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UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT 

NR           DEADLINE UTGIVNING 
    8   2.9 kl. 12 V 36 
 
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 
23 augusti 2022 kl. 18.30 på 
kommunkansliet, för att behandla i 
kallelsen upptagna ärenden.  
OBS! platsen, ingång från baksidan. 

Utställningar med mera  

 
SUF - TEATER PÅ KLIPPAN 
25.8.2022 KL 19.00 Fri entré. 
Handlar om Ålands första 
lagtingskvinna Fanny Sundström - 
och de 45 kvinnor som följt i hennes 
spår fram till dags dato. 
 
STICKCAFÉ MED KAFFE 
Sunds bibliotek, tisdagen 13 
september klockan 14 

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 
Adress:  
Sunds kommun 
Norra Sundsvägen 361 
AX 22520 Kastelholm 
 
 

Skolstart 16.8 innebär 
barn i trafiken ! 

 
Höstterminen drar igång 16 augusti 
och höstlovet är 20-21 oktober. 
5 december är en lovdag och 
terminen slutar 22 december. 
 
Några tips till föräldrar: 
Bli bekant med skolvägen. 
Fundera tillsammans på riskställen. 
Repetera, ge råd om det behövs. 
Gemensamma regler för 
kompisgänget? 
Kom överens om användning av 
mobilen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avläsningar 
vattenmätare i 
september 

 
I slutet av augusti skickas 
blanketterna för avläsning av 
vattenmätare ut till kunderna. 
 
Det går också bra att skicka 
uppgifterna per epost till 
info@sund.ax  
Anteckna då Namn, postadress och 
Mätarnummer, samt adress för 
fastigheten där mätaren finns ifall 
den inte överensstämmer med 
postadressen. 
Du kan också ringa in uppgifterna, 
vardagar klockan 9 – 11, till Mia på 
telefon  +358 40 124 0773  
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Teater på Klippan, torsdag 25 augusti klockan 19.00  

 
Sunds Ungdomsförening r.f. i samarbete med Ålands Landskapsregering anordnar teater på Klippan. Teatern handlar om Ålands 
första lagtingskvinna Fanny Sundström och de 45 kvinnor som följt i hennes spår fram till dags dato. 
 
Föreställningen är 75 minuter lång. Kaffeservering före föreställningen! 
 
Hjärtligt välkomna! 
 
Sunds Ungdomsförening r.f./Ålands Landskapsförening  

Bästa Sundsbor! 

 
Sunds Ungdomsförening vill vara en aktiv förening för alla i kommunen – ung som äldre! Vi har en fantastisk lokal, Klippan, att 

nyttja. Vi behöver medlemmar i föreningen, vi behöver idéer, vi behöver kraft, energi och nytänk! 

Berätta vad du kan bidra med eller vad du önskar att vi skulle hitta på! 

Medlemsavgifter 2022: Hel familj/hushåll 20 euro. Vill man i stället betala endast för en vuxen är det 10 euro och för ett barn 5 

euro. Föreningens bankkonto ÅAB FI02 6601 0001 1104 77. Märk betalningen med namn och medlemsavgift 2022. 

Välkommen med i Sunds Ungdomsförening 

Jessica Wickström 

jessicawickstromO@gmail.com 

Seniorgym hösten 2022 

 
Seniorgymmet för herrarna kommer fortsättningsvis att vara på torsdagar kl. 9 – 10 med uppstart 8 september. 

Seniorgymmet för damerna kommer att byta dag till tisdagar kl. 9 -10 med uppstart 6 september. 

På grund av ökade arbetsuppgifter på Tallgården i kombination med viss hälsorelaterad problematik, så kommer inte Annika att 

kunna hålla i seniorgymmet från och med hösten 2022. 

Annika har hållit i seniorgymmet för damer sedan november 2014 och nu tackar hon för sig och överlämnar verksamheten till 

fritidsledare Elvira Jansson. Vi, Annika & Elvira hoppas att järngänget fortsätter med sin träning till hösten och vid behov 

kommer Annika att hoppa in. 

Kontaktuppgifter till Elvira – epost: elvira.jansson@sund.ax och telefon 0457- 345 9422 

Vi önskar en fortsatt trevlig sommar och hoppas att vi ses i höst, både gamla och nya deltagare ! 

Annika Vördgren & Elvira Jansson 
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Tallgården lunch 

 

Tallgården informerar 

 
  Det är möjligt att komma på besök till Tallgården för att träffa 

vänner och anhöriga.  
Vi rekommenderar dock att besökare kontaktar oss på telefon 
018- 45911, innan besök. Endast friska personer utan symtom får 
komma på besök till verksamhetsenheten. Besökaren följer 
rekommendationen om god hand- och hosthygien.  
 
Tack, för ert goda samarbete. 
 
Med vänlig hälsning Desirée, Annika och övrig personal 

    

Kontaktuppgifter Tallgården 

 
Äldreomsorgsledare Desirée Zetterman 0457-3447 176 
desiree.zetterman@sund.ax  
Ansvarig närvårdare Annika Vördgren     0457-5801 741 
annika.vordgren@sund.ax  
Personal                                                          018-45 911 
Kök                                                                   018-44 031 
kok.tallgarden@sund.ax  
 
https://www.sund.ax/social-service/hemservice-och-aldreboende  
 

Närvårdare till Tallgården. 

 
Är du intresserad av Inhopp/vikariat i natt- och dagarbete?  
 
Närvårdare registrerad i Valvira, men även person med erfarenhet 
av vårdarbete inom äldreomsorgen kan vara aktuell. Körkort är 
önskvärt. 
 
Arbetsspråket är svenska. Lön enligt Akta, idag 2.491,43 euro vid 
100% anställning.  
 
Anmäl intresse genom att kontakta, Äldreomsorgsledare Desirée 
Zetterman, epost desiree.zetterman@sund.ax, eller telefon +358 
0457 344 7176 (kontorstid) 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

Vecka 32 8 – 14 augusti  
Måndag Köttbullar med mos 
Tisdag Korvstroganoff  
Onsdag Rökt lax med dillstuvad potatis 
Torsdag Ärtsoppa 
Fredag Sjömansbiff 
Lördag Currystuvad kyckling 
Söndag Helstekt grisytterfilé 
  

Vecka 33 15 – 21 augusti 
Måndag Köttgryta 
Tisdag Ugnskorv med mos 
Onsdag Köttfärslimpa 
Torsdag Laxsoppa 
Fredag Kycklingfärsbiffar 
Lördag Wokad karré 
Söndag Rostbiff, potatisgratäng 
  

Vecka 34 22 – 28 augusti 
Måndag Pasta med räksås 
Tisdag Rotmos med fläsklägg 
Onsdag Fiskfärsbiffar 
Torsdag Malen köttsoppa 
Fredag Rostbiff med potatissallad 
Lördag Helstekt grisfilé med ugnsrostade 

rotsaker 
Söndag Porterstek 
  

Vecka 35 29 aug – 4 september 
Måndag Makaronilåda 
Tisdag Solviksgryta 
Onsdag Strömmingsflundra med mos 
Torsdag Kycklingsoppa 
Fredag Gräddstuvad pytt med stekt ägg 
Lördag Ugnsfisk 
Söndag Lammfärsbiffar  
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Röda Korsmarknaden  

 

Finlands Röda Kors Sunds avdelning riktar ett varmt tack till alla som bidrog med varor till årets  
Röda Korsmarknad lördagen 6 augusti i Mariehamn, ett stort tack till alla som ställde upp på fredagen med uppbyggnad av 
marknaden och till de som stod i Sundsavdelningens marknadsstånd på lördagen. 
Intäkter från marknaden blev € 433,- 

 

Mediskurser som startar i Sund i höst – Välkomna med på kurs ! 

 
Anmälan till Medis kansli telefon 531640, efter 24.8 telefon 531620 eller via Medis webbanmälan på www.medis.ax . Mera info 
om kurserna finns i Mediskatalogen eller på www.medis.ax . 
 

Kurs Datum Tid Plats Ledare 
Pilflätning Lördag-söndag 

10–11 september 
9.00-16.45 Klippan Leif Lindén 

Engelska A2 
konversation 

Måndagar från 
12.9–7.11.2022 och 
9.1-13.3.2023 

12.00-13.00 Sunds bibliotek Sigbritt Finne 

Fågelskådning Lördag 24.9.2022 10.00-13.15 Samling vid Klippan Ann-Kristin Johansson 
Första hjälp/ 
HLR till barn 

Tisdag 4.10.2022 18.00–20.00 Sunds skola Martina Andersson 
 

Dansa bugg Lördag-söndag 
15-16.10.2022 

12.00-16.15 Sunds skola Agneta Sjöberg 
Lars Borg 

Naturklubb i 
Bomarsund för barn 6-
12 år 

Höstlovet och jullovet 
20.10 och 4-5.1 

 Bomarsunds gård Juliane Igelmund 

Beskärning av 
äppelträd 

Lördag 29.10.2022 11.00-15.15 Kastelholms kungsgård Magnus Sundlöf 

Scrapbooking, gör 
egna julkort och 
gratulationskort 

Söndag 13.11.2022 12.30-15.45 Sunds bibliotek Marica Weckman 

 

Kompostera rätt och få rabatt  

 
Om ditt hushåll har en godkänd kompost blir din avfallsavgift lägre. Ett tips är att samarbeta med grannarna kring en gemensam 
kompost. Du kan också ha gemensam kompost för den fasta bostaden och fritidshuset.  

Vad är en godkänd kompost? 
En godkänd kompost är en sluten behållare med lock, som är gjord för ändamålet. Detta för att inte locka råttor och andra 
skadedjur till komposten. En öppen komposthög är inte en godkänd kompost. 

Kompostrabatt 
En godkänd kompost och fastighetsnära hämtning av 4 eller 8-fackskärl som innehåller fack för bioavfall berättigar till 
kompostrabatt. Kommunen samlar in uppgifter om hantering av bioavfall inför nästa fakturering på våren, utan uppgifter 
faktureras full avgift. Kommunen tar emot komposterbart bioavfall på återvinningscentralen för dig som betalar full avgift utan 
kompostrabatt. 

Tips 
Du hittar lite tips om kompostering i bilagan på kommunens webbplats, Bygga och bo/ Avfallshantering/ Kompost 
 
 

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

för information och övriga kontaktuppgifter.  


