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UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT 

NR           DEADLINE UTGIVNING 
  9      25.10 kl. 12 V 44 
 
ANNONSAVGIFTER EURO INKL 
MOMS 

  
Storlek Euro 
Helsida      99,20 
Halvsida     49,60 
1/4 sida      24,80 
1/8  sida     12,40 
 
Avgiften gäller för kommersiella 
företag, privatpersoner och politiska 
partier. Ideella organisationer inom 
kommunen annonserar gratis. 
 
Ansvarig utgivare:  
Andreas Johansson 
Kontaktperson: 
Mia Schütten 
Epost info@sund.ax 

Sunds bibliotek 

 
MÅNDAG   17.30 – 20.30 
TISDAG       10.00 – 16.00 
TORSDAG   17.30 – 20.30 

Återvinningscentralen 

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

Kommunkansliet 

 
ÖPPET  9 – 15 
FREDAGAR STÄNGT FÖR LUNCH   
11 – 12 
 
 

Efterlyses 
teaterintresserade! 

 
Sunds Kultur r.f. 
Vi söker nu dig som är intresserad av 
att spela teater, sjunga, spela musik 
eller dansa. Läs mera på sidan 2. 
 

Möten 

 
Byggnadstekniska nämnden 
Torsdag 30.9.2021 kl. 19:00 
Torsdag 4.11.2021 kl 19.00 
 
Kommunfullmäktige 
Tisdag 12.10.2021 kl. 18:30 

Sunds bibliotek 

 
DOCKORNA - NY UTSTÄLLNING PÅ 
BIBLIOTEKET FRÅN 20 SEPTEMBER 
Marita Karlssons docksamling visas 
fram till 20.12.2021. 
Välkomna! 
 
STICKAFÉ MED KAFFE 
12 oktober kl. 14 
 
TIDSKRIFTER TILL SALU! 
Avskrivna tidskrifter finns att köpa 
på biblioteket fr.o.m. 11 oktober. 
2 euro per bunt. 
 
SUND 700 ÅR 
Om din förening, grupp eller 
verksamhet planerar något program 
under jubileumsåret så är ni varmt 
välkomna att kontakta biblioteket. 

Fritidsverksamhet 

 
Måndag 
Simning åk 1–2 kl. 13 – 14, Godby 
simhall 
Gym för högstadiet kl.14.30-15.30, 
Godby Idrottscenter 
Tisdag 
Innebandy åk 3-4 kl. 13.30-14.30, 
Finby skola 
Onsdag 
Starka barn åk. 1-2 kl. 12.30-13.30, 
Finby skola 
Bowling åk 3-6 udda veckor kl. 15-
16, start vecka 39 Idrottsgården 
Torsdag 
Bollis åk 3-4 udda veckor och åk 5-6, 
jämna veckor,  kl. 14.30-15.30, Finby 
skola 
Fredag 
Simning åk 3-4 jämna veckor och åk 
5-6 udda veckor, kl. 13-14, Godby 
simhall 
 
Gymträning för pensionerade 
Damer.  
Plats, branddepån i Sund. 
Tid, måndagar kl. 10 – 11 
Prova på om gymträning är för dej! 
För terminsavgift och kod till dörren 
kontakta Mia Schütten på 
kommunkansli tel. 432727. 

Snöplogning 

 
Snöplogning av privata infarter 
vintern 2021 – 2022.  
Kommunfullmäktige fastställer 
snöplogningstaxan för privata 
infarter vid nästa möte den 12 
oktober.  
De som senaste vinter hade plogning 
får i oktober en faktura på 
snöplogningsavgiften hemskickad.  
Nya plogkunder skickar epost till 
kansliet på adressen info@sund.ax  
Ange adressen för infarten som ska 
plogas samt kontaktuppgifter 
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Teaterintresserade efterlyses! 
 
Sund Kultur rf kommer att bidra till firandet av Sunds kommuns 700 års jubileum och  
Åland 100 års jubileum, genom att återuppföra krönikan som Anna-Britt Lundström skrev  
sketcher till för uruppförandet under 2002 års jubileum. Krönikan börjar på 1300-talet och  
slutar i nutid. Som regissör har Synnöve Westerberg anlitats och föreningen planerar också ett  
samarbete med Sunds Ungdomsförening rf kring teatern. 
 
Vi söker nu DIG som är intresserad av att spela teater, sjunga, spela musik eller dansa. Du kan anmäla dig till Synnöve 
Westerberg tel. nr 018-37731 senast den 15 oktober 2021. Repetitionerna börjar i slutet av oktober på Klippan. Närmare dag 
och datum för repetitionerna meddelas senare till dem som anmält intresse.  
Alla åldrar är välkomna och krönikan ger möjlighet att uttrycka sig både i text, sång, musik och dans.  
Välkomna med!  
Sund Kultur r.f. 
 

 

Folkhälsans aktiviteter under hösten 

 
I Sunds skolas gympasal 

• Cirkelträning – måndagar med Johanna Andersson 

• Zumba 5 – 9 åringar – måndagar med Johanna Andersson 

• Gå med Gunilla – torsdagar med Gunilla Karlsson 

Avgift 5,00 euro per gång för medlem, annars 8,00 euro per gång. 
 
I Godby simhall 

• Vattengymnastik – onsdagar med Tuire Granesäter 

Mer information om dessa på Facebook eller på www.folkhälsan.fi  
Dessutom planeras Seniorkaffe på Smakbyn i november 

Frivilliga surfstödjare 

 
Folkhälsans frivilliga surfstödjare finns på plats i Sunds bibliotek på tisdagar udda veckor. Drop-in mellan kl. 13.30-15.00 Ta med 
din egen mobil/surfplatta eller bärbara dator. Meddela Annette Hagman på tfn 018 527063 om du har en stationär dator eller 

fysiska hinder att komma till biblioteket så får du stöd i ditt eget hem. 
 

OBS! Besökare till Tallgården  

 
Tallgården har fortsättningsvis så kallat ”planerat besök” vilket innebär att vid besök av någon anhörig kommer man högst två 
personer per gång på besök. Besökare bör alltid använda munskydd oberoende om man är vaccinerad eller ej. Ring och avtal tid 
med personalen som sedan möter upp och hjälper till med skyddsutrustning. 
Är man förkyld eller har en eller flera förkylningssymptom eller varit på resa i länder som enligt THL ej är gröna och där 
rekommendation om karantän föreligger stannar man hemma, naturligtvis. 
 
Personalen på Tallgården nås på telefon 018-45911 och mobil +358 457 3433 857 och +358 457 5801 742 
Tallgårdens kök för ändring i matservicebehov 018 44031 
Äldreomsorgsledare/föreståndare Desireé Zetterman telefon 018 45433 kontorstid 
och ansvarig närvårdare Annika Vördgren mobil +358 457 5801 741 kontorstid  
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Tallgården lunch 

 

Sund 700 år ! 

Måndag Kycklinggryta Sund fyller 700 år 2022 och detta vill kommunen fira!  
Om din förening, grupp eller verksamhet planerar något program 
under jubileumsåret så är ni varmt välkomna att kontakta 
sundsbibliotek@sund.ax . 
Då kan vi, för jubileumsåret, skapa en gemensam 
evenemangskalender som kommer att finnas tillgänglig på 
kommunens hemsida. 

Folkhälsans verksamhet riktad mot 
närståendevårdare 

 
När Vad 
12.10  
kl. 13 - 14 

Vattengympa för daglediga 
 

19.10  
kl. 19.30-20.30 

Vattengympa för dej som inte kan delta 
dagtid 

21.10 
kl. 18 – 20 

Träff för dig vars anhöriga nyligen avlidit 
eller flyttat in på boende 

30.10 
kl. 13 

Lunch på Kallas skärgård i Vårdö 

3.11 och 1.12 
kl. 13 – 14.30 

Fika & pratstund i dagcentret i 
Allaktivitetshuset 

20.11 
kl. 14 – 16 

Lördagsmys (förtur för dig som inte har 
möjlighet att delta  på vardagar) 
 
En gympastund med Sussi Knuts från Hela 
hälzan och något gott att äta och dricka 
efteråt 

Inte fastställd tid 
ännu 

Julgröt med musik för närståendevårdare 
och vårdtagare i vecka 50  

 
Håll utkik på Folkhälsan på Ålands Facebooksida, hemsida och i 
tidningarnas kalenderspalter för mer info. 

Tillfällig hjälp från äldreomsorgen. 

Tillfällig hjälp kan ordnas för längre eller kortare tid av 
äldreomsorgen. Hjälpen kan vara leverans av matpåse till dörren, 
matservice där lunch/middag levereras hem, hjälp med tvätt där vi 
hämtar din tvätt. Ta kontakt med Tallgården så ser vi om det är 
något annat vi kan hjälpa dej med. 
 

Tisdag Pannbiff med löksås 
Onsdag Laxfrestelse 
Torsdag Ärtsoppa 
Fredag Schnitzel med ädelostsås, klyftpotatis 
Lördag Kycklinglår med currysås 
Söndag Köttfärslimpa 
  

Vecka 39 27 September –  3 Oktober 
Måndag Makaronilåda 
Tisdag Flygande Jakob 
Onsdag Fiskgryta 
Torsdag Korvsoppa 
Fredag Kycklingpastalåda 
Lördag Helstekt grisytterfilé med grön 

pepparsås 
Söndag Ugnsfisk 
  

Vecka 40 4 – 10 Oktober 
Måndag Skinkfrestelse 
Tisdag Köttfärslimpa 
Onsdag Raggmunk och stekt fläsk 
Torsdag Fisksoppa 
Fredag Kycklingfilé med currysås 
Lördag Stekt lax med remoulad 
Söndag Karelskstek 
  

Vecka 41 11 – 17 Oktober 
Måndag Korvstroganoff 
Tisdag Spagetti med köttsås 
Onsdag Janssons frestelse 
Torsdag Köttsoppa 
Fredag Mald leverbiff 
Lördag Stekt fisk med citronsås 
Söndag Kycklingfilé med curryaioli 
  

Vecka 42 18 – 24 Oktober 
Måndag Pasta Carbonara 
Tisdag Köttgryta 
Onsdag Lax i ugn  
Torsdag Räksoppa 
Fredag Rotmos 
Lördag Karré med svampsås 
Söndag Gräddstuvad pyttipanna 
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Folkhälsan på Åland; Föreläsningsserie hösten 2021 

 
 
VÄLKOMMEN MED BÄSTA NÄRSTÅENDEVÅRDARE 
 
Varje månad erbjuder vi er och andra intresserade en föreläsning om ett aktuellt tema, för att underhålla och inspirera, för att 
informera och för att erbjuda ny kunskap. Du kan välja att delta i en föreläsning eller i flera, beroende på vad som känns aktuellt 
för dig.  
         
26.10 kl. 18.00-19.30  Författare / Litteratur  
22.11 kl. 18.00-19.30  Välmående som en resurs när livet förändras: Ett anhörig perspektiv  
  Anna Forsman forskare 
 
Programinnehållet är preliminärt, förändring kan ske. 
Föreläsningarna sker virtuellt via programmet Zoom. Du kan följa dem genom att anmäla dig till någon av nedanstående via  
e-post eller telefon för att få zoomlänken till föreläsningarna.  
Mer information och även datastöd i användande av programmet Zoom: 
Anne Wiik, 044 - 788 3772  anne.wiik@folkhalsan.fi 
Anki Elvström, 050 467 6657,  anki.elvstrom@folkhalsan.fi 
Eva Björkqvist, 040 516 5679,  eva.bjorkqvist@folkhalsan.fi 
Pia Nabb, 050 542 8175, pia.nabb@folkhalsan.fi 
 

Lilla julmarknad på Jan Karlsgården 2021 

 
Nu kan du anmäla dig till Lilla Julmarknaden , lördagen den 27.11 på Jan Karlsgården på www.sundkultur.ax  och på Sund Kulturs 
Facebook sida senast den 13.11. 
 
Sund Kultur söker frivilliga för att komma och hjälpa till vid Lilla julmarknaden. Det är bra om man är många som hjälper till, och 
vi brukar har väldigt roligt samtidigt. 
 
Anmäl dig till Sonja Berglund tel. nr. 0457 3749 607 eller sonja.berglund@aland.net   
 
Sunds Kultur r.f. 
 
 

Förbered för snöplogning nu!  
 

Markera hela vägen och/eller infarten med plogkäppar. Se till att infarten är fri från fasta hinder som t ex uppstickande stenar. 
Minsta bredd för infarten är 3,2 meter och fri höjd bör finnas minst 3,6 meter. Tänk på att snön tynger ner grenarna. 
Observera att vägar och infarter med bristfällig uppmärkning inte plogas. 
 
Som tidigare skickas faktura till kunder som haft snöplogning förra vintern. Nya kunder hör av sej till kommunkansliet, gärna per 
epost till info@sund.ax. Fakturorna kommer att försenas på grund av att kommunfullmäktige som besluter över taxorna håller 
sitt möte 12 oktober och efter det kan fakturorna skickas ut. 
 

Vatten- och avlopp 

 
Fakturorna för vatten- och avlopp skickas ut i oktober. Har du meddelat din mätarställning? Om inte, gör det nu. 
 
 

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


