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Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag den 27.3 Deadline för 
material till nästa nummer är måndag 23.3  kl 12.00. Vänligen respektera 
stopptiden genom att lämna in material i tid till foglobladet@foglo.ax

FÖGLÖBLADET

HÄNDELSEKALENDERN MARS

Dag    Datum      Tid  Aktivitet                                     Plats           Sida
Mån 2.3   18.45   Regeringsträff             Seagram              3
Mån 2.3   19.00   Vernissage ”Utflykter”            Biblioteket             17
Tis 3.3   18.30   Pitch- och stickcafé            Annagården           9         
Tis 3.3   19.15   Brasiliansk Jui-jitsu            Vikingaborg        
Tor 5.3   18.30 Vår Kör övar             Kyrkan                  20                
Tor 5.3   19.00   Motionsidrott                           Skolan                   
Mån 9.3   18.00   Juniorklubb             Förs.hemmet        20        
Tis 10.3   18.30   Folkhälsan o Röda Korset årsmöte         Föglö bibliotek     14
Tis 10.3   19.15   Brasiliansk Jui-jitsu            Vikingaborg        
Tor 12.3   18.30 Vår Kör övar             Kyrkan                   20                 
Tor 12.3   19.00   Motionsidrott                           Skolan                   
Fre 13.3   19.30   FUIA årsmöte             Kommungården   17
Sön 15.3   10.30   Söndagsskola             Förs.hemmet         20
Mån 16.3   18.45   Föglö JVF årsmöte                          Kommungården   16
Tis 17.3   14.00   Teater ”Hönshuset”            Annagården           11
Tis 17.3   18.30   Pitch- & stickcafé            Annagården            9         
Tis 17.3   19.15   Brasiliansk Jui-jitsu            Vikingaborg        
Tor 19.3   18.30 Vår Kör övar             Kyrkan             20                 
Tor 19.3   19.00   Motionsidrott                           Skolan                   
Fre 20.3   19.00   Askungen             Skolan             15
Lör 21.3   19.00   Askungen             Skolan             15
Sön 22.3   14.00   Askungen             Skolan             15
Tis 24.3   19.15   Brasiliansk Jui-jitsu            Vikingaborg        
Tor 26.3   18.30 Vår Kör övar             Kyrkan             20                 
Tor 26.3   19.00   Motionsidrott                           Skolan
Mån 30.3   18.30   Matsmårs årsmöte            Föglö bibliotek     14
Tis 31.3   18.30   Pitch- & stickcafé            Annagården           9
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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 43€
Halvsida 21,50€
1/4 sida 10,75€1/4 sida 10,75€

I Föglö fast boende & föreningar 
annonserar gratis.

Deadline:
24.2
23.3
20.4
25.5

Utgivning:
28.228.2
27.3
24.4
29.5

Januari-Mars:
Jämn vecka helgfria torsdagar 

kl 17:00 – 19:00

BODAR MOT TORGET  
vid Tullpackhuset i Degerby utbjudes att hyra 

 
Vid torget i Degerby utbjudes nyrenoverade bodar att hyra för försäljningsverksamhet eller liknande. Bodarna kan inte 
hyras som endast lager. Bodarna som avses är ”dörrarna” mot torget. En av bodarna är uthyrd året runt, övriga är 
tillgängliga. 
 
Av bodarna är två st ca 7 m2 och två st ca 14 m2 varav en 14 m2 som sagt är uthyrd året runt. Vatten, avlopp och el finns.  
 
Bodarna kan hyras för kortare (minst en dag) eller längre tid. Önskad tid skall uppges i ansökan. Vid behandling av 
ansökningar eftersträvas varierande verksamheter, varför man i ansökan skall uppge för vilket ändamål man önskar hyra 
samt planerade öppethållningstider.     
 
Hyran uppgår till följande belopp; 

                         Månadshyra                            Veckohyra                            Dagshyra 
Större bod  40 euro  15 euro  5 euro 
Mindre bod  30 euro  15 euro  5 euro 
  
Vatten, avlopp (där sådant finns klart) och el ingår i hyran. 
 
Intresserade kan för visning kontakta kommuntekniker Hans-Kristian Skaag, tel. 50215. 
 
Hyresansökan inlämnas senast 26 mars till kommunstyrelsen under adress Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ alt. 

info@foglo.ax . Redan inlämnade ansökningar beaktas. 
    Kommunstyrelsen 
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TURISTVÄRD/-INFORMATÖR 

Föglö kommun söker två personer att arbeta som 
värdar/informatörer i kommunens turistinformation i 
Degerby sommaren 2020.  
 
Turistinformationen skall vara den naturliga centrala 
informationspunkten för alla besökare till Föglö.  
 
Arbetet består i första hand av att informera besökare om 
vad som sker på Föglö, om vad som finns att se och göra, 
informera om var du kan bo och äta och vid behov hjälpa 
till med bokningar mm. I andra hand skall du tillhandahålla 
information om vad som erbjuds på övriga Åland. 
Beställning av broschyrer och informationsmaterial och att 
hålla informationen snygg och gästvänlig hör till dina 
uppgifter. Dessutom planeras turistinformationen som 
tidigare ha försäljning av produkter såsom publikationer, 
skrifter, konst, och hantverk mm. 
 
Turistinformatörerna kommer i mån av möjlighet att bistå 
näringskoordinatorn i dennes arbete, bl.a. med 
torgkvällarna. De har också ett ansvar i att uppdatera 
anslag/anslagstavlor runtom i kommunen med aktuell 
information om vad som händer i kommunen. Körkort och 
bil är därför en förutsättning.  
 
Turistinformationen öppnar fredagen den 12 juni och är 
öppen till och med söndag 23 augusti. Arbetet delas alltså 
mellan två personer som arbetar enligt ett uppgjort 
schema, så att man arbetar i genomsnitt 3-4 dagar/vecka. 
Timlön 13,50 €/timme. 
 
Turistinformationen är öppen alla veckans dagar (måndag-
söndag). Öppettiderna kan variera men huvudsaklig 
öppethållning är kl. 9.45 – 18.45 med en timmes matpaus.   
 
I arbetet ingår en rundvisning/informationsdag på Föglö 
vecka 24 och så skall turistinformatörerna handha 
iordningställandet av infons utrymmen som också görs 
vecka 24 (1-2 dagar) samt undanstädning efter infons 
stängning för säsongen. 
 
Vi söker dig som har fyllt 18 år, är ansvarsfull och kan 
arbeta självständigt. Värde läggs på språkkunskaper 
(speciellt finska och engelska) liksom kunskaper om Föglö 
och Åland och ev. erfarenhet av liknande arbete från 
tidigare. För information och vidare upplysningar om 
Föglö mm rekommenderas besök på kommunens hemsida 
www.foglo.ax.  
 
Sedvanliga, skriftliga ansökningshandlingar skickas till 
Föglö kommun, Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ eller till 
info@foglo.ax. Sista ansökningsdag är fredag 20 mars kl. 
15.00. 
 

Välkommen med Din ansökan ! 

 
 

 

 

Måndagen den 2 mars 2020 kommer 
landskapsregeringen på kommunrunda till Föglö. 

Möte med allmänheten hålls kl. 18.45 på Seagram.  
Föglö kommun bjuder på kaffe. 

Välkomna! 
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Information från näringskoordinatorn

Sista chansen att vara med i Skärgårdsmappen 2020!
Det jobbas för fullt med att färdigställa årets version av Skärgårdsmappen. Vill du 
vara med och synas med ditt företag eller förening? Eller så kanske du har något 
annat projekt på gång som du vill synliggöra? Sista chansen kommer här! 
Annonspriserna är helsida 40€ och halvsida 25€. 

Jag behöver din färdiga annons absolut senast den 5 mars.

Skärgårdsmappen är en informationsmapp som finns runt om på Åland (främst i 
skärgården) med information om Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och 
Vårdö, och företag och föreningar i de uppräknade kommunerna.  Ett bra sätt för 
besökare att hitta information om platserna de besöker. Mapparna ligger ute hos 
turistföretagare och på skärgårdsfärjorna under hela året, med undantag för vår-
vintern när de samlas in för att uppdateras. I år kommer Skärgårdsmappen också 
finnas digitalt.

Annonsering i Svinö och Överö
Kommunen har två infotavlor, en i Svinö och en Överö. Ni vet, de som sitter bredvid 
stora Föglö-kartan invid färjfästet. Där finns det tomma reklamplatser, redo att fyllas 
med information om era företag och föreningar! Just nu samlar jag ihop era 
beställningar om ni skulle vilja vara med och synas där. Om man vill vara med 
beställs alltså två likadana skyltar/beställare, en skylt till Överö och en till Svinö.

Tanken är att informationen på skyltarna ska vara aktuell i två år framåt. Skyltarna 
håller ju längre än så, och om de fortfarande är aktuella får de självklart hänga kvar 
längre.

Ni anmäler er och mailar ett färdigt original till mig senast den 24 mars. 
Praktisk info: Pris 2 skyltar: 66,40€ exkl. moms (om bara en beställning kommer in 
blir priset 76,40€ exkl. moms). Storlek: 493x184 mm.

Kvällsfika i samband med Visit Åland och Ålands näringslivs besök 21.4
Nästa kvällsfika planeras i samband med Visit Ålands och Ålands näringslivs besök 
på Föglö den 21 april. Mer info om detta i nästa Föglöblad.

Frågor? 
Bara att höra av sig!

Näringskoordinator/ kommunikatör
Maja Sundblom 
kontakt@foglo.ax 
0457 3447776
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Socialnämnden i Föglö lediganslår ett ordinarie 

arbetsavtal som närvårdare 50%  
 
50 % av heltid i periodarbete fr. 6.3.2020 eller enligt överenskommelse. 

Kompetenskrav: av arbetstagaren förutsätts yrkesinriktad grundexamen eller tidigare 
yrkesexamen på skolnivå inom området samt att man är inskriven i Valvira. 

 
Grundlön: 1.195,95 € /månad för 50 % (2.391,89 € heltid) tillkommer ev. 

arbetserfarenhetstillägg samt. ers. för obekväm arbetstid) 
Övrigt: 4 månaders provanställning tillämpas. Läkarintyg behöver lämnas. 
Rekrytering kan påbörjas innan sista ansökningsdatum. 
Sedvanliga ansökningshandlingar inlämnas senast fredag den 
6 mars 2020, kl.15.00 till Socialnämnden i Föglö, Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ eller e-post: 
info@foglo.ax 
 
Närmare upplysningar ges av Anne Lund, vik.äldreomsorgsledare 
tel. 018 - 50382 eller socialsekreterare 
Lis Karlsson 018-50151 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Socialnämnden i Föglö lediganslår ett vikariat som 
närvårdare 100%  

Närvårdare 100 % av heltid i periodarbete fr. 6.3.2020 till 31.1.2021 eller enligt 
överenskommelse. Kompetenskrav: av arbetstagaren förutsätts yrkesinriktad grundexamen 
eller tidigare yrkesexamen på skolnivå inom området samt att man är inskriven i Valvira. 
 
Grundlön: 2.391,89 €/mån, tillkommer ev. arbetserfarenhetstillägg samt. ers. för obekväm 
arbetstid). Övrigt: 4 månaders provanställning tillämpas. Läkarintyg behöver lämnas. 
Rekrytering kan påbörjas innan sista ansökningsdatum. 
Sedvanliga ansökningshandlingar inlämnas senast fredag den 
6 mars 2020, kl.15.00 till Socialnämnden i Föglö, Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ eller e-post: 
info@foglo.ax 
 
Närmare upplysningar ges av Anne Lund, vik.äldreomsorgsledare 
tel. 018 - 50382 eller socialsekreterare 
Lis Karlsson 018-50151 
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SOMMARVIKARIER TILL ANNAGÅRDENS 
OMSORGSHEM 

 
Vi söker närvårdare, nattpersonal, primärskötare eller hjälpskötare till omsorgshemmet 
Annagården från slutet av maj – slutet av augusti 2020. Det handlar om periodarbete i olika % 
dag, kväll och natt. 
Vikarier sökes för hela eller delar av perioden.  
Vi söker er som är intresserade av att arbeta med äldre som ser deras behov och har ett gott 
bemötande. 
Bostad kan eventuellt ordnas. 
 
Rekrytering kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdag.  
 
Lön närvårdare 100% 2391,89 € 
Lön outbildad vårdare 100% - 5% kompetensavdrag. 
 
Om Du är intresserad av ovanstående vikariat skicka in din ansökan senast den 13 mars 2020 
till Socialnämnden i Föglö, Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ eller e-post: info@foglo.ax 
 
Närmare upplysningar ges av vik.äldreomsorgsledare Anne Lund anne.lund@foglo.ax  
Tel. 018 – 50382 
 
 

 
 
 
 
 
Bildningsnämnden i Föglö 
          
Föglö den 12.02.2020       
 
  

Kungörelse 
Bildningsnämnden i Föglö söker lärare till Föglö grundskola: 

• En lleekkttoorr  ii  mmaatteemmaattiikk med undervisningsskyldighet i andra i grundskolan 
förekommande ämnen fr.o.m. den 01.08.2020. 

• En kkllaasssslläärraarrvviikkaarriiee i årskurs 5-6 med skyldighet att undervisa i andra ämnen i årskurs 7-
9 för tiden 01.08.2020 – 31.07.2021. 

Vi söker dig som gillar att samarbeta och att utveckla skolan tillsammans med andra i en lärande 
organisation, är kreativ och initiativrik, och är beredd att utveckla digitala lärmiljöer. 
Föglö grundskola är en 1-9 skola med cirka 40 elever. 
Intresserad? Kontakta skolföreståndare Siv Fogelström: tel. 050-5943198, e-post: 
siv.fogelstrom@foglo.ax  eller skoldirektör Kerstin Lindholm: tel. 040-5165397, e-post: 
kerstin.lindholm@sottunga.ax    
Ansökningshandlingarna ska vara bildningsnämnden tillhanda senast den 4 mars 2020 kl. 15.00 
under adress: Skoldirektör Kerstin Lindholm, 22720 Sottunga elle via epost: 
kerstin.lindholm@sottunga.ax  
Den som blir vald ska uppvisa straffregisterutdrag. 
 
Bildningsnämnden, www.foglo.ax 
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EEnn  ddeell  aavv  vvåårraa    nnyyhheetteerr  ii  bbiibblliiootteekkeett!!  
           Många böcker är på inkommande 
                                                                                                                                                                                           
Vuxen, skönlitteratur : 
             Kjell Ekström                                        Siri flyttar till mariehamn 
             Ann Luise  Bertell                                Heiman 
             Krister Lumme                                     Olle 
             Fatima Bremmer                                  Ett jävla solsken           STORSTIL 
             Frida Skybäck                                        Midnattssol                   STORSTIL 
             Jenny Colgan                                          En avlägsen kust 
            Anders Johansson                                Den glömda armen 
 
         Vuxen, deckare mm:    
              Ellinor Wessel   debutant                   Farliga Affärer  
              Cara Hunter                                            Ingen utväg 
              Marieanne Cedervall                           När sista strofen klingar ut 
              Maria Adolfsson                                    Mellan djävulen och havet 
              David Baldacci                                       Minuten före midnatt 
 
          Vuxen fackta 
          Folke Stenroos                                         Sottungaskutor och besättningar 
          Matilda Gustavsson                                Klubben 
          Kristin Kaspersen                                   Tacksamhet 
 
        Barn & Ungdom: 
          Johannes Pinter                                    Monster monster 
          Johannes Pinter                                    Änglamakerskans barn 
          Helena Hedlund                                    Att vara Kerstin 
         Helena Hedlund                                    Det fina med Kerstin 
         Nils Andersson                                      Pappor ska va tjocka 
 
 
         Barn & Ungdom fakta: 
           Johannes Gustavsson                               Uppfödd på nätet 
            John Hickman                                             Platsa i laget 
 
              Nytt för i år är att vi har serie tidningar att låna: 
            Kalle Anka, Min Häst, Bamse. 
 

                            OBS! NYA ÖPPET TIDER 
        Måndag 10.00-13.00-16.30-20.00   

Onsdag  16.30-20.00   
Torsdag 16.30-21.00                                                                         

 

VÄLKOMNA  
mvh Katarina Fellman 

 

                                         Tel: 50348 
       e-mail: biblioteket@foglo.ax 
Facebook: Biblioteket på Föglö 
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Det går smidigt att ta sig till och från fastlandet med tvärgående linjen de flesta dagar i veckan. För mera 
information och bokning gå in på https://www.alandstrafiken.ax/sv/turlistor eller telefon 018-25600. 

Den här turlistan gäller 1.1-26.4.2020; 

Överö 
à  

Osnäs 

Osnäs 
à  

Överö 

Tisdagar-fredagar även avgång Osnäs 6.45 med ankomst Överö 10.35. 

 

Alla vardagar Överö avg. 11.55 Kumlinge avg. 13.25 Åva  avg. 15.05 
 Snäckö ank. 13.00 Torsholma ank. 14.30 Osnäs ank. 15.45 
       
Måndagar - Överö avg. 16.55 Kumlinge avg. 19.35 Åva  avg. 21.20 
torsdagar Snäckö ank. 17.55 Torsholma ank. 20.45 Osnäs ank. 22.00 
       
Fredagar Överö avg. 16.55 Kumlinge avg. 18.25 Åva  avg. 20.35 
 Snäckö ank. 17.55 Torsholma ank. 19.30 Osnäs ank. 21.15 
       
Söndagar Överö avg. 16.20 Kumlinge avg. 18.10 Åva  avg. 20.05 
 Snäckö ank. 17.25 Torsholma ank. 19.30 Osnäs ank. 20.45 

Måndagar  Osnäs  avg. 10.15  Torsholma avg. 11.35 Snäckö  avg. 13.20 
 Åva  ank. 10.55 Kumlinge ank. 12.40 Överö ank. 14.25 
       
Onsdagar  Osnäs   avg. 11.05 Torsholma  avg. 12.25 Snäckö  avg. 14.00 
 Åva ank. 11.45 Kumlinge ank. 13.30 Överö ank. 15.05 
       
Fredagar Osnäs avg. 15.55 Torsholma avg. 17.10 Snäckö avg. 18.40 
 Åva ank. 16.35 Kumlinge ank. 18.15 Överö ank. 19.40 
       
Söndagar Osnäs avg. 14.35 Torsholma avg. 16.10 Snäckö avg. 18.00 
 Åva ank. 15.15 Kumlinge ank. 17.30 Överö ank. 19.05 

       
 

För engångsbruk finns det numera tallrikar, muggar och sugrör i papp liksom 
knivar, gafflar och skedar i trä – mycket miljövänligare än dito i plast! Detta kan 
vara bra att ha i åtanke inför kommande evenemang och serveringar.  
 

Hälsar Agenda 2030 i Föglö 
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1.1.2020 - 7.6.2020 och 18.8.2020 - 31.12.2020

HÅLLPLATS

Hastersboda

Överö

Sonboda

Bråttö

Degerby

HÅLLPLATS

Degerby 10.101)
17.20 10.101) 17.202) 10.101) 17.202) 10.101)

17.20 10.101) 17.202)

Bråttö - - - 17.35 - - - - - 17.35

Sonboda 10.25 17.35 10.25 17.50 10.25 17.35 10.25 17.35 10.25 17.50

Överö - 17.50 - - - - - 17.50 - -
Hastersboda 10.35 18.15 10.35 18.15 10.35 18.10 10.35 18.15 10.35 18.15

*) Överö måndagar och torsdagar mot beställning per tel. 50218/GSM 0400 825216kvällen före kl. 22.00.

    Mot beställning invik till Nötö, Ulversö och Storgrund. De dagar Överöinte trafikeras  (dvs beställs i förväg) startar bussen

    kl. 09.40 från Hastersboda.
 +) Hela östra linjen mot beställning per tel. 50218/GSM 0400 825216 kvällen före kl. 22.00. Mot beställning

    invik till Horsholma, Skogboda, Finholma, Bofjärd och Näversholma.
x) Hela östra och västra linjen tisdag och fredag mot beställning per tel. 50218/GSM 0400 825216

kvällen före kl. 22.00. Mot beställning invik till Horsholma, Skogboda, Finholma, Bofjärd, Näversholma, Björsboda, Kallsö, Flisö.

1) Retur från Degerby kl. 10.10 alla dagar mot beställning per tel. 50218/GSM 0400 825216 kvällen före kl. 22.00.

2) Körs ned till Embarsundsfärjan vid behov.

10.05 10.05 10.05 10.05 10.05

MÅN TIS ONS TORS FRE

09.50+) 09.30x) 09.50+) 09.50 +) 09.30x)

- 09.40x) - 09.40x)

09.20*)+) 09.20x) 09.30+) 09.20 *)+) 09.20x)

09.40*)+) - - 09.40 *)+) -

GRATIS KOLLEKTIVTRAFIK I FÖGLÖ KOMMUN

MÅN TIS ONS TORS FRE
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Följ med hembygdsföreningen till Baltikum!

Söndag 13.9
Efter frukost avfärd mot Tallin. Vi stannar till i Pärnu för att promenera lite på stranden och äta en gemen-
sam lunch – alternativt tar vi oss ända upp till Haapsalu och besöker Aibolands Museum, Estlandssvenskar-
nas museum i Estland, och äter lunch här. 
Vi åker vidare mot Tallin, och om det finns tid över så passar vi på att gå omkring i gränderna, shoppa lite 
eller eventuellt ta sig upp på höjderna i gamla staden för att se på utsikten över staden, hamnen och havet.
Klockan 18:00 avgår Baltic Queen från Tallin. Vi äter stor buffet med dryck ombord, och inkvarterar oss igen 
i A-hytter. På morgonen den 14.9 ankommer vi klockan 04:50 till Mariehamn.

Pris i dubbelrum/hytt 370 euro per person
Enkelrumstillägg 145 euro

I priset ingår båtresa Mariehamn – Tallin t/r, A-hytt, frukost ombord, 2 hotellnätter i Riga med frukost, 2 
luncher, bussresor till/från Riga, besök till Olustvere herrgård och museet i Haapsalu, guidad stadsvandring i 
Riga. Tillkommer: Övriga måltider, måltidsdrycker, reseförsäkring och avbeställningsskydd. 

Anmälningar till Föglö hembygdsförening/Eva på mail eva.nyberg@aland.net eller telefon 040 5963627, med 
namn enligt passet, födelsedatum, nationalitet om inte finsk. Observera att pass eller av polisen utställt ID 
kort krävs vid resa till Estland.
Sista anmälningsdag 31.5.2020.

Under de senaste decennierna har inflyttningen till Föglö från Baltikum, främst Estland och Lettland varit 
omfattande. Unga människor har sökt sig hit för att bo och arbeta och blivit en del av vårt samhälle. Det är 
hög tid att vi åker på svarsvisit och bekantar oss med de trakter de nya föglöborna kommer ifrån! Genom att 
resa med abonnerad buss tar vi oss bortom turistkvarteren i huvudstäderna och hinner under ett förlängt 
veckoslut se också landsbygd och mindre orter.

Fredag 11.9
Utresa från Åland med Baltic Queen på morgonnatten kl 01:00. Plats i delad A-hytt, frukost. Ankomst till 
Tallin kl 10:15.
Start med egen buss mot Riga. Vi stannar till exempelvis vid Olustvere Möis, en herrgård som erbjuder 
besökare bland annat visning av olika hantverk. Lunch antingen här eller lite längre fram längs vägen. 
Vi passerar gränsen till Lettland invid kusten och anländer till Riga vid 18-tiden på kvällen.
Incheckning på Tallink Hotel Riga, Elizabetes Iela 24, Riga, för 2 nätter, inklusive frukost. Middag på egen 
hand eller enligt förhandsbokning.

Lördag 12.9
Efter frukosten en 2 timmar lång stadsvandring med svensktalande guide, resten av dagen till eget förfogande 
eller om vi får tips från någon Riga-bo på Åland så anpassas programmet. Om det finns intresse arrangerar vi 
en gemensam middag på restaurang i närheten av hotellet.
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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 mars 10.3 och 24.3  Päivi Hämelahti 
    
IInnggeenn  bbeerreeddsskkaapp på veckosluten eller helgdagar. 
För sjukvårdsupplysning, ring  001188--553388550000 och vid akuta sjukdomsfall 
111122. 
 
Hälsningar  Tiina 
tiina.hamalainen@ahs.ax 

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

Lördagen den 25:e april avgörs de tjugotredje 
pitchmästerskapen på Vikingaborg. 
 
Start; spelet startar senast kl. 17.00. Alla lag skall 
vara på plats senast kl. 16.30 för genomgång av 
regler, spelordning m.m. Lag som inte kommer i tid blir 
uteslutna. 
 
Anmälningstiden utgår söndagen den 19:e 
april. 
 
Anmälan görs till någon i ”onsdagens pitchgäng”, dvs. 
Anders Skogberg, Håkan Lehto, Leif ”Hastersboda” 
Eriksson, Niklas Eriksson, Per-Erik Mattsson, Roger 
Johansson, Veikko Vartiainen, Åke Henriksson eller Leif 
”Brändö” Eriksson alt. per epost 
niklas.eriksson@foglo.ax  
 
Observera att laget skall ha ett namn och att uppge vilka 
som spelar i laget. 
 
Alla hjärtligt välkomna. Anteckna datumet i kalendern, 
vi hoppas förstås på stor publiktillströmning så att det 
återigen blir en riktig folkfest ! 
   
 Arr. Onsdagens pitchgäng 

 

Sommarjobba i Kyrkan 
 

Under tiden 9.6-14.8 söker vi två 
kyrkvakter/guider som kan visa kyrkan, 
städa, och arbeta på gravgården med skötsel 
av gravar och rabatter. 

 

Arbetet är förlagt tisdag till fredag kl. 11-16. 
Arbetet fördelas enligt överenskommelse. 
Avtalsenlig lön. 

 

Skriftlig ansökan senast den 17 april till 
Pastorskansliet, Kyrkvägen 106, 22710 Föglö  
Eller per e-post: alands.sodra@evl.fi 

 

Om du vill veta mer kan du ringa  

0457-344 6264 

 

Ålands södra skärgårdsförsamling¤ 

Välkommen på Familjegudstjänst 
 

8 mars kl. 10.00 i Kyrkan på Föglö 

Medverkande: Peter Karlsson, Maria Piltz, Vår Kör, barn från 
barnkören, konfirmanderna m.fl. 

Kom också och ät viltgryta i församlingssalen till förmån för 
Gemensamt ansvar. Serveras kl. 11-13.30.

 
 

 

Vill du äta hemma så går det bra att komma och hämta. För 
att säkert veta att det finns kvar ring: 040-8479 625 

 

Ålands södra skärgårdsförsamling¤ 
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LEDIGT SOMMARJOBB!! 

MUSEIVÄRD PÅ MATSMÅRS MUSEIGÅRD (Hummersö)    
7.7-7.8 2020 

Arbetstid: tis-fre kl. 13-16 

Lön: 10 euro/ timme  

Arbetet innebär främst att övervaka museigården och in-
formera besökare, men även städning, visst dokumen- 

tationsarbete och digital fotografering av museiföremål. 

Du skall vara minst 15 år gammal. Språkkunskaper merite-
rande. Mejla din ansökan och berätta lite om dig själv till 

rene.skold@foglo.ax senast 15 april. 

 

 

GARANTIFÖRENINGEN FÖR MATSMÅRS  

HÅLLER ORDINARIE  

ÅRSMÖTE  
MÅNDAGEN DEN 30 MARS KL 18.30 PÅ FÖGLÖ BIBLIOTEK 

Stadgeenliga förhandlingar 

Vi bjuder på kaffe med dopp 

VÄLKOMNA!! 
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Föreningen för natur- och viltvård i din kommun 

Nyhetsbrev i mars 2020 

 

Den milda vintern har givetvis huvudsakligen varit en lättnad 
för både fåglar och däggdjur. Bland fåglarna har man kunnat notera allt fler övervintrande arter i 
öppna vatten. Så här års har vanligtvis en del av de övervintrande svanarna fått utgöra föda för räv 
och örn pga att vattendrag tillfrusit och brist på föda har försvagat individerna till den grad att de 
svultit ihjäl eller blivit ett lätt byte för rovdjur. Sådan decimering sker inte en vinter som denna vilket 
givetvis i ett större perspektiv inte behöver innebära enbart gott eftersom en talrik förekomst av 
arten inte alltid är önskvärd. Försäljningen av rådjursfoder har gått på sparlåga. I och för sig innebär 
avsaknaden av snö inte större lättnader för rådjuren. Det är skaren som kan utgöra hinder för dem 
att gräva fram blåbärsris och sly i markerna. Vintern kommer säkert att innebära att rådjursstammen 
klarat sig hur bra som helst vilket i sin tur kan betyda att stammen ytterligare förtätas. På sina håll är 
stammen redan alldeles tillräcklig. 

Harens vita skyddsdräkt är en nackdel förstås då det är helt snöfritt. Samma misskreditering drabbar 
ex. dvärgvesslan. Pga sin ”vinterpäls” exponeras de ofördelaktigt i dessa förhållanden och kan 
därmed bli ett lätt byte för ex. berguv och duvhök. 

En intressant företeelse har noterats i Björsboda där en flock starar övervintrat. Det är givetvis ett 
smart sätt att spara på energin genom att låta bli att flyga söderut i onödan, så att säga. Dessutom är 
man först på plats bland återvändarna och kan därmed erövra de fräschaste holkarna som boplatser. 
Det leder oss osökt till att påminna er alla om att nu är det hög tid att tillverka holkar av alla de slag 
och sätta upp dem i skog och mark. Just staren är en välkommen gäst på gräsmattorna liksom 
kniphonan i holken längs strandpromenaden. Ute på de yttre holmarna kan man lägga ut s.k.  ådtak 
till skydd för ruvande ådor. Lycka till i snickarboa! 

Välkommen på ÅRSMÖTE 

Tid:  Måndagen den 16 mars kl. 18.45 (OBS!) 
Plats:  Kommungården 
Agendan:  1) Stadgeenliga ärenden 

2) Prisutdelning i viltvårdstävlingen 2019 
3) Redovisning av resultat från klövviltjakten hösten 2019 
4) Förslag till ny och omfattande jaktförordning presenteras och diskuteras på 
mötet. Jaktförordningen finns att ladda ner från regeringens hemsida: 
https://www.regeringen.ax/miljo-natur/jakt-viltvard/beslut-lagstiftning 

 
Övrigt: Se annons i Ålandstidningen veckan innan! 
 
På mötet serveras smörgåstårta! Byt ut din begagnade och svettiga jaktkeps till en ny och 
fräsch! Jaktkepsar finns att köpa på mötet. VÄLKOMNA! 
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”UTFLYKTER” 
en 

konstutställning av Föglöbon 

 Lena Johansson 

i Föglö bibliotek 
 

utställningen är öppen från 
02.03 2020-15.04 2020 

under bibliotekets öppenhållnings tider 
 

Vernissage måndagen den 2.3 2020 kl 19.00   
 

 

Välkomna 

 
 

FUIA INFORMERAR 
 

FUIA håller ÅRSMÖTE fredagen den 13 mars 
kl. 19.30 på Kommungården.  
 
Stadgeenliga ärenden. 
 
Alla intresserade är varmt välkomna ! 

Styrelsen 
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Dags för lite Piff
Våren närmar sig och 

då kan det vara skoj med något nytt
Välkommen!

       Öppetider:

       Tisdag- Fredag enligt bokning.
       Måndagar är jag på Saxess.
       Boka din tid på tel: 51366 

      eller via min Fbsida.
     Mästarbrev. Frisörlicens.
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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¤ 

 
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, 
Krister Hellström 040 7365135, Vaktmästare Sottunga: vakant,  Husmor Kökar, Linnea Eriksson 0400 501 853. 
Hemsida: www.alandssodra.fi  

 

 

Gudstjänster i mars 
1.3 Första söndagen i fastan Kollekt till stiftsgården Lärkkulla 

12.30 Högmässa i församlingshemmet på Kökar. P. Karlsson, K. Högberg 
Efter högmässan serveras kyrkkaffe. 
 

8.3 Andra söndagen i fastan. Kollekt till Församlingsförbundet, 
10.00 Familjegudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz, Vår Kör, barn ur 
barnkören, konfirmanderna m.fl. Efter gudstjänsten serveras viltgryta i 
församlingssalen till förmån för ”Gemensamt Ansvar” 

 13.00 Gudstjänst i skolan på Sottunga. P. Karlsson 
 
15.3 Tredje söndagen i fastan. Kollekt till församlingens diakoni  
 12.30 Gudstjänst i församlingshemmet på Kökar. M. Piltz, K. Högberg. 
 Efter gudstjänsten serveras kaffe. 
 
22.3 Marie Bebådelsedag. Kollekt till Finlands svenska kyrkosångsförbund. 
 10.00 Högmässa i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz, 
 13.00 Högmässa i skolan på Sottunga.P. Karlsson, M. Piltz 
 
29.3 Femte söndagen i fastan. Kollekt till Föreningen Franciskus på Kökar 

12.30 Högmässa i församlingshemmet på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund. 
Efter högmässan serveras kyrkkaffe. 
 

Övrig verksamhet 
Juniorklubben träffas den 9.3 kl. 18.00-19.30 i församlingssalen på Föglö. 
Ledare: Rene Sköld och Caspian Boström 
Söndagsskolan träffas den 15.3 kl 10.30 i församlingssalen på Föglö.  
Ledare: René Sköld och Caspian Boström 
Vår Kör övar på torsdagar 18.30 i kyrkan på Föglö. Ledare: Maria Piltz 
På Annagården Föglö: Sångstund 4.3 och 18.3 kl. 14.30 med M. Piltz 
Andakt den 11.3 och 25.3 kl. 14.30 med P. Karlsson och M. Piltz 
På Daghemmet Myran Föglö: Klapp och Klang 4.3 och 18.3 med P. Karlsson 
På Sommarängen Kökar: 9.3 och 23.3 14.00 Måndagsträffen, andakt P. Karlsson 
Bön och lovsång 11.3 kl. 17.00 i kyrkan på Föglö. P. Karlsson m.fl. 
Barnkören övar på onsdagar kl. 13.15-14.00 i skolan på Föglö. Ledare: Maria Piltz 


