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Storlek Euro 
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1/4 sida      24,80 
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Avgiften gäller för kommersiella 
företag, privatpersoner och politiska 
partier. Ideella organisationer inom 
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Redaktion: 
Mia Schütten 
Epost info@sund.ax 

Sunds bibliotek 

 
MÅNDAG   17 – 20 
TISDAG       10 – 16 
TORSDAG   17 – 20 
Stängt i påsk 14.4 och 18.4 
MERÖPPET   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 
https://www.sund.ax/kontaktpersoner 
 

Möten 

Byggnadstekniska nämnden 
7 april 2022 kl. 19.00 

Seniorgym för herrar 

Seniorgym för herrar i Sunds gym 
torsdagar klockan 9 – 10. 

Folkhälsan informerar 

VÅRMÖTE torsdagen den 7 april 
klockan 19 på Klippan. 
Kaffeservering. 
Välkomna! 

Sunds idrottsförening 

Håller föreningsmöte söndagen den 
10 april 2022 kl. 18.00 på Sportkila. 
Ärenden som behandlas: 
Ny styrelse för år 2022 
Bokslut och verksamhetsberättelse 
2021 
Verksamhet 2022 
Alla som vill delta i föreningens 
verksamhet är välkomna. 
Sund den 28 mars 2022 
Styrelsen 

Klippan - 
midsommarkronor 

Måndagen den 28.3 kl. 18 klär vi av 
midsommarkronorna. Vill du lära dig 
binda midsommarkronor så är du 
välkommen, det är gratis! Vi 
fortsätter varje vecka med 
kronbindning vid passande tillfälle. 
Ung som gammal, nybörjare som 
veteran, sundsbo som gringo, svart 
som vit. Språk inget hinder. 
Vi bjuder på fika. 
För mera info kontakta Monica 
tel.0457-3433 926 
 
Alla välkomna! 
 
 
 

Sunds bibliotek 

 
UTSTÄLLNING – ”Jag lever än – livet 
som jag minns det” 

Visas 31.3 – 26.4  
Utställning med fotografier av 
Marcus Boman. Utställningen är 
en del av projektet "Jag lever än". 
Projektet utgår ifrån intervjuer med 
seniorer från Lumparland. Projektet 
vill synliggöra och ge röst åt den 
äldre människan genom att gestalta 
deras berättelser i olika konstnärliga 
uttryck. Inom projektet gjordes även 
boken "Jag lever än" som finns att 
låna från biblioteket. Projektet är 
initierat av LumparLab 
Teaterförening. Det är också den del 
av Åland 100. 
 

STICKCAFÉ MED KAFFE 
Tisdag 12.4. kl. 14 
 

FOLKHÄLSAN SURFSTÖD 
12.4 och 26.4 KL 13.30 – 15.00 
Har du svårigheter med eller vill 
utvecklas i att använda din 
smarttelefon, platta eller bärbara 
dator? Kom och diskutera med 
Folkhälsans frivilliga surfstödjare. Du 
är välkommen från alla kommuner 
på Åland. Ingen anmälan behövs. 
 

SUND 700 ÅR Om din förening, 
grupp eller verksamhet planerar 
något program under jubileumsåret  
så är ni varmt välkomna att kontakta 
biblioteket. Mejl eller ring 
+358 18 45978  
 

UTSTÄLLNINGSIDÉER 
Är du en samlare, dold konstnär eller 
hobbyhantverkare? Kanske sitter du 
på eller någon du känner på något 
som skulle bli en trevlig eller rolig 
utställning på biblioteket? Kontakta 
gärna biblioteket om du har ett 
förslag! 
 
sundsbibliotek@sund.ax  

+358 18 45978 
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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 kan förekomma.   

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 Finlands Meteologiska Institut (FMI).  Information om varning för skogsbrand finns 
på landskapsalarmcentralens hemsida www.112.ax , länk till Finlands Meteologiska Institut (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 gäller detta 
enbart Godby. 

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.  
• Elda då det är vindstilla. Vind ger elden mera syre vilket gör att den sprids snabbare. 
• Tänk på att gnistor som flyger sin väg kan antända närliggande områden. 
• Undvik att elda nära byggnader och annan egendom, röj undan torrt gräs och annat brännbart material invid 

dessa och blöt 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 Brandmästare 
Lennart Johansson Thomas Mattsson Krister Koskinen 
tel 0457 522 1630 tel 040 828 1640  tel 0457 3456 435 

Lantbrukskansliet informerar  

 
STÖDRÄTTIGHETER 
 
Du som redan nu vet att du kommer att hyra/hyra ut alternativt köpa/sälja stödrättigheter under detta stödår får gärna lämna in 
överföringsblanketterna 103A och 103B till lantbrukskansliet redan nu. Under maj och fram till 15juni brukar det vara rätt 
intensivt med besök på lantbrukskansliet och därför skulle det vara uppskattat om man redan nu kunde börja lämna in 
blanketterna. Tidigt inlämnade blanketter innebär att beslut hinner tas i överföringen och uppgift om gårdens ”nya” 
stödrättigheter är därmed synlig när man gör stödansökan i Vipu-tjänsten. 
Har du inte själv som överlåtare av stödrättigheter möjlighet att skriva ut din stödrättighetsblankett 103A kan du kontakta 
lantbrukskansliet, tel: 431540. 
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Tallgården lunch 

 

Tallgården informerar  

Måndag Lammfärsbiffar Vi rekommenderar att besökare kontaktar oss på  telefon 018-
45911, innan besök. Alla besökare bör ha mun- och nässkydd 
inomhus under hela besöket. Vi önskar att det kommer max 2 
personer per besöks tillfälle. I övrigt gäller följande för att besöken 
ska vara trygga; Endast friska personer utan symtom får komma på 
besök till verksamhetsenheten. Besökaren följer 
rekommendationen om god hand- och hosthygien. Handsprit för 
handdesinfektion finns vid entrédörrarna. Besökaren upprätthåller 
ett tillräckligt avstånd till andra klienter och personal när det är 
möjligt. 
 
Tack, för ert goda samarbete    
 
Med vänlig hälsning  Desirée, Annika och övrig personal 
 

Tallgårdens trivselfond – Tack Juha! 

 
Äldreomsorgen i Sunds kommun vill sända ett stort TACK till 
konstnären Juha Pykäläinen som på frivillig basis hjälpt oss att 
förverkliga en kondoleans som är kopplad till Tallgårdens 
trivselfond. Juha har bidragit med motiven i kondoleansen, gjort 
layouten samt skött kontakten med tryckeriet.  
Vi är mycket glada över att kunna presentera den vackra 
kondoleansen och att vi nu via Tallgårdens trivselfond har 
möjlighet att sätta en liten guldkant på vardagen för våra äldre.  
 
Kondoleansen kan köpas hos Nocturne Begravningsbyrå. 

Hur pratar man med barn om svåra 
saker? 

t.ex. om sorg vid dödsfall och andra förluster 
 
Barn upplever, precis som vuxna, normala och naturliga 
känslomässiga reaktioner vid förluster av olika slag. Barn behöver 
också bli mötta på ett bra sätt. Hur kan vi vuxna möta och stöda 
dem på ett så bra sätt som möjligt?!? 
 
Kom med och dela dina tankar, erfarenheter och frågor! Det finns 
fyra tillfällen att välja mellan, alla är kl 18.30-20.30 
 
26.4 i Geta församlingshem 
27.4 i Vårdö församlingshem 
3.5 i Sunds församlingshem 
4.5 i Mikaelsgården, Finström 
 
Anmäl dig till samtalsledare diakon Maria Sjölund, 04573613463, 
senast dagen innan 

 

Tisdag Korv med mos 
Onsdag Ugnsfisk 
Torsdag Malet kött soppa 
Fredag Wokad lövbiff 
Lördag Helstekt grisfilé med pepparsås, 

klyftpotatis 
Söndag Peppargryta 
  

Vecka  17 25.April – 1 Maj 
Måndag Chili Con Carne 
Tisdag Kyckling med kall sås 
Onsdag Strömming i ugn 
Torsdag Gulaschsoppa  
Fredag Ugnskorv 
Lördag Fisk i ugn med mos 
Söndag Stek 
  

Vecka 18 2 – 8 Maj 
Måndag Korvsås med potatismos 
Tisdag Currystuvad kyckling 
Onsdag Pannbiff 
Torsdag Fisksoppa  
Fredag Köttgryta 
Lördag Kassler med potatisgratäng 
Söndag Rostbiff med potatissallad 
  

Vecka 19 9 – 15 Maj 
Måndag Kycklinggryta  
Tisdag Viltskavsgryta 
Onsdag Stekt fisk med vitvinssås 
Torsdag Ärtsoppa 
Fredag Gräddstuvad pytt 
Lördag Fiskfärsbiffar 
Söndag Söndags stek 
  

Vecka 20  16 – 22 Maj 
Måndag Köttfärslimpa med svampsås 
Tisdag Kycklingfärsbiffar 
Onsdag Strömmingsflundra med mos 
Torsdag Räksoppa 
Fredag Korvgryta 
Lördag Stekt gös med remouladsås 
Söndag Karelskstek 
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Sunds kommun – bygga och bo 

 
Hyresbostäder  
Kommunen har 45 hyreslägenheter. Lägenheterna är till största delen belägna i radhus men det finns även 8 fristående småhus i 
lägenhetsbeståndet. Ett av dom fristående småhusen är till försäljning. Kommunen har en bostadskö i vilken man ställer sig 
genom att lämna in en ansökan om hyreslägenhet med bilagor. Ansökan är i kraft i tre månader och det finns möjlighet till 
förlängning före tiden går ut. Ansökan finns att ladda ner under Bygga och bo, blanketter och du hittar också mera information 
om bostadskön. 
 
Brist på lediga bostäder 
Då så gott som samtliga av kommunens lägenheter är i dag uthyrda så finns det en brist på bostäder i kommunen. Har du ett hus 
eller en lägenhet som står tom och som skulle kunna hyras ut, så kan du annonsera gratis i Sundsaktuellt. Ta kontakt genom att 
skicka meddelande till info@sund.ax så bygger vi en annons tillsammans. 
 

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

kontaktuppgifter. 

 

 

  


