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Samhällsinformation

UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT

Möten

Fakturor

NR
10

Byggnadstekniska nämnden
Torsdag 4.11.2021 kl. 19.00
Torsdag 2.12.2021 kl. 19.00

Du som privatperson kan välja att ta
emot E-faktura från Sunds kommun.
Beställ enkelt e-fakturor från
kommunen i din egen nät bank. Sök
på Sunds kommun under e-faktura.

DEADLINE
24.11 kl. 12

UTGIVNING
V 48

ANNONSAVGIFTER EURO INKL
MOMS
Storlek
Helsida
Halvsida
1/4 sida
1/8 sida

Euro
99,20
49,60
24,80
12,40

Avgiften gäller för kommersiella
företag, privatpersoner och politiska
partier. Ideella organisationer inom
kommunen annonserar gratis.
Ansvarig utgivare:
Andreas Johansson
Redaktion:
Mia Schütten
Epost info@sund.ax

Sunds bibliotek
MÅNDAG
TISDAG
TORSDAG
MERÖPPET

17 – 20
10 – 16
17 – 20
9 - 21

Återvinningscentralen
ÖPPETTIDER HELGFRIA TISDAGAR
KL 15 – 19 OCH HELGFRIA
LÖRDAGAR KL 10 – 14

Kommunkansliet
ÖPPET 9 – 15
FREDAGAR STÄNGT FÖR LUNCH
11 – 12

Folkhälsan i Sund
Folkhälsan i Sund håller sitt
höstmöte tisdag 02.11 kl. 19.00 i
Sunds skolas matsal.
Anna från ”Sund Livstil” ger oss
inspiration hur vi ska leva sunt.
Kaffeservering.
Alla välkomna!
Röda Korset – Sunds avdelning
Höstmöte 2.11.2021 kl 19.00
Sunds skola, matsalen

Sunds kommun tar emot e-fakturor
via Finvoice, förmedlare Nordea
Finland Abp.
Fakturor och bilagor till e-faktura
kan skickas per e-post till
info@sund.ax.
Mera information finns på
kommunens webbplats under
Kommunen/Förvaltning/Fakturering

Kommunfullmäktige i
Sund sammanträder
Kommunfullmäktige i Sund
sammanträder tisdagen den 9
november kl. 18.30 i Sunds skola för
att behandla i kallelsen upptagna
ärenden.

Folkhälsan i Sund Seniorkaffe
Seniorer i Sund inbjudes till en
trevlig eftermiddag i Smakbyn,
lördag 20.11 kl. 13.30 – 15.00.
Kaffeservering och underhållning av
Kendar Blomqvist och Alisa
Appelqvist.
Anmälan senas 14.11 till Marita
Nordkvist tel. 0457 569 2672 eller
43980.
Välkomna!

Sunds bibliotek
DOCKORNA, Utställning på
biblioteket –Marita Karlssons
docksamling visas fram till
20.12.2021. Välkomna!
STICKAFÉ med kaffe 9 november
klockan 14.
KURA SKYMNING – NORDISK
LITTERATURVECKA 15 november
klockan 19.
Nya tidskrifter till salu! Avskrivna
tidskrifter finns att köpa för 2 euro
per bunt.
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Kura skymning – nordisk litteraturvecka
Sunds bibliotek arrangerar tillsammans med de norråländska biblioteken Kura skymning i Vårdö Bönehus måndagen den 15
november klockan 19.
Matts Stenlund läser ur ”Katrina”. Boksläpp, I AM, av Marcus Boman. Musik av Jenny Carlstedt och Marcus Boman. Gratis entré.
För mera information se www.aland100.ax
Välkomna !

Tallgården informerar
Vi följer de rekommendationer som Landskapsregeringen och ÅHS har gett ut, när det gäller besök på Tallgården ESB.
För att stödja våra äldres välmående hoppas vi, att våra besökare fortsätter respektera dessa rekommendationer, som är till för
våra äldres bästa.
• Endast friska personer utan symtom får komma på besök till verksamhetsenheten.
• Vi ser gärna att besökare kontaktar oss per telefon innan besöket. Besökaren får instruktioner för hur ett tryggt besök
kan göras när han eller hon kommer till enheten eller per telefon innan besöket. Instruktionerna finns även vid
ingångarna till verksamhetsenheten.
• Besökare följer rekommendationen om god handhygien
• Handsprit för handdesinfektion finns lättillgängligt.
• Vi betonar vikten av god hand- och hosthygien för de boende och besökarna.
• Besökaren upprätthåller ett tillräckligt avstånd till andra klienter och personal när det är möjligt.
• Besök ordnas på ett sådant sätt att besökaren så lite som möjligt behöver röra sig i gemensamma utrymmen.
Besökare använder den entré som är närmast den anhörigas bostad.
• Vid besök utomhus är användning av skyddsutrustning inte nödvändig (om patienter/klienter/besökare är
symptomfria).
• Personalen visar hur besökaren kan kalla på personalen om det behövs.
I utgångsnivån:
• Besökare behöver inte ha visir eller mun- och nässkydd om klienten och besökaren vistas i klientens rum och är
vaccinerade eller utomhus.
• Då besökare vistas/uppehåller sig i gemensamma utrymmen rekommenderas visir eller mun- och nässkydd.
I spridningsfasen:
• Alla besökare bör ha visir eller mun- och nässkydd inomhus (om det inte finns några hälsoskäl som hindrar
användning av mun- och nässkydd).
• Om besökare och klient är vaccinerade behövs inte skyddsutrustning utomhus.
Mera information om bekämpande av coronavirussmitta finns att tillgå på Institutet för hälsa- och välfärds webbplats: Till
THLs information. Ovanstående rekommendationer gäller inledningsvis fram till 31.11.2021. Tack för gott samarbete!
Med vänliga hälsningar Desirée, Annika samt övrig personal på Tallgården

Kontaktuppgifter Sunds kommun – fornamn.efternamn@sund.ax
Kommundirektör
Andreas Johansson 432 723
Ekonomichef
Marika Willstedt
432 725
Byggnadsinspektör/Kommuntekniker
Erik Nordback
432 722
Byråsekreterare
Mia Schütten
432 727
Ann-Mari Öster-Karlsson 432 729
Lönesekreterare
Annika Öhman
432 721

Äldreomsorgsledare/föreståndare
Tallgården Desireé Zetterman 45433
Ansvarig närvårdare
Annika Vördgren 0457 5801 741
Tallgårdens kök, ändring av
matservice 44031
Tallgårdens personal 45911
0457 3433 857
0457 5801 742
Fritidsledare Elvira Jansson
432 730

Föreståndare Tosarby daghem
Alexandra Andersson 43887
Tosarby daghem köket
0457 3458 919

info@sund.ax
Sunds kommun
Norra Sundsvägen 361
AX 22520 KASTELHOLM

https://www.sund.ax/

Föreståndare Sunds skola
Maria Lasén-Back 45411
Lärare Sunds skola
45872
Skolans kök
45422
Fastighetsskötare
Peter 0457-313 4616
Kenny 040 079 4616
Sunds bibliotek
45978
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Tallgården lunch

Väntetider för sociala tjänster för äldre

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Kycklinggryta
Kalops
Rökt lax med mos
Malet köttsoppa
Skinkfrestelse
Fiskgryta
Helstekt grisfilé med svampsås

Enligt Äldrelag (2020:9) för Åland § 23, skall kommunen minst en
gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en
äldre person kan få den socialservice som personen ansökt om.

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Vecka 44 1 - 7 November
Bräckt korv med stuvade makaroner
Kycklingfrikassé
Köttgryta ,ris
Laxsoppa
Köttbullar med mos
Korv med mos
Slottsstek

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Vecka 45 8 – 14 November
Potatisgratäng med winerkorv
Gräddstuvad lever
Strömmingsflundra med mos
Ärtsoppa
Solviksgryta
Fisk i ugn
Rostbiff med potatissallad

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Vecka 46 15 – 21 November
Pannbiff med svampsås
Kycklingfilé med ädelostsås
Fiskgryta
Kycklingsoppa
Stekt fläsk med stuvade makaroner
Ugnskorv med mos
Plommonspäckad karré

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Vecka 47 22 – 28 November
Makaronilåda
Köttgryta på lövbiff
Stekt fisk med mos
Köttsoppa
Schnitzel med Pepparsås
Lutfisk, ärter, potatis, sås
Köttfärslimpa

Med väntetid avses tiden mellan den dag en anhållan om en
serviceform har inkommit och den dag den äldre får den tjänst
personen anhållit om.

TJÄNST
HEMSERVICE

GENOMSNITTLIG
VÄNTETID(VARDAGAR)
2-7 dygn

TRYGGHETSLARM

2-7 dygn

MÅLTIDSSERVICE
STÖD FÖR
NÄRSTÅENDEVÅRD

1 dygn
14 dygn

BEDÖMNING AV
SERVICEBEHOV

0-7 dygn

PERIODPLATS

0-10 dygn

EFFEKTIVISERAT
SERVICEBOENDE

30 dygn

TILLÄGGSINFORMATION
I akut situation får
klienten service genast.
Sker i samarbete med
Ålands Telefonbolag.
Beslut fattas utgående
från när en komplett
ansökan har inkommit
och behandlats.
Vid brådskande/akuta
fall görs bedömningen
utan dröjsmål.
I akut situation inom 1
dygn.

Salongen för både honom och henne.
Vi välkomnar både gamla och nya kunder.
Vi finns i Godby Center - Mitt på Åland.
Telefon 018-41295
Malin och Alexandra önskar dig varmt
välkommen!
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Lantbrukskansliet informerar
LAGRINGSSTÖD FÖR TRÄDGÅRDSPRODUKTER.
Ansökningstiden för lagringsstöd för trädgårdsprodukter går ut den 16 november 2021. Livsmedelsverket uppmuntrar sökande
att lämna in ansökan elektroniskt via Vipu-tjänsten ( https://vipu.ruokavirasto.fi). Elektroniska stödansökan är öppen 1 – 16
november men med ett serviceavbrott den 5 – 7 november.
Fortfarande kan ansökan göras med pappersblankett. För ansökan används blankett 228 som inlämnas till statens ämbetsverk
på Åland.
Med ansökan senast 16 november anmäls lagervolymerna per 1.11. Lagervolymerna enligt situationen den 15 december anmäls
senast 27.1.2022. Används pappersblankett är det blankett 228B som skall användas för december månads lager.
Mer information om stödet hittas på Livsmedelsverkets hemsida eller fås från statens ämbetsverk på Åland eller
lantbrukskansliet.
STÖDSYSTEMET FÖR DJURBIDRAG ÄNDRAS 2022.
Stödsystemet för djurbidrag ändas fr.o.m. 2022 och anmälan om deltagande i EU:s djurbidrag måste i fortsättningen sökas varje
år. Tidigare år har en inlämnad anmälan om deltagande varit i kraft tillsvidare så länge tills djurägaren anmält om återtagande av
anmälan.
Nuvarande anmälningar om deltagande löper ut i slutet av december. Planerad ansökningstid för djurstöden 2022 är januarifebruari 2022. Anmälan gäller EU:s bidrag för nötkreatur, mjölkkor, får och getter.

Kastelholmsnejdens byalag - Julgröt 4 december klockan 13
Kastelholmsnejdens Byalag bjuder medlemmarna på julgröt vid Smakbyn.
Anmälan senast den 1:a december kl. 13:00 till Carita Weckström tel. 0457 36 13 528.
Kom med och få lite julstämning. Säg till vid anmälan om ev. allergi.
Alla varmt välkomna !

Improvisationsteater - workshop
13 – 14 november 2021 – Sunds UF:s lokal Klippan (Klippanv. 1) – Lördag kl. 10 -13 – Söndag kl. 11 – 14. Deltagaravgift 20 euro.
För dig som är 15 år och äldre. Anmälan till Ålands Ungdomsförbund – katja@ungdom.ax

Röda Korset – Sunds avdelning - höstmöte
Höstmöte tillsammans med Folkhälsan, tisdag 2.11.2021 kl. 19.00 Plats: Sunds Skola, Matsalen
Föredrag av Anna från Sund Livsstil. Servering: Kaffe med tilltugg
Sunds Röda Kors avdelning riktar ett stort TACK till alla frivilliga som skänkt varor till marknaden i Kastelholm Österåker,
marknaden var öppen under 5 tisdagar, med start 29.6, marknaden gav € 669,60 till Röda Kors verksamheten i Sund.
Årets stora händelse i Sund under Hungerdagarna är ”Katastrofgolfen”, och Minimarknad vid Knallen slutredovisning är ännu
inte klar, men närmar sig € 3200,- som oavkortat går till Röda Korsets Katastroffond stort tack till alla, som på olika sätt bidragit
till insamlingen.

Sunds avdelning

Besök oss på vår webbsida https://www.sund.ax/ för information och kontaktuppgifter.

