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Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag den 29.5.  Deadline för 
material till nästa nummer är måndag 25.5  kl 12.00. Vänligen respektera 
stopptiden genom att lämna in material i tid till foglobladet@foglo.ax

FÖGLÖBLADET

HÄNDELSEKALENDERN MAJ 

Maj-Augusti:

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

KOMMANDE EVENEMANG

27.6 Lillängö Rock
4.7   Föglödagen
26.7 Sommarfest på Vargskärsgården
27.7 Hembygsdsföreningen anordnar 
seminarie och ”historiskt spektakel” med 
anledning av Flisöslaget 300 år.

Skicka in datum för ditt evenemang till Skicka in datum för ditt evenemang till 
foglobladet@foglo.ax

Vi uppdaterar kalendern kontinuerligt
och försöker förhindra dubbelbokningar. 

Dag Datum & tid  Händelse    Plats   Sida

Lör 2.5 10-13  granskning av brandsläckare branddepån  s.10
Lör 16.5 13-15  plantbytardag   Enigheten  s.8
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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

Slutredovisningar; 
Föglö grundskola – om- och tillbyggnader (kök, matsal, slöjd m.m.);   
        989.583,24 € inkl. moms 
Föglö grundskola – inventarier i samband med byggprojekt; 62.133,41 € inkl. moms 
Annagårdens pensionärsbostäder 2 st. totalrenoveringar; 44.355,18 € inkl. moms 

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

Närvårdare natt 67% Rebecka Sundblom 24.4.2020-24.4.2022 
 
 

VÄNTSALEN I DEGERBY ledig att hyra 
 

Den s.k. ”väntsalen” i Degerby, det röda huset vid 
färjfästet, bjuds härmed ut till intresserade att hyra.  
 
Lokalen är invändigt under ombyggnad så att vatten 
och avlopp skall dras in och insatsspis installeras, detta 
blir dock inte klart till den här sommarsäsongen, utan 
uthyrning sker uttryckligen för tiden fram tills vatten 
och avlopp dragits in.   
 
Lokalen är 41 m2 stor och månadshyran (exkl. el) 
uppgår för närvarande till 150 €/månad kallhyra. För 
elen uppbärs ersättning enligt förbrukning. 
 
Intresserade kan för visning av lokalen kontakta 
kommuntekniker Hans-Kristian Skaag, tel. 50215. 
 
Hyresansökan inlämnas till kommunstyrelsen senast 
onsdag 13 maj 2020 kl. 15.00 under adress Tingsvägen 
3, 22710 FÖGLÖ alt. info@foglo.ax . 
   
 Kommunstyrelsen 
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Näringskoordinatorn informerar
Nya hemsidan
-Är äntligen på gång! Vi hoppas kunna lansera vår nya, fina, mobilanpassade 
användarvänliga hemsida i början på maj. Adressen kommer att vara samma som alltid, 
www.foglo.ax. Hemsidan är tillgänglighetsanpassad vilket betyder att till exempel personer 
med nedsatt syn eller lässvårigheter ska ha möjlighet att använda sig av uppläsningsverktyg 
och kunna navigera på sidan. Vi hoppas att det ska bli enklare för er alla att hitta den 
information ni söker!

Föglödagen
I år anordnas Föglödagen den 4 juli klockan 11.30-14-30. Med reservation för den rådande 
Coronasituationen som kan göra att vi tvingas ställa in på grund av reglerna för 
folksamlingar. Vi håller i alla fall tummarna för att det ska gå och planerar som vanligt. 
Vill du redan nu boka plats som försäljare? Maila till kontakt@foglo.ax!

Inställda evenemang p.g.a. Corona
Vårens kvällsfika och den planerade ”kick off:en” inför sommaren är tyvärr inställda på grund 
av den rådande Coronasituationen.

Föräldraledig
Den 6 maj kommer jag att gå på föräldraledigt. Tanken är att jag ska vara borta till mars 
2021. Under tiden kommer Caroline Henriksson att ta över planerandet av Föglödagen, 
torgkvällar och andra evenemang. 

Jag önskar er alla en fin vår och sommar, trots allt som händer i världen just nu. 
Vi ses väl på butiken antar jag! 

All gott,

Näringskoordinator/ kommunikatör
Maja Sundblom 
kontakt@foglo.ax 
0457 3447776

 
TENNISSÄSONGEN HAR BÖRJAT! 

 

Tennisbanan invid Föglö grundskola har öppnat för säsongen.  
Under tiden 12 juni - 23 augusti kan bokningar göras och 

nyckel hämtas från Turistinfon. Övriga tider från 
kommunkansliet. Det går liksom tidigare också att hyra 

racketar och bollar.  
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Socialkansliet informerar 
Hjälp med inköp 
Med anledning av COVID-19 pandemin behöver vi er hjälp med att sprida information till den 
äldre delen av befolkningen på Föglö som inte erhåller social service av kommunen. 
Personer över 70 år uppmanas att undvika kontakter med andra personer och ska inrätta sin 
vardag till förhållanden som motsvarande karantän.  
Detta görs för att skydda riskgrupper för att utsättas för smitta. Kontakta anhöriga och 
grannar som är över 70 år och berätta om direktiven. Har du möjlighet, erbjud hjälp till dina 
anhöriga och vänner i riskgrupper att handla mat och mediciner.  
För de som inte har någon hjälp med t.ex. inköp av livsmedel, mediciner etc. ta kontakt per 
telefon med socialsekreteraren Lis Karlsson tel.50151 eller vikarierande äldreomsorgsledare 
Anne lund tel.50382. 
Alla och envar uppmanas följa vad som bestäms av statsrådet. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vårfesten inhiberas 
På grund av coronautbrottet kommer den traditionella vårfesten för alla pensionärer på Föglö 
att ställas in.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Social service 
Tillsvidare tas inga obokade besök emot. vänligen ring växeln tel 018-50151 eller epost 
socialsekreterare@foglo.ax för vidare information och tidsbokning.   
OBS att socialkansliets telefon- och kanslitid är tisdag-torsdag kl. 12.00 – 14.30. Övriga tider 
stängt och hänvisas till epost. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Stöd till förändring - Beroendemottagningen 
Har du funderingar kring beroende, problem med alkohol, droger eller spel 
– eller är du orolig för någon annan? 
Beroendemottagningen svarar på frågor och erbjuder stöd och hjälp till förändring. 
Ring 018 531 720 vardagar kl. 8–9 eller 13–14. 
Det är kostnadsfritt för dig. Personalen har tystnadsplikt! 
	
Prata med någon 
Om du mår dåligt eller är orolig för någon annans psykiska hälsa kan du ringa 
psykiatriska avdelningen. Avdelningen sköter även alkohol- och narkotikaavgiftning. 
Ring 018 535100 eller 018 535030. Telefonen är bemannad dygnet runt. 
Självmordsjouren nås också dygnet runt på telefon 018 25540. 
 
Problem med spel?- Stödlinjen. 
Stodlinjen.se erbjuder bl.a. självhjälpsprogram och fakta om spelberoende. Chattstöd 
erbjuds vardagar kl. 10–21.45. Peluuri.fi/sv erbjuder stöd och information. Telefonstöd på 
svenska ges måndagar kl. 12–18. Ring 0800 100 101. 
PAFs kundtjänst hjälper dig begränsa spelandet på olika sätt. Ring 0800 93000. 
Beroendemottagningen stöder även dig som har 
spelproblem. 
 
Orolig för en ungdom? 
Fältarna nås på 018 531452 eller 0400 780 237, och finns på Facebook (Fältarna 
Mariehamnsstad). Det går alltid bra att kontakta barnskyddet i din kommun 
om du är orolig för någon under 18 år. Även skolhälsovårdare eller skolkurator för den ungas 
skola kan hjälpa till. 
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KUNGÖRELSE 

 
Socialnämnden i Föglö lediganslår ett 

moderskapsvikariat som 

NÄRVÅRDARE 75 % 

 
Inom kommunens äldreomsorg  

 
75 % av heltid i periodarbete 17.06.2020 – 28.04.2021. 

eller enligt överenskommelse.  
 

Med reservation för ändringar av tillsättande p.g.a. COVID-19 pandemin. 
 

Kompetenskrav: närvårdarexamen samt att man är inskriven i Valvira. 
  

Grundlön:  1.793,92 € /månad för 75 % (2.391,89 € heltid) tillkommer ev. 
arbetserfarenhetstillägg samt. ers. för obekväm arbetstid) 

 
 
 
 

Sedvanliga ansökningshandlingar inlämnas senast fredag den  
 8 maj 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 
 
 

       
 

Tygkassens miljöförträfflighet framom plastkassens kan ifrågasättas ur många 
synvinklar. Tro inte, att det är bättre att köpa en bomullskasse än en plastkasse 
för att bära hem varorna från butiken i. Tillverkningen av en bomullskasse är allt 
annat än miljövänlig. En plastkasse, som först används för varutransport några 
gånger, sedan blir till soppåse och till sist bränns upp, belastar miljön mycket, 
mycket mindre, trots att den görs av olja. Om man vill använda en miljövänlig 
tygkasse skall den vara förfärdigad av återanvänt material såsom lump eller 
kasserade klädesplagg. 

Hälsar Agenda 2030 i Föglö 
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PITCHMÄSTERSKAPEN INSTÄLLDA ! 
Arrangörerna av pitchmästerskapen har tyvärr tvingats ställa in årets pitchmästerskap den 25 april 
pga covid-19-pandemin och statsrådets beslut om undantagstillstånd som bl a förhindrar större 
folksamlingar. 

Arr. Onsdagens pitchgäng 
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FÖGLÖ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING 
           

Vi har i bruk 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.  
Läkardagar i maj 5.5 och 19.5  Heidi Pasma 
  
Med anledning av situationen med coronavirus 
Covid-19 har vi ingen öppen 
sjukvårdsmottagning. Ring oss för att boka tid 
till hälsovårdare/sjukskötare och läkare.  
 
Uppdaterad info om coronavirus finns på  
www.ahs.ax och www.thl.fi 
 
Ingen beredskap på veckosluten eller helgdagar. 
För sjukvårdsupplysning, ring  018-538500 och 
vid akuta sjukdomsfall 112. 
 
Hälsningar  Paulin och Tiina 
tiina.hamalainen@ahs.ax 

  

Corona telefonen på ÅHS 018-535 313 
            Sjukvårdsupplysningen 018-538 500 

Akuten vid Ålands Centralsjukhus 018-5355 (växeln) 
Alarmcentralen 112 
 

 
 
  
 
    

Lördagen den 4. 7 hålls förhoppningsvis Föglödagen. 
Då är det dags att klä sig i FOLKDRÄKT!  Vi vill se båda 
Föglödräkter  och också ALLA andra folkdräkter som ni 
ev. har i skåpen.

Passa på att få vädra era vackra dräkter denna dag!

Dags att klä opp sig!
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Visste Du, at när Du handlar en 
produkt från Maria Nila så handlar Du 

100% Veganskt, klimatsmart,
icke djurtestat samt bidrar till at
 återplantera träd i fatiga länder?

Inte så illa!

       

     
     Öppet Tis- Fre enligt bokning.
       Måndagar är jag på Saxess.
       Boka din tid på tel: 51366 

      eller via min Fbsida.
     Utbildad Färgexpert.
     Mästarbrev. Frisörlicens.
        

Plantbytardag på Enigheten
Lördag 16 maj 2020 kl 13-15

Välkommen att byta, sälja eller köpa plantor 
av olika slag, med föreskrivna avstånd mellan 
säljare liksom köpare! 

OBS! Ingen kaffeservering detta år!

                                                                                                                                                    Föglö hembygdsförening rf
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Sluta nu !! Du som nästan varje dag slänger gin– 
och ölburkar längs Hummersövägen  
- sluta nu!! Jag har plockat efter dig i 
veckotal, även de burkar som flugit 
in på åkrarna där foder till boskap 
ska skördas i sommar. 

Om du inte slutar lämnar jag in dem 
till polisen för fingeravtrycksanalys 
tillsammans med en polisanmälan 
om miljöbrott. 
 

Hälsningar ”förbannad motionär” 

 

 

 

Hej Jordbrukare! 

Jag  kommer under vissa dagar finnas på Kommungården i Degerby för att 
vara behjälplig med rådgivning vid ansökan om jordbruksstöd för 2020, 
precis som tidigare  år. Under ansökningsperioden kommer jag också att 
finnas vid Ålands Landsbygdscentrum / Ålands Hushållningssällskap i 
Jomalaby. Ansökningstiden öppnar i år kring månadsskiftet april-maj.  

Sista ansökningsdag är måndagen den 15 juni! 

 

VARMT VÄLKOMMEN att höra av Dig och boka stödrådgivningstid  för 
2020-års ansökan, per telefon  0457 34 34 033 eller per e-post; 
eko@solklart.ax 

 

Med Vänliga Hälsningar Soile Wartiainen 

   företagare och rådgivare i ekologisk produktion 

 
 
 
S
O
L
K
L
A
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hamsafe@aland.net 
www.hamsafe.ax 

 
Föglö FBK  

 kommer i år igen att ordna ett tillfälle för  
granskning av handbrandsläckare lördag 2 Maj 

utanför branddepån fr.kl10-13tiden 
 

Vi önskar att alla tar hänsyn till rådande 
riktlinjer om att hålla avstånd och undvikande av 

större folksamling än 10 personer. 
Allt kommer att lösa sig bara vi alla hjälps åt 

 
Hela tillfället kan med kort varsel inhiberas ifall 

beslut om ytterligare restriktioner kommer. 
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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: David Lindholm 0457 345 3484,  Husmor Kökar, Linnea 
Eriksson 0400 501 853. Hemsida: www.alandssodra.fi  

 

 

Gudstjänster i maj 
Så länge undantagsförhållandet gäller så får vi inte fira några gudstjänster med församlingen 

närvarande i kyrka eller församlingshem men vi firar ändå gudstjänst som livestreamas i 
facebookgruppen ”Vår Kyrka i Skärgården”. Vi hoppas att ni vill fira gudstjänst med oss. 

Den som vill bidra till kollekten kan göra det genom en insättning på församlingens kollektkonto 
FI62 6601 0004 1000 04. Märk inbetalningen med söndagens/helgdagens datum. 

 
  
26.4. Andra söndagen efter påsk Kollekt till Finska Missionssällskapet. 
 12.30 Gudstjänst på Kökar P. Karlsson, P. Hällund 
 
3.5 Tredje söndagen efter påsk. Kollekt till Förbundet De Utvecklingsstördas Väl 

15.00 Sinnesrogudstjänst på Föglö. K. Gäddnäs, M. Piltz 
 
10.5 Fjärde söndagen efter påsk. Kollekt till Finska Missionssällskapet. 
 12.30 Lekmannaledd gudstjänst från Kökar.  
 
17.5 Femte söndagen efter påsk Bönsöndagen. Kollekt till Förbundet Kyrkans Ungdom. 
 10.00 Gudstjänst på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz 
 
21.5 Kristi himmelsfärdsdag. Kollekt till Kyrkans central för det svenska arbetet 
 10.00 Gudstjänst på Sottunga. P. Karlsson 
 
24.5 Sjätte söndagen efter påsk. Kollekt till Kyrkans Utlandshjälp. 
 12.30 Gudstjänst på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund 
 
31.5 Pingstdagen. Kollekt till Domkapitlet i Borgå Stift, Kyrkostyrelsen. 
 10.00 Gudstjänst på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz 
 
 

Övrig verksamhet 
Tillsvidare har vi ingen övrig verksamhet. Så snart vi vet att undantagsförhållandet kommer att 

hävas så återkommer vi med information om verksamheten på hemsidan och sociala medier. Mer 
information om församlingens arbete i coronavirusets tid finns på hemsidan. Om du undrar över 

något kan du också ta kontakt med Peter Karlsson eller Maria Piltz. 
 


