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WWW.SUND.AX
UTGIVNING AV
SUNDSAKTUELLT
NR DEADLINE

UTG.

3. 10.03.21, kl 12, v 7
4. 21.04.21, kl 12, v 17
5. 19.05.21, kl 12, v 21

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

Kommunfullmäktige i Sund sammanträder
tisdagen den
23 februari kl 18.30
i Sunds skola för att behandla i
kallelsen upptagna ärenden.
Nytt år, nya möjligheter. Kommunfullmäktige fastställde under december 2020 budgeten
för år 2021. Inkomstskattesatsen lämnades oförändrad. Rent allmänt kan man säga att
det ekonomiska läget är ansträngt för Ålands kommuner och så också för vår kommun.
Utmaningen under 2021 och under de närmaste åren kommer vara att försöka bibehålla
kommunens höga servicenivå men samtidigt att göra det till en lägre kostnad i takt med
att skatteintäkter och andra finansieringskällor sannolikt kommer att minska.
Jag har nu varit i tjänst på heltid i drygt 7 månader och jag tycker att jag lär mig mer och
mer om kommunen och dess verksamheter. Jag har också hunnit vara i kontakt med
flera av er kommuninvånare som antingen ringt eller besökt mig, något som jag
uppskattar. Kommundirektören finns ju till för kommuninvånarna och det är därför jag
alltid försöker ta en del av min arbetstid till den här typen av kontakter.
Jag vill också säga att jag tycker att jag blivit väl mottagen av såväl kommuninvånare,
personal och politiker. Jag vill vara noggrann med att påpeka att en kommun alltid är
sina kommuninvånare och sin personal, varken mer eller mindre. Med detta sagt så är
det är viktigt med ett gott samarbete och med en diskussion som har högt till tak för att
hålla kommunens utvecklingsarbete igång.
Med hopp om ett gott 2021.
Med vänliga hälsningar. Kommundirektör Andreas Johansson.
Fastighetsskötarhjälp
80% av heltid
Tekniska förvaltningen i Sunds kommun
söker sommarpersonal för tiden
1.6 – 6.8. 2021.
Till arbetsuppgifterna hör bla.
gräsklippning, rensning av rabatter
och att hjälpa fastighetsskötaren i det
löpande arbetet.
Körkort ses som en merit.
Eventuella förfrågningar besvaras av
kommuntekniker Erik Nordback tel
432722 eller 04573421022.
Ansökan skickas till Sunds kommun,
Norra Sundsvägen 361,
22520 Kastelholm eller via e-post till
info@sund.ax senast 22.3.2020. Ansökan märks
Fastighetsskötarhjälp 2021.
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ENTREPRENADANBUD
begärs in för:
Nybyggnad av ca 470 m vatten- och
tryckavloppsledning för avlopp till
Besökscentret i Bomarsund.
Anbudshandlingar erhålls från kommunens
byggnadskontor. Eventuella förfrågningar
besvaras av kommuntekniker
Erik Nordback på tel 432722.
Anbud märkt VA-BESÖKSCENTER
inlämnas till kommunkansliet i Björby
senast 2.3.2021 kl 14.00.

SIDA 2
TALLGÅRDENS MATLISTA
Med reservation för förändringar
V.8
Måndag 22.02 Pasta med skinksås
Tisdag 23.02 Kycklinggryta, ris, potatis
Onsdag 24.02 Fiskgratäng
Torsdag 25.02 Köttsoppa
Fredag 26.02 Pannbiff med svampsås
Lördag 27.02 Schnitzel med kall sås, ugnsrostade
		rotsaker
Söndag 28.02 Skinkfrestelse
V.9
Måndag 01.03 Kycklingfilé med currysås
Tisdag 02.03 Kalops
Onsdag 03.03 Stekt fläsk med stuvade makaroner
Torsdag 04.03 Fisksoppa
Fredag 05.03 Mald leverbiff
Lördag 06.03 Jägargryta
Söndag 07.03 Bacon lindad grisfilé, klyftpotatis, 		
		
grönpeppar sås
V.10
Måndag 08.03 Korvstroganoff
Tisdag 09.03 Wokad lövbiff
Onsdag 10.03 Fiskfärsbullar med vitvinssås
Torsdag 11.03
Räksoppa
Fredag 12.03 Malet kött gryta
Lördag 13.03 Laxfjäril med bearnaise
Söndag 14.03 Köttfärslimpa
V.11
Måndag 15.03 Asiatisk köttgryta
Tisdag 16.03 Kållåda
Onsdag 17.03 Lax i ugn
Torsdag 18.03 Malet kött soppa
Fredag 19.03 Fläsksås med potatis
Lördag 20.03 Biff med vitlökssmör , råstekt potatis
Söndag 21.03 J anssons frestelse
V.12
Måndag 22.03 Spaghetti Bolognese
Tisdag 23.03 Köttbullar med mos
Onsdag 24.03 Fiskgryta
Torsdag 25.03 Ärtsoppa
Fredag 26.03 Dillkött
Lördag 27.03 Bakad potatis med räkröra
Söndag 28.03 Pannbiff med pepparsås
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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
Gymträning för pensionerade damer
Annika Vördgren är i gymmet på måndagar kl.10-11
Ibland kan Annika inte vara på plats men då hjälper ni varandra
med gymträningen.
Alla är hjärtligt välkomna, nya som vill börja träna och Annikas
gamla bekanta som tränat tillsammans i många år redan, tiden
går fort när man har roligt!
Detta gäller på gymmet fortfarande.
-Tvätta händerna när du kommer och går och avsluta med att
desinficera händerna.
-Torka av redskapen du har använt, det finns rengöringsmedel
och papper på plats.
-Tänk på att hålla avstånd till varandra.
-Tänk på att lokalen är liten och att det inte är optimalt att
många tränar samtidigt.
-Duscha gärna hemma istället för att använda gymmets
duschar.
Annika har semester v 8 &9
Kom och pröva 3 gånger i gymmet och känner du att gymträning är för just dej och vill fortsätta så tar man kontakt med Mia
Schütten tel 018 432727 på kommunkansliet och får koden och
faktura på terminsavgiften till gymmet.
Härligt då ses vi !
Annika Vördgren
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SIDA 3
Folkhälsan i Sund informerar
Vårvinterns aktiviteter som pågår:
måndagar Annas Cirkelträning kl 18.30 Sunds Skola gymnastiksalen
onsdagar Tuires vattengymnastik Godby Simhall
torsdagar Gå med Gunilla kl 19.00 Sunds Skola gymnastiksalen
På kommande under våren:
Vandringar i maj
05.05 i Hulta start kl 18.30
11.05 i Tranvik start kl 18.30
19.05 i Strömbolstad/Brändbolstad start kl 18.30
26.05 i Hulta start kl 18.30
Discgolf för seniorer
Lördag 24.04 mellan kl 13.00 – 15.00 har seniorerna möjlighet
att prova på discgolf och få instruktioner av Tim Granström.
Kaffe och bulle serveras i Smakbyn.
För mer info gå in på Facebook -

UTSTÄLLNING PÅ SUNDS BIBLIOTEK!
		
Säg det med en ros
		
av Margarita Andersson
			

			STICKCAFÉ
Stickcafé med kaffe och kaka på Sunds bibliotek

Sunds bibliotek - Öppettider
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

Folkhälsan i Sund

SIDA 4
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Sunds kommun kontaktuppgifter:

Adress, Norra Sundsvägen 361, 22520 Kastelholm
Växeln Tfn 43270, eller mobil 0457 3456 580, fax 432737 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

