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UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT 

NR           DEADLINE UTGIVNING 
    11   23.11 kl. 12 V 48 
 
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 0457 345 7915 
Redaktion: 
Mia Schütten 040 124 0773 
Epost info@sund.ax 

Sunds bibliotek 

 
MÅNDAG   17 – 20 
TISDAG       10 – 16 
TORSDAG   17 – 20 
 
Du vet väl att du kan besöka 
biblioteket även utanför de vanliga 
öppettiderna? Kom in till biblioteket 
så kan vi aktivera ditt bibliotekskort 
så att du får tillgång till Meröppet 
alla dagar mellan klockan 9-21. 
 
Följ oss även på Facebook och 
Instagram @sundsbibliotek 

Återvinningscentralen 

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

Möten 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
SAMMANTRÄDER 
8 november 2022 kl. 18.30 på 
kommunkansliet, för att behandla i 
kallelsen upptagna ärenden.  

Kura skymning i Saltvik 

 
Måndag 14 november kl. 18.30 i 
Haraldsby Byagård. 
Biblioteken i Finström, Geta, Saltvik, 
Sund och Vårdö arrangerar 
gemensamt Kura Skymning inom 
ramen för Nordisk Litteraturvecka 
2022. Textläsning ur Ålevangeliet, 
Kaffeservering, Musikunderhållning 
av Shanty Sisters. 
Välkomna! 

Kommunkansliet    

 
Kommunkansliet är öppet vardagar 

kl. 9-15 utom på fredagar då vi 

stänger för lunch mellan kl. 11-12. 

Kommundirektör Andreas Johansson 
0457-345 7915 
Ekonomichef Marika Willstedt 
040-124 0753 
Byggnadsinspektör - 
Kommuntekniker Erik Nordback 
0457-342 1022  
Byråsekreterare Mia Schütten 
040-124 0773 
Byråsekreterare Ann-Mari Öster-
Karlsson 040-124 0744 
Lönesekreterare Annika Öhman 
040-124 0756 
Epost fornamn.efternamn@sund.ax 
 
OBS! Kommunkansliet har ingen 
växeltelefon. Övriga 
kontaktuppgifter finns på 
kommunens webbplats under 
kontakter. 
 
 

Aktiviteter på biblioteket  

 
FOLKHÄLSANS SURFSTÖD 
8 November 13.30 – 15.00 
Har du svårigheter med eller vill 
utvecklas i att använda din 
smarttelefon, platta eller bärbar 
dator? Kom och diskutera med 
Folkhälsans frivilliga surfstödjare. Du 
är välkommen från alla kommuner 
på Åland. Ingen anmälan behövs. 
 
NORRA ÅLANDS BOKCIRKEL 
Måndag 14.11 kl. 18 vid Finströms 
bibliotek. 
 
STICKKAFÉ MED KAFFE 
Tisdag 15.11 kl. 14 
 
UTSTÄLLNING 3.10-29.11 
Utställning med Ludwig Sandbackas 
illustrationer ur Karin och Frans 
Erlandssons bok ”Myter och fakta 
om pärlornas ursprung”. 
Utställningen skapades och visades 
vid Mariehamns stadsbibliotek i 
samband med Nordiska 
litteraturveckan 2021. 

Folkhälsan i Sund 

 
SENIORKAFFE I SMAKBYN 
Lördag 19 november kl. 14 – 16. 
Program: 
Kaffe + kaka, försäljning av 
lucialotter och kalendrar, trevlig 
samvaro, musikunderhållning. 
Klockan 15 får vi besök av årets 
luciagrupp som framför sitt 
höstprogram. 
Alla seniorer i Sund är välkomna och 
även anhöriga till dem som behöver 
hjälp för att kunna delta. 
Anmälan senast 12 november till 
Marita på tel. 0457 569 2672 eller 
43980. Buss kommer att avgå från 
Tallgården kl. 13.45 med retur kl. 16. 
Meddela om ni ska åka med. 
Välkomna! 
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Information till kommuninvånare +65 från äldreomsorgen 

 
Under hösten 2022 är kommuninnevånare + 65 välkomna att delta i följande sociala sammankomster; 
 
Måndagar kl. 10.00 – ca 11.00 

- Promenad med fritidsledare Elvira, promenaden är anpassad för personer med nedsatt rörelseförmåga, samling vid 

Tallgårdens huvudentré. I händelse av dåligt väder är det social samvaro inomhus. 

- Bingo kl. 13.15 i stora salen på Tallgården. Avgift, för de som ej bor på Tallgården: Bingo 2.00 euro/ bricka, betalas på 

plats. Kaffe med dopp 2.00 euro/person, betalas på plats.  

Torsdagar den  3.11, 17.11, 8.12 kl. 13.15 – ca 14.00  
- Högläsning med bibliotekarie Therese i lilla dagsalen på Tallgården, under hösten läses boken Hem, av Karin Erlandsson. 

Fredagar:  Sittgymnastik med fritidsledare Elvira kl. 10.00 – ca 11.00, i stora salen på Tallgården. 
 
Tisdag den 15.11 kl. 12.00 – ca 15.00, Berdinas kläder är på Tallgården i stora samlingssalen och har försäljning. 
 
Torsdag 1.12 kl. 9.30-11.30, gör vi Julkransar för inne- eller utebruk tillsammans med Elvira, i stora salen på Tallgården. Det bjuds 
på glögg och pepparkaka. Material till självkostnadspris, finns på plats. 

 

Lördag 3.12.2022 kl. 13.00 – ca 14.00, Avnjuter vi Fridas Julvisor, för framträdandet står Frida 

Andersson och Uffe Andersson.  Det bjuds på kaffe och litet julsmaker. 

Det är även möjligt för äldre hemmaboende att komma och äta lunch eller dricka eftermiddags kaffe på Tallgården på valfri dag. 
Anmälan telefon 018-44031 eller 018- 45911 dagen innan. Avgift, för de som ej bor på Tallgården: Lunch: 7.00 euro/person, 
faktureras efterhand. Kaffe med dopp 2.00 euro/person, faktureras i efterhand. 

Snöplogning – beställ eller avboka.  

 
Kom ihåg att beställa snöplogning tänk på följande: 

 Hela vägen/infarten markeras med plogkäppar 
 Infarterna skall vara fria från fasta hinder, så som exempelvis uppstickande stenar 
 Infarternas minsta bredd är 3,2 meter 
 Infarternas fria höjd är minst 3,6 meter. Tänk på att snön tynger ner grenarna. 
 OBS, Vägar/infarter med bristfällig uppmärkning plogas INTE. 

 
Beställ snöplogning per epost info@sund.ax . Kostnad efter 31.10 är 260,00 euro för säsongen. 

Lantbrukskansliet informerar 

 
Lagringsstöd för trädgårdsprodukter 
Lagringsstöd för trädgårdsprodukter kan sökas i  
e-tjänsten Vipu under tiden 1-16.11.2022.  
I ansökan uppges lagervolymerna enligt situationen per 1 november. 
Stödbeloppet beräknas utifrån genomsnittet av lagervolymerna i november och december.  
Anmälan om december månads volymer öppnas i Vipu den 15.12.2022 och stängs den 31.1.2023. 
Den som vill kan fortfarande göra ansökan på pappersblankett. Ansökningsblankett 228 samt blankett 228B för anmälan om 
december månads lagervolymer kan skrivas ut från Livsmedelsverkets webbplats alternativt fås från lantbrukskansliet. 
Blanketterna inlämnas till statens ämbetsverk på Åland. Inlämningstiden för ansökningsblankett 228 utgår 16.11.2022 och för 
anmälningsblankett 228B den 31.1.2023. 
 
Djurstöden 2023 
Stödvillkoren för djurstöden 2023 kommer att ändras. Bekanta dig gärna med villkoren som inom kort efter att författningarna 
blivit godkända hittas på Livsmedelsverkets hemsida.   
Ansökningstiden för 2023 års djurstöd blir i början av året. Håll utkik så att du inte missar stöden!  
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Tallgården lunch 

 

Tallgården informerar 

 
   

Alla som kommer till Tallgården skall vara friska, det är ej tillåtet 
att komma om man har förkylnings- eller influensasymptom eller 
testat positivt för Covid 19. När eventuella symptom klingat av och 
man är frisk igen är man välkommen åter. Besökare följer 
rekommendationen om god hand- och hosthygien. 
 
 

Demensföreningen på Åland informerar! 

 
Vi är en intresseförening för: 
– personer med demenssjukdom 
– personer med nedsatt minnesfunktion 
– anhöriga eller övriga intresserade 
 
Föreningen har idag drygt 200 medlemmar. 
Vårt syfte är att sprida information, ge stöd och råd 
både till insjuknade och anhöriga samt samverka med 
kommuner och övriga aktörer i ärenden som berör demensvård. 
Vi erbjuder också träffar för anhöriga, så kallade anhörigträffar. 
Vi kan också starta upp stödgruppsträffar för personer som nyligen 
fått en demensdiagnos, om intresse finns? 
 
Kontinuerligt pågår en motionsgrupp där det just nu finns lediga 
platser. 
 
Medlemsavgiften är 10 €/år och 15 €/familjemedlemskap (för två 
personer). 
 
Välkommen att höra av dig om du är intresserad till: 
Fia Hagelberg Verksamhetsledare 
Demensföreningen på Åland 
Tel: +358 (0)457 548 3818 (mån-tor kl. 9.00 – 15.00) 
Mejl: info@demens.ax 
 

 
 
https://www.handicampen.ax/demens/ 
Skarpansvägen 30 
22100 Mariehamn 
Åland 

  
  
  
  
  
  
  

Vecka 45 7 - 13 november 
Måndag Pannbiff med svampsås 
Tisdag Rotmos 
Onsdag Stekt lax med kall sås 
Torsdag Korvsoppa 
Fredag Kycklinglår med currysås 
Lördag Vegetariskgryta 
Söndag  
  

Vecka 46 14 – 20 november 
Måndag Pepparrotskött 
Tisdag Wokad lövbiffsgryta 
Onsdag Kål låda 
Torsdag Laxsoppa 
Fredag Schnitzel med chilibearnaise 
Lördag Burgundiskgryta 
Söndag Söndagsstek  
  

Vecka 47 21 – 27 november 
Måndag Köttbullar och mos 
Tisdag Köttgryta 
Onsdag Ugnsfisk 
Torsdag Kycklingsoppa 
Fredag Ugnskorv med mos 
Lördag Pannbiff med grönpepparsås 
Söndag Lutfisk 
  

Vecka 48 28 November – 4 december 
Måndag Currystuvad kyckling 
Tisdag Stekt fläsk med stuvade makaroner 
Onsdag Stekt fisk med kall sås 
Torsdag Köttsoppa 
Fredag Rökt lax 
Lördag Gulaschgryta 
Måndag Helstekt grisfilé med pepparsås, 

klyftpotatis. 
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Discosimning – fredagen den 11 november för åk 3 – 6 

 
 

Ålands Coolaste DISCO är tillbaka! 
 
Ålands Idrottscenter  
Insläpp klockan 18.00 och hämtning klockan 21.00. 
Inträde 5 euro och max rekommenderad fickpeng 10 euro. 
OBS! Man behöver ha egen fritidsförsäkring. 
 
Anmälningar till din fritidsledare senast måndagen den 7 november. 
Sund, Elvira Jansson 0457-345 9422 eller elvira.jansson@sund.ax 
 

Fritidsledarna på Norra Åland 
 

Sunds Idrottsförening r.f. (SIF) – historieskrivare sökes 

 
Vi söker någon som vill skriva om SIFs historia från 1983 fram tills idag. Är du intresserad? 
För mer information ring 0457-0706132 

 

Sunds ungdomsförening r.f. (SUF) – godistillverkning 15 november 

 
Kom med på godistillverkning till Karamelleriet för hela familjen! 15.11.2022 kl. 17.00. 
Barn under 6 år får endast delta tillsammans med föräldrar. 
Gör en klubba med ditt barn! 
Max antal deltagare 20 st. SUF medlemmar gratis, icke medlemmar 5 euro. 
Bindande anmälan till Jessica, 040 646 9009 eller ”Messenger” 

 

Kastelhomsnejdens byalag bjuder sina medlemmar på julgröt 

 
Lördagen den 3 december kl. 13.30 
Vi återkommer med platsen i tidningarnas kalendrar och vår FB sida. 
 
Anmälan till Ann Carlsson tel. 040 73 05 200 senast 29 november. 
 
Varmt välkomna. 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunkansliet har ingen växel längre. Besök oss på vår webbsida https://www.sund.ax/  

för information och övriga kontaktuppgifter.  


