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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 
MERÖPPET   9 -  21 

 

Avvikande öppettider vecka 28 
11.7 17 – 20 
12.7 10 – 12 
14.7 10 - 12 

Återvinningscentralen 

 
ÖPPETTIDER HELGFRIA TISDAGAR  
KL 15 – 19 OCH HELGFRIA 
LÖRDAGAR KL 10 – 14 

Ackumulatortank säljes 

 
Mera info på digitala anslagstavlan 
https://www.sund.ax/anslagstavla  

Möten 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
SAMMANTRÄDER 
7 juni 2022 kl. 18.30 i Sunds skola för 
att behandla i kallelsen upptagna 
ärenden. 
 
INFORMATIONSTILLFÄLLE 
Södra Finbygatan är den 
kommunalväg i kommunen som står 
på tur för grundförbättring och 
ombyggnad. 
Ett informationstillfälle för boende 
och angränsande markägare vid 
vägen hålls om de planerade 
arbetena för Södra Finbygatan 
onsdagen den 29 juni 2022 kl. 19.00 i 
skolans matsal. 

Utställningar med mera 
på biblioteket 

 
ELEVER TOLKAR ÅLÄNDSKA 
KONSTVERK 
Våren 2022 gjorde elever vid Sunds 
skola egna tolkningar av åländska 
målningar. Elevverken visas upp i 
biblioteket under hela sommaren. 
BIBLIOTEKET 100 ÅR 
2022 firar vi att Sund har haft ett 
kommunalt stam bibliotek i 100 år! 
1922 var biblioteket inrymt i 
kommunens hus och har sedan bytt 
plats många gånger. Under 
sommaren visas biblioteksböcker 
som fanns med i den allra första 
samlingen. 
GRATIS BÖCKER PÅ BIBLIOTEKET I 
JULI 
Nu är det sommar och det firar 
Sunds bibliotek med att ge bort 
gallrade böcker! Under hela juni och 
juli kan du därför hämta makulerade 
böcker och tidningar på Sunds 
bibliotek gratis. Kom och botanisera 
bland fakta, barn- och 
ungdomsböcker, deckare och 
romaner. 

Kommunkansliet och 
byggnadstekniska informerar   

 
Kommunkansliet är öppet vardagar 

kl. 9-15 utom på fredagar då vi 

stänger för lunch mellan kl. 11-12. 

Under sommaren kommer kansliet 

att ha stängt 18-31.7. Veckorna före 

och efter sommarstängningen 

kommer kansliet att ha begränsad 

service, men det går bra att besöka 

kansliet. Om dörren är låst, ring på 

dörrklockan. 

Kommundirektör Andreas Johansson 

är tillgänglig per telefon och mail 

under perioden då kansliet har 

sommarstängt. 

Under tiden 13.7 – 14.8 utförs ingen 

syneverksamhet från byggnads-

inspektionen. Bygganmälnings-

ärenden sköts under tiden 18-29.7 

av byggnadskontoret i Finström. 

Bygganmälan lämnas under den 

tiden till Byggnadsinspektionen i 

Finström, Skolvägen 2, 22410 

GODBY 

Fastighetsskötare Peter Lindeman 

har semester 20.6-17.7 och 

serviceman Kenny West har 

semester 18.7-14.8 

Kommundirektör Andreas Johansson 
0457-345 7915 
Ekonomichef Marika Willstedt 
040-124 0753 
Byggnad/tekniska Erik Nordback 
0457-342 1022 semester 13.7-14.8 
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 
  



Sundsaktuellt Nr 6 Juni 2022 
 

Allmän brandsyn av inkvarteringsanläggningar 

 
Enligt räddningslagen så skall regelbunden brandsyn förrättas i alla inkvarteringsanläggningar såsom hotell, vandrarhem, 
gästhem och motsvarande lokaler. Brandsyneintervallen varierar mellan 1 – 3 år beroende på antalet bäddplatser. 
 
Ägare/verksamhetsansvariga uppmanas att kontakta räddningsmyndigheten för att boka in tid för syn på telefon 018-329 175 
alt. e-post raddning@jomala.ax 
 

Info om ”VARNING FÖR SKOGSBRAND”  

 
Räddningsmyndigheten vill påminna om att skogsbrandvarning utfärdas och dras tillbaka från den tidpunkt som kontinuerligt 
anges på Meteorologiska Institutets hemsida https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/  
 
Under tid som Varning för skogsbrand råder, är det automatiskt eldningsförbud i skog och mark. 
 
Räddningsområde Ålands landskommuner önskar alla en riktigt skön sommar! 
 

Höstens aktiviteter för seniorer vid Folkhälsan på Åland 

 
Den 15.8 kl.10.00 börjar vi ta emot anmälningar till höstens kurser. Vi har ett brett utbud med allt från vattengymnastik till 
stolyoga samt träning för dig med synskada. Du är välkommen att delta oavsett i vilken kommun du bor. Du hittar information 
om vad som är på gång på Folkhälsan på Ålands hemsida, Facebook sida samt i lokaltidningarna under föreningsinfo. Se även 
detaljerad annons gällande höstens utbud i lokaltidningarna i början av augusti. Du anmäla dig till kurserna på ”Folkhälsan på 
Ålands” hemsida: https://www.folkhalsan.fi/aland/ eller på telefon 018-527043 samt 018 527063. 

  
Har du svårt att hitta aktiviteter för just dig? Folkhälsans aktivitetslots hjälper dig att hitta meningsfulla aktiviteter även utanför 
Folkhälsan. Hjälpen är kostnadsfri. Tveka inte att höra av dig med frågor till aktivitetslots Annette Hagman tfn 527063, e-post: 
annette.hagman@folkhalsan.ax.  För övriga frågor kontakta koordinator för äldre och hälsa tfn 018- 527043 erika.borenius-
kankkonen@folkhalsan.ax 

Bästa Sundsbor! 

 
Sunds idrottsförening fyller 100 år 2023 och det skulle vi vilja fira med en förening som lever. 
 
För att föreningen ska leva vidare så är vi i stort behov av nya aktiva medlemmar. Ni alla med barn i Sund (även andra) så har en 
stor möjlighet att påverka att det finns en idrottsförening kvar. 
 
Det finns möjligheter att starta upp nya verksamheter och det finns tillgång till idrottsplan och klubbhus. Där finns pingisbord, 
biljardbord, frisbeegolfkorg, bollar och en massa material till som kan användas. I klubbhuset finns även ett fullutrustat kök för 
bakning eller dylikt, och en stor sal att hitta på något under mörka kvällar där barn kan leka medan föräldrarna kan ta en fika 
under tiden. 
 
Vi skulle nu önska att några föräldrar går ihop och ansluter till föreningen med nya idéer så att Sundsbarnen har en lokal och en 
idrottsplan också i framtiden. 
 
Hör av er så snabbt som möjligt till nedanstående så kan vi fixa bra möjligheter för framtida barn och ungdomar i Sund, det är 
väldigt viktigt i dagens mera sittande samhälle att man fysiskt rör på sig. 
 

Med vänliga hälsningar Sunds IF   
susann.eklund@hotmail.com /04570706132 
robert.andersson@aland.net /04573134178 
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Tallgården lunch 

 

Tallgården informerar  

Måndag Lasagne 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 

Seniorgymmet för herrar på torsdagar tar 
sommaruppehåll ! 

 
Fortsätter på hösten. Datum meddelas senare. 

    

    

 Vecka 28 11 – 17 juli 
Måndag Lasagne 
Tisdag Stekt Strömming 
Onsdag Kycklingfärsbiffar 
Torsdag Köttsoppa 
Fredag Rotmos 
Lördag Lövbiffsås 
Söndag Ugnskorv 
  
 Vecka 29 18 – 24 juli 
Måndag Köttfärssås m. Pasta 
Tisdag Flygande Jakob 
Onsdag Fiskfärsbiffar 
Torsdag Korvsoppa 
Fredag Stekt Fläsk m. Potatis 
Lördag Levergryta 
Söndag Stek 
  
 Vecka 30 25 – 31 juli 
Måndag Kåldolmar 
Tisdag Bräckt Korv m. Makaroner 
Onsdag Fiskgryta 
Torsdag Snålsoppa 
Fredag Stekt Kycklingfilé 
Lördag Köttfärslimpa 
Söndag Rostbiff 

 
  
 

Tisdag Stekt fläsk 
Onsdag Ugnsfisk 
Torsdag Grönsakssoppa 
Fredag Kalops 
Lördag Kyckling 
Söndag Gris ytterfilé 
  

Vecka 23 6 – 12 Juni  
Måndag Korvgryta 
Tisdag Pasta med köttfärssås 
Onsdag Stekt fisk 
Torsdag Helstekt grisinnerfilé 
Fredag Mald leverbiff 
Lördag Köttfärslimpa 
Söndag Peppargryta 
  

Vecka 24 13 – 19 juni 
Måndag Kycklinggryta 
Tisdag Kåldolmar 
Onsdag Fiskgryta 
Torsdag Potatis-purjo soppa 
Fredag Köttbullar 
Lördag Rökt lax 
Söndag Stek 
  

Vecka 25 20 – 26 Juni 
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 26 27 juni – 3 juli 
Måndag Stekt Fläsk m. Bruna Bönor 
Tisdag Kycklinggryta 
Onsdag Ugnsfisk 
Torsdag Sommarsoppa 
Fredag Biff a la Lindström 
Lördag Korvsås 
Söndag Kotletter i ugn 
  

Vecka 27 4 – 103 juli 
Måndag Skinksås m. Pasta 
Tisdag Kål-låda 
Onsdag Stekt Kycklingfilé 
Torsdag Fisksoppa 
Fredag Leverbiffar 
Lördag Kalops 
Söndag Grisstek 
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Sunds idrottsförening r.f. kallar till föreningsmöte den 9 juni kl. 18.00 på Sportkila 

 
Ärenden som behandlas: 
Ansvarsfrihet för bokslutet 2021 
De styrelsemedlemmar som så önskar, beviljas befrielse från styrelseuppdraget 
Besluta om huruvida föreningen skall fortsätta sin verksamhet 
Om föreningen skall fortleva bör mötet besluta om: 

• Antalet medlemmar i styrelsen 

• Att utse medlemmar och ordförande i styrelsen och kassör/bokförare och revisorer 

Styrelsen sammanträder samma kväll innan föreningsmötet 
 
Sund den 30 maj 2022, Styrelsens ordförande 

Kastelholmsnejdens byalag r.f. sommarprogram 

 

Kom och fira Självstyrelsedagen på Jan Karlsgården 9 juni 2022 
 
Jan-Erik Berglund festtalar, familjen Lindström från Mångstekta uppträder, Ilkka, Kevin och Dong uppträder med sång, fiol och 
gitarr. 
Uppträdandet är på dansbanan sedan förflyttar vi oss till Smakbyn där Dur-rackarna uppträder. Byalaget bjuder på kaffe och 
Ålandspannkaka. VÄLKOMNA ! 
Kastelholmsnejdens byalag r.f. 
 

Marknaden vid Österåker, tisdagar 28.6 – 26.7 kl. 18 - 20 
 
Även i år kommer det att vara marknad vid Österåker i Kastelholm. Håller på tisdagar 28 juni – 26 juli. Tiden som vanligt  
kl. 18 – 20. 
Försäljning av grönsaker, bakverk, lotteri och loppis. Kaffeservering. 
Du som vill sälja kom bara dit, det finns bord färdigt på plats. Ingen anmälan. Alla välkomna. 
Kastelholmsnejdens byalag r.f. 

 

Välkommen på utfärd den 14 augusti 
 
Program:   

• Bomarsunds besökscentrum 

• Lunch vid Kallas på Vårdö 

• Besök vid Lasse Erikssons sjöfartsmuseum på Vårdö 

Bussen startar vid Kila 11.30 
Pris 10 euro för medlemmar. 
Maten betalar var och en på plats. 
Anmälan senast 7 augusti till Ann Carlsson tel. 040 7305 200 eller 48382 
Varmt välkomna ! 

Midsommarfirande och evenemang 

 
SIBBY MIDSOMMARSTÅNG  
Reses då stången är lövad på midsommarafton. Lövningen börjar klockan 11.00. Ta gärna med kaffekorg ! 
 
 
 

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

för information och övriga kontaktuppgifter.  


