert!

Tack för allt stöd under året/ Sofia.
Ps. Följ min resa på Fb el instagram.
Boka din tid på tel 51366 el via Fb.
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GOD JUL OCH GLASSIGT NYTT ÅR 
ÖNSKAR VI PÅ TORGKIOSKEN! 
”Julens varma famn är här, 

snön må gnistra och glimma, 

utanför vårt fönster, 

syns endast en regnig dimma. 

Lugn bara lugn frosten kommer snart, 

i frysboxen där glassen bor, 

nästa juni på Degerby-torget, 

kommer ni se mer is än han såg som från Korvatunturi for.” 
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VI UTFÖR ENTREPRENADARBETEN!

Vi utför allt inom vägar, grunder, dikning, 
septiktankar mm. 

Vi har maskiner med runtsvängande larv 
eller hjulgrävmaskin, hjullastare med gafflar, 

dumper och en smidig minigrävare
MMaterial, transporter och krossgrus ordnas.

Kontakta Anders på +358 40 022 9406
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Ålands södra skärgårdsförsamling¤ 
Gudstjänster i december 2019 

 
24.12 Julafton. Kollekt till Kyrkans Utlandshjälp. 
 12.00 Lekmannaledd julbön i kyrkan på Kökar. P. Hällund m.fl. 
 13.00 Julbön i kyrkan på Sottunga. P. Karlsson. 
 14.00 Julbön i kyrkan på Föglö. M. Piltz, Vår Kör, barnen. 
 
25.12 Juldagen. Kollekt till Helsingfors Diakonissanstalt, för vård av 

krigstraumatiserade barn. 
 8.00 Julotta i kyrkan på Föglö. J. Karlström, M. Piltz, Vår Kör. 
 8.00 Julotta i Kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund. 
 
26.12 Annandag jul. Kollekt till Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby. 
 13.00. Gudstjänst i skolan på Sottunga. P. Karlsson 
 
29.12 1:a söndagen efter jul. Kollekt till Finlands sjömanskyrka. 
 Högmässa i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz. 
 
 

Gudstjänster i januari 2020 
 
1.1.20 Nyårsdagen.  Kollekt till KRAN som arbetar med missbrukarvård och 

drogförebyggande arbete i Svenskfinland. 
13.00. Nyårsbön i skolan på Sottunga. P. Karlsson. 

 
5.1.20 2:a söndagen efter jul Kollekt till Luthersk Inre mission. 
 12.30 Högmässa i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund. 
 
6.1.20 Trettondedagen Kollekt till Finska Missionssällskapet 
 10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. M. Piltz, K. Frisk 
 
12.1.20 Första söndagen efter trettondagen Kollekt till Finska Bibelsällskapet. 
 10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. . M. Piltz, K. Frisk 
 13.00 Gudstjänst i skolan på Sottunga. M. Piltz, K. Frisk 
 
19.1.20 Andra söndagen efter trettondagen Kollekt till Ekumeniska rådet i Finland.
 12.30. Gudstjänst i församlingshemmet på Kökar. M. Piltz 
 
26.1.20 Tredje söndagen efter trettondagen. Kollekt till Lärkullastiftelsen 
 Högmässa i kyrkan på Föglö. M. Piltz, K. Frisk  
 
 


