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WWW.SUND.AX
UTGIVNING AV
SUNDSAKTUELLT
NR DEADLINE UTG.
5. 19.05.21, kl 12, v 21
6. 16.06.21 kl 12, v 25
7. 25.08.21 kl 12, v 35

Annonsavgifter
(inkl. moms)
Helsida
99,20
Halvsida
49,60
1/4 sida
24,80
1/8 sida el. mindre 12,40
Avgifter gäller för kommersiella företag, privatpersoner och politiska
partier. Ideella organisationer inom kommunen
annonserar gratis.
Kontaktperson:
Ann-Mari Öster-Karlsson
tel 43 270
fax 432 737
e-post:
info@sund.ax

Återvinningscentralen
Öppettider
Helgfria Tisdagar
15-19
&
Helgfria lördagar
10-14
Fredagar
kl 11-12
är kommunkansliet
lunchstängt!

KOMMUNKANSLIET I
BJÖRBY ÄR ÖPPET
MÅ-FR KL 09-15.
Lunchstängt fredag 11-12

INFORMATION ANGÅENDE ELDNING UTOMHUS
Våren är på antågande och i samband med att det fina vädret återvänder önskar säkert
många påbörja rydjandet. Nedan förklarar vi de olika varningarna som förekommer.
Varning för gräsbrand
utfärdar Finlands Meteologiska Institut (FMI) . Varningen för gräsbrand betyder en upplysning till allmänheten om att man bör vidta stor försiktighet i samband med att man hanterar
öppen eld utomhus, således råder inget eldningsförbud men största försiktighet ska iaktas.
Varning för skogsbrand
utfärdar Landskapsalarmcentralen på Åland utgående från uppgifter från FMI. När sådan
varning är utfärdad råder enligt Räddningsslagen för Åland (§31, 106/2016), eldningsförbud
utomhus.
Tätbebyggt område
Inom tätbebyggt område råder ALLTID eldningsförbud, inom räddningsområdet är det endast Godby som klassas som tätbebyggt område.
Vi vill påminna om att det alltid är förenat med risk att gör upp öppen eld i naturen och att
man alltid noggrant bör överväga om det verkligen är nödvändigt att elda. Väljer man ändå
att gör upp eld bör man särskilt tänka på följande:
Om du tänker elda
•
Förbered Dig så att Du kan släcka en brand om den blir för häftig eller går åt fel 		
håll. Dra fram vattenslang, vattenbehållare, brandsläckare, ruskor innan
Du börjar elda.
•
Elda ALDRIG ensam.
•
Tänk på förhand igenom hur man alarmerar brandkåren, ring nödnumret 112 i 		
brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller
är i fara.
•
Om du väljer att elda, bränn små områden i gången. Börja tidigt på våren och 		
bränn de fläckar som torkat först.
•
Elda helst då det är vindstilla. Vind ger elden mera syre vilket gör att den sprids 		
snabbare.
•
Tänk på att gnistor kan antända närliggande områden.
•
Undvik att elda nära byggnader och annan egendom, röj undan torrt gräs och an		
nat brännbart material invid dessa och blöt, om möjligt, marken nära dessa innan
eldningen påbörjas.
•
Ha ordentligt med kläder, som skydd, och använd kläder som inte är lättantändliga.
•
Kontrollera, flera gånger, efter Du slutat elda, att allt har slocknat.
Avslutningsvis konstatera vi också att det är du som tänt brasan som är ansvarig för
följderna.
Med önskan om en trygg och säker vår!
Räddningschef				Ledande brandinspektör/brandingenjör
Lennart Johansson			
Thomas Mattsson
lennart.johansson@jomala.ax		 thomas.mattsson@jomala.ax
tel 329 132				
tel 329 175
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TALLGÅRDENS MATLISTA
Med reservation för förändringar
v.17
Onsdag 28.04 Panerad fisk med spenatstuvning, kokt
		potatis.
Torsdag 29.04 Köttfärssoppa
Fredag 30.04 Currystuvad kyckling med ris
Lördag 01.05 Winerkorv med potatisgratäng
Söndag 02.05 Karelsk stek med mos
v.18
Måndag 03.05
Tisdag 04.05
Onsdag 05.05
Torsdag 06.05
Fredag 07.05
Lördag 08.05
Söndag 09.05

Pannbiff med svampsås
Grillad korv med potatissallad
Rökt lax
Köttsoppa, Fattiga riddare
Schnitzel med ädelostsås
Kycklinggryta
Helstekt karré med grönpepparsås

v.19
Måndag 10.05
Tisdag 11.05
Onsdag 12.05
Torsdag 13.05
Fredag 14.05
Lördag 15.05
Söndag 16.05

Kassler med potatisgratäng
Mald leverbiff
Ört-lime fisk
Kycklingsoppa
Korvstroganoff
Gris noisetter med Diablosås
Rostbiff

v.20
Måndag 17.05
Tisdag 18.05
Onsdag 19.05
Torsdag 20.05
Fredag 21.05
Lördag 22.05
Söndag 23.05

Pasta Carbonara
Kåldolmar
Chili Con Carne
Fisksoppa
Kycklingfilé med kall currysås
Nasigoreng
Peppargryta

v.21
Måndag 24.05
Tisdag 25.05
Onsdag 26.05
Torsdag 27.05
Fredag 28.05
Lördag 29.05
Söndag 30.05

Köttfärssås med kokt potatis
Levergryta
Strömmingsflundra med mos
Korvsoppa
Wokad lövbiff
Grönsaksgryta med ris
Söndagsstek med gräddsås

Kastelholmsnejdens byalag håller
Årsmöte
Måndagen den 17 maj kl 19.00
Vid Sunds församlingshem
Pga pandemin har vi valt en större lokal.
Stadgeenliga förhandlingar
Kaffeservering
Följ med i tidningarnas kalendrar och vår Facebooksida med ev förändringar
Varmt välkomna

Äldreomsorgen info
Tallgården är stängt tillsvidare för allmänheten, vissa besök är
tillåtna.
Vill du ha stöd och hjälp av oss eller bara prata så finns vi till för
det.
Du kan få tillfällig hjälp av oss inom äldreomsorgen med till
exempel:
Matpåse levererat till dörren 1 gång i veckan, 5 € . Ta kontakt
med oss så berättar vi hur det går till.
Matservice, lunch leverans ända hem till dörren 1 gång om
dagen, även helg 8 €
Hjälp med att tvätta, vi hämtar din tvätt, 5 € per tvättmaskin (stor
tvättmaskin)
Tallgårdens kök tel 018 44031
Telefonnummer, som vi kan nås på dygnet runt vardagar som
helger är tel: 018 45911, mobil +358 457 3433857, Hemtjänst
mobil +358 457 5801742
Annika Vördgren ansvarig närvårdare tel: mobil
+358 457 5801 741
Desirèe Zetterman, äldreomsorgsledare för Tallgården nås på
tel: 018 45433, mobil +358 457 3447 176 .
Ta kontakt med Tallgården så ser vi om det är något vi kan
hjälpa dig med, även fast du inte haft kontakt med Tallgården
tidigare men kanske kan det vara skäl till det nu.
OBS!!! vid matservice av lunch, matpåsar och hämtning av tvätt
kommer det att ställas på trappan.
Vid hembesök till klienter ute i kommunen har Tallgårdens personal skyddsutrustning på sig för att skydda klienten.
Vid besök av klienter inne på Tallgården, kom högst
2 i gången, avtala tid med personalen när du tänker
komma, personal möter upp och hjälper till med
skyddsutrustningen.
Är du förkyld eller varit i länder som rekommenderar karantän så skall det respekteras och du avstår
att besöka oss.
Behöver ni en hjälpande hand finns vi här för det hälsar
Desireè Zetterman och Annika Vördgren
Befinner ni er i en konflikt och behöver hjälp att lösa den?
Vi på Ålands medlingsbyrå erbjuder frivillig, kostnadsfri och konfidentiell medling i brott och tvister. Ni kan således mötas och
diskutera er konflikt tillsammans med frivilliga medlare under
trygga former.
Lösningen är er egen och kan skrivas ner i ett avtal.
Medling kan vara kompletterande till en rättegång eller helt
enkelt ett alternativ.
Även online-medling möjlig!
Mer info: www.medlingsbyran.ax /0457 343 35 13
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SIDA 3
UTSTÄLLNING PÅ SUNDS BIBLIOTEK!
		
Säg det med en ros
		
av Margarita Andersson
			

			

SUNDS BIBLIOTEK

Mån kl. 17.30-20.30
Tis kl. 10-16
Tor kl. 17.30-20.30
Välkomna!
Sunds bibliotek finns även på Facebook och Instagram @sundsbibliotek
MERÖPPET
Visste du att du kan vistas i biblioteket även utanför de vanliga öppettiderna? Besök biblioteket så kan vi aktivera ditt bibliotekskort så att du får
tillgång till Meröppet alla dagar mellan kl. 9-21.
KRISTI HIMMELSFÄRD SUNDS BIBLIOTEK:
STÄNGT 13.5
LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR
GÖR DIN ANMÄLAN OM ÖVERFÖRING AV STÖDRÄTTIGHETER REDAN NU!
Under vårens stora ansökningsperiod i maj-juni brukar antalet överföringar av stödrättigheter
vara omfattande och tidskrävande. Med tanke på att det i vår kommer att vara en person mindre på lantbrukskansliet som tar emot telefonsamtal och kundbesök, finns det önskemål att den
som redan i dag känner till att man behöver anmäla överföring av stödrättigheter, skulle ta itu
med sin anmälan redan nu.
För överföring av stödrättigheter används blankett 103B och överlåtarens 103A. Överlåtarens
103A-blankett hittar överlåtaren i Viputjänsten medan blankett 103B hittas på Livsmedelsverkets hemsida. Blanketterna kan även fås från lantbrukskansliet.
Kontakta alltid lantbrukskansliet på förhand antingen per telefon 431540
eller e-post lena.clemes@finstrom.ax innan du planerar att besöka kansliet.
ANSÖKAN OM ÅRETS JORDBRUKSSTÖD
Den 27 april är det tänkt att elektroniska stödansökan öppnas i Viputjänsten.
Du som vet att du har basskiftesändringar som behöver göras dvs grunda nya skiften, dela på
skiften eller sammanslå skiften – ta itu med dessa ändringar innan du börjar med din
Huvudstödansökan.
BOSSES ANTIK, LOPPIS & KURIOSA I HULTA , SUND, SOMMAREN 2021
SPAR ANNONSEN / SPAR ANNONSEN/SPAR NNONSEN/SPAR ANNONSEN
ANTIK & ALLMOGE & KURIOSA SÄLJES och KÖPES hos BOSSES ANTIK i Hulta. Vi har öppet följande dagar i juni/juli/aug
2021 Söndagar mellan 11-18 och Onsdagar mellan 15-19, 27 juni – 29 Augusti. Ring om du vill komma andra tider pga corona.
Nu 2 timmerhusbutiker med massor av nya gamla föremål. Sväng vänster i FINBY mot Hulta. (mellan Kastellholm o Bomarsund) Efter midsommarstången i Hulta svänger du höger mot södra Hulta, sväng vänster in på en grusväg efter ca 100m om
du fortsätter följa skyltarna kommer du nu till vår antikaffär längre fram, ca 600 meter Vi Köper & Säljer: Glas, Porslin, ARABIA,
Allmogeföremål, Kuriosa, Sjöbodssaker, Uppstoppade fåglar, Alandicaböcker, Tavlor, Gamla verktyg, Vykort samt MYCKET mer
Ring om Du har något att sälja: Allt från nästan hela hem/dödsbon till enstaka saker
Hämtas på hela Åland, kontant betalning. Ring 45450 eller +46705351014, 04573431445, Bosse. Se även vår hemsida: www.
bossebark.se. Kaffeservering med havsutsikt Kaffe/té/saft med kanelbulle och påtår 2€ Hjärtligt välkomna önskar vi för 28:e året
i följd. SPAR DENNA ANNONS
Med vänlig hälsning Bosse Bark
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Information från Visit Åland
Det finns ett intresse i turismbranschen lokalt att utveckla terrängcykling på Åland.
Därav söker Visit Åland intressenter med markområden som
kunde upplåtas för ändamålet, om möjligt gärna i närheten av
annan service för bästa ringeffekter.
Som första steg önskar Visit Åland samla intressenter och
sakkunniga för vidare planering. Ett dylikt projekt kräver en
extern finansiering via t.ex. Leader eller EU-programmen
ERUF eller Interreg.
Visit Åland tar tacksamt emot tips, ideér på intressanta och
möjliga markområden. Hör gärna av dig till utveckling@
visitaland.com
eller på tel 24 258.

Sunds kommun kontaktuppgifter:

Adress, Norra Sundsvägen 361, 22520 Kastelholm
Växeln Tfn 43270, eller mobil 0457 3456 580, Epost info@sund.ax
Kommundirektör Andreas Johansson, Tfn 432723, mobil 0457 3457 915, Epost kommundirektor@sund.ax
Byggnadsinspektör/kommuntekniker Erik Nordback Tfn 432722, telefontid mån-torsd. kl 9-10.
Epost erik.nordback@sund.ax
Ekonomichef Marika Willstedt, Tfn 432725, Epost marika.willstedt@sund.ax
Lönesekreterare Annika Öhman, Tfn 432729, Epost annika.ohman@sund.ax
Byråsekreterare Ann-Mari Öster-Karlsson, Tfn 432720, Epost ann-mari.osterkarlsson@sund.ax
Byråsekreterare Mia Schütten, Tfn 432727, Epost mia.schutten@sund.ax
Fritidsledare William Hiekkanen mobil 0457 3457 661, Epost william.hiekkanen@sund.ax
Bibliotekarie Matilda Nordberg Tfn 45978, biblioteket öppet mån-tors 17.30-20.30 tis 10-16, Epost sundsbibliotek@sund.ax
Skoldirektör Cecilia Johansson, tel 431225, Epost skoldirektor@ghs.ax
Skolföreståndare Maria Lasén-Back Tfn 45441, Epost maria.lasen-back@sund.ax
Daghemsföreståndare/Barnomsorgsledare Alexandra AnderssonTfn 43887, Epost alexandra.andersson@sund.ax
Äldreomsorgsledare/föreståndare Tallgården Desireé Zetterman Tfn 45433, mobil 0457 344 7176.
Epost desiree.zetterman@sund.ax
Personal tel 45911
Köket tel 44031
Fastighetsskötare Peter Lindeman Tfn 0457 3134 616
Serviceman Kenny West Tfn 040 0794 616

