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WWW.SUND.AX
UTGIVNING AV
SUNDSAKTUELLT
NR DEADLINE

UTG.

2. 10.02.21, kl 12, v 7

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

Kommunfullmäktige i Sund sammanträder
tisdagen den
26 januari kl 18.30
i Sunds skola för att behandla i
kallelsen upptagna ärenden.
Socialkansliet flytt till Kst i Mariehamn.
1.1.2021 övergick all service från individ- och familjeomsorgen i Sund till kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst k.f.
Sänd dina handlingar till:
Kommunernas socialtjänst
Skarpansvägen 30
22100 Mariehamn
Tänk på att handlingar som kommer till Sunds kommunkansli fördröjer
handläggningen av ärendet.

LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR
Elektroniska öronmärken för nötkreatur som föds år 2021
Elektroniska öronmärken blir obligatoriska för nötkreatur födda fr.o.m. 1.1.2021.
Detta innebär att kalvarna ska i ena örat ha huvudmärke som är ett traditionellt öronmärke och i andra örat hjälpmärke som är ett elektroniskt öronmärke (s.k. eMärke).
För nötkreatur födda fr.o.m. 1.1.2021 kan man beställa eMärken som
ersättningsmärke för oanvända traditionella lediga öronmärken. Det är förmånligare
att beställa hjälpmärket som ersättningsmärke än att lämna märkena oanvända. För
dessa märken är registreringsavgiften redan betald.
					

Återvinningscentralen
Öppettider
Helgfria Tisdagar
15-19
&
Helgfria lördagar
10-14

Anmälan om djurantal till svinregistret
Anmälan om antalet djur för tiden 1.9 - 31.12.2020 skall vara svinregistret tillhanda
senast 31.1.2021. Anmälan gäller såväl produktions- som hobbygrisar/-svin.
Anmälan görs på fastställd blankett som kan skickas
per e-post: sikarekisteri@mtech.fi eller
postas till adressen: Svinregistret, PB 63, 01301 Vanda.
Blanketten kan fås från lantbrukskansliet eller från Livsmedelsverkets hemsida/
Märkning och registrering av djur.
Anmälan om december månads volymer beträffande lagringsstöd för trädgårdsprodukter
Sista inlämningsdag för anmälan om lagervolymerna per 15 december (blankett
228B) skall vara inlämnad till statens ämbetsverk på Åland senast 29.1.2021.

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

Information			

SID 1

Äldreomsorgen info, matlista		

SID 2

Annonser o information			

SID 3-4

SIDA 2
TALLGÅRDENS MATLISTA
Med reservation för förändringar

Kökets matlista v. 3
Måndag 18.01 Korv med mos
Tisdag 19.01 Gröt
Onsdag 20.01
Broccolipaj
Torsdag 21.01 Köttfärslimpa
Fredag 22.01 Varma mackor
Lördag 23.01 Ärtsoppa		
Söndag 24.01 Gubbröra, potatis			

Kökets matlista v. 4
Måndag 25.01			
Tisdag 26.01 Grönsakssoppa 		
Onsdag 27.01 Fläskpannkaka		
Torsdag 28.01 Kycklingpaj		
Fredag 29.01 Borsjtj 		
Lördag 30.01 Räksmörgås
Söndag 31.01 Mannagrynsgröt			
Kökets matlista v. 5
Måndag 01.02 Rotsakssoppa		
Tisdag 02.02 Spenatsoppa med ostsnittar
Onsdag 03.02 Pastasallad med kyckling 		
Torsdag 04.02 Hawaii kassler			
Fredag 05.02 Köttgryta		
Lördag 06.02 Fiskgratäng Potatis 			
Söndag 07.02 Skink- ostpaj
Kökets matlista v. 6
Måndag 08.02 Pyttipanna, stekt ägg 		
Tisdag 09.02
		
Onsdag 10.02
		
Torsdag 11.02			
Fredag 12.02 Plättar, sylt och grädde		
Lördag 13.02 Grönsaksbiffar			
Söndag 14.02 Räksallad
Kökets matlista v. 7
Måndag 15.02 Gravad lax, potatis		
Tisdag 16.02 Gröt 		
Onsdag 17.02 Spenatsoppa		
Torsdag 18.02 Tacopaj		
Fredag 19.02 Vispgröt				
Lördag 20.02 Ört- lime fisk		
Söndag 21.02 Varma mackor
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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)
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.
Till Tallgårdens kök hälsar vi ledande kocken Johnny Karlsson
välkommen och hoppas han skall trivas hos oss. Köket kan nås
på Tel: 018 44031
Desireè Zetterman och Annika Vördgren
önskar God fortsättning på det nya året!
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.
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

BARNOMSORGSPLATSER vid TOSARBY DAGHEM
Så var det åter dags att ansöka om barnomsorgsplats
vid Tosarby daghem inför hösten 2021.

Vi erbjuder barnomsorg som heltid (max 50h/vecka)-, deltid- (70h/2 veckor) eller
halvtidsplats (50h/2 veckor) på avdelningarna Solsidan (1-3 år), Sjöbacken (3-6 år) och
Stjärnåsen (3-6 år).
Daghemmets öppettider är 07-17
Förundervisning är integrerad i daghemsverksamheten 20 tim./v.
Ansökan görs för barn som inte tidigare varit i kommunens barnomsorg
Ni som redan har plats på daghemmet behåller den.
Ansökningsblanketter och närmare information finns på kommunens hemsida. Det går
också bra att kontakta daghemsföreståndare Alexandra Andersson
på telefon: 43887 eller e-post: alexandra.andersson@sund.ax

Ansökningsblanketterna lämnas in till daghemmet senast 04.03.2021 eller
postas på adress: Tosarby daghem, Solängsvägen 12, 22520 Kastelholm

Barnomsorgsplatser kan naturligtvis sökas när som helst under verksamhetsperioden
men vet ni att ni behöver plats från hösten eller längre fram under perioden h 2021-v 2022
ansök gärna redan nu. Det underlättar vår planering av en bra barnomsorg för era barn.

Välkomna till Tosarby daghem!

SIDA 4
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NY UTSTÄLLNING PÅ SUNDS BIBLIOTEK!
		
Säg det med en ros
		
av Margarita Andersson
			
Finns att se fr.o.m. 18.1

NYÅRSGÅVA
Passa på att hämta gallrade böcker på Sunds bibliotek
25, 26 & 28 JANUARI.
Dessa dagar är de gallrade böckerna gratis! Du kan
även köpa tidningsbuntar
för 2 EURO.

			

STICKCAFÉ

Stickcafé med kaffe och kaka på Sunds bibliotek
16.2 kl. 14
God fortsättning
ö
Sunds bibliotek

SPORTKILA
Hyror för medlemmar 2021
LOKAL
Klubblokal inkl. kök,
10 €/tim					
Dygnshyra		75€					
Bastu per pers		5€/tim					
			
PLAN
Hela plan		
25€/tim
Kompisgäng		
15€/tim
Match max 3 tim		
100€
ÖVRIG KOSTNAD
Städning per påbörjad timme om ostädat efter uthyrning
			30€7tim
Depositionsavgift
50€
HYRESFRITT
Kommunens olika organ
Arrangeman som ordnas i samarbete med SIF
MEDLEMSAVGIFT 2021
Vuxen			10€
Barn under 18		
5€
Familj			20€
KONTAKTUPPGIFTER
Facebook; https://www.facebook.com/Sundsidrottsförening/
Mobil 0457 3451 646

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

