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WWW.SUND.AX
UTGIVNING AV
SUNDSAKTUELLT
NR DEADLINE UTG.
5. 19.05.21, kl 12, v 21
6. 16.06.21 kl 12, v 25
7. 25.08.21 kl 12, v 35

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
8 juni kl 18.30
i Sunds skola för att behandla i
kallelsen upptagna ärenden.
Räddningschef Lennart Johansson
har semester 6.7 - 23.7 samt 10.8 – 20.8
Ledande Brandinspektör/Brandingenjör Thomas Mattsson
har semester 15.6 – 2.7 samt 27.7-6.8

Entreprenadanbud begärs för ;

Snöröjning av privata infarter, snöröjning och sandning
av kommunala gårdar och infarter.
De privata infarterna är indelade i två distrikt och de kommunala gårdarna
och planerna utgör ett eget distrikt.
Pris anges per timme och distrikt.
Mer information finns på www.sund.ax
Slutna anbud märkta snöröjning lämnas till kommunkansliet i
Björby senast tisdagen den 22 juni 2021 kl.14.00
Eventuella frågor besvaras av kommuntekniker Erik Nordback tel 432722.

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

Batterier lämnas till återvinningscentralen
I vissa batterier finns det miljöfarliga tungmetaller. Tungmetaller är extra viktiga att fasa
ut ur kretsloppet för många anses vara särskilt miljöfarliga. Slänger du ett batteri som
innehåller kvicksilver, bly eller kadmium i soporna, går tungmetallen ut i luften när soporna bränns och sen vidare in i ekosystemet till djur och natur. Där stannar de kvar. Det
betyder alltså att om du äter kött eller fisk som utsatts för till exempel kvicksilver, bly eller
kadmium, så förs tungmetallerna över till din kropp. Det är en av anledningarna till att det
är så viktigt att gå till återvinningen med dina batterier.
Man brukar dela upp småbatterier i två grupper. Engångsvarianten är de ”vanliga” lösa
batterierna som du sätter i och tar ur ficklampor, fjärrkontroller, väckarklockor eller leksaker. När de är slut ska de lämnas in till återvinning på återvinningscentralen eller i butik.
Uppladdningsbara batterier är de som sitter i din smartphone, surfplatta, eltandborste,
borrmaskin eller kamera, till exempel. Alla prylar som går att ladda upp, helt enkelt. När
batteriet inte går att ladda längre räknas hela prylen som el-skrot och ska alltså lämnas in
för återvinning på återvinningscentralen.
Ta hänsyn till naturen och miljön och lämna inte batterier på andra ställen än var dom hör
hemma och tänk på att det då är någon annan som måste städa upp efter dej, tack.
Batterier får inte lämnas till återvinningsstationerna då de klassas som farligt avfall.
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TALLGÅRDENS MATLISTA
Med reservation för förändringar

Äldreomsorgen info

v.21
Onsdag 26.05 Strömmingsflundra med mos
Torsdag 27.05 Korvsoppa
Fredag 28.05 Wokad lövbiff
Lördag 29.05 Grönsaksgryta med ris
Söndag 30.05 Söndagsstek med gräddsås
v.22
Måndag 31.05 Pastasallad med vitlöksbröd
Tisdag 01.06 Bräckt korv med stuvade makaroner
Onsdag 02.06 Stekt abborre med kall sås
Torsdag 03.06 Malet köttsoppa
Fredag 04.06 Kycklingspett med kall sås
Lördag 05.06 Köttfärslimpa med gräddsås
Söndag 06.06 Baconlindad grisfilé med pepparsås
V.23
Måndag 07.06 Ugnskorv med mos
Tisdag 08.06 Kycklinggryta
Onsdag 09.06 Fiskfärsbiffar med citronsås
Torsdag 10.06 Gulaschsoppa
Fredag 11.06
Spaghetti köttsås
Lördag 12.06 Currystuvad kyckling
Söndag 13.06 Helstekt grisytterfilé med champinjon
		sås
V.24
Måndag 14.06 Lasagne
Tisdag 15.06 Mustig köttgryta
Onsdag 16.06 Kyckling-pasta låda
Torsdag 17.06 Fisksoppa
Fredag 18.06 Köttbullar med mos
Lördag 19.06 Gulaschgryta
Söndag 20.06 Söndagsstek
V.25
Måndag 21.06 Pasta med skinksås
Tisdag 22.06 Renskavsgryta
Onsdag 23.06 Bräckt lax med limeaioli

Äntligen är sommaren snart här, kom ihåg att ta en
promenad eller bara gå ut och njut av solen!

Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

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.

24.06
25.06
26.06
27.06

Räksoppa
Helstekt grisfilé, ugnsrostade rotsaker
”Sill å grill”
Rostbiff med potatissallad

SUNDSBOR,gammal som ung.
SUND KULTUR R.F.
ANORDNAR TALKA VID MIDSOMMARSTÅNGEN
PÅ JAN KARLSGÅRDEN
ONSDAGEN 23.06.2021.KL 18.00-21.00.
TAG HANDSKAR OCH SEKATÖR MED.
VI SKALL BINDA ENRISGIRLANDEN OCH GÖRA
ENRISKRANSAR TILL STÅNGEN!
Ev. förfrågningar Michael Sölgén Tel: 0457-5638569.
SUNDS IDROTTSFÖRENING
Kallar alla intresserade Sundsbor till
Vårmöte
På Sportkila söndagen den
6 juni 2021 kl 18.00
För att behandla; bokslut och
verksamhetsberättelse för år 2020
Övriga ärenden

Tallgården är fortfarande stängt 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.

GLAD MIDSOMMAR!
Behöver ni en hjälpande hand finns vi här för det hälsar
Desireè Zetterman och Annika Vördgren
Gym för pensionärsdamer!
Annika är med sista gången innan sommaren på måndag 07.06.
Sommaruppehåll 14.06-05.09.2021. Annika är på plats för höststarten 06.09 kl 10-11.
Fortsätt träna under sommaren och stötta varandra!
Regler på gymmet;
Tvätta händerna när du kommer och går och avsluta med desinficering av händerna.
Torka av redskapen du använt, det finns rengöringsmedel och
papper på plats.
Tänk på att hålla avstånd till varandra.
Lokalen är liten och det är inte optimalt att många tränas samtidigt.
Duscha gärna hemma.
Nya och gamla gymmare är välkomna, Annika är med och instruerar måndagar kl 10-11.
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SIDA 3

Tomt eller hus sökes
Tomt för eventuellt husbygge,
nära vatten är trevligt men allt är
av intresse.
Om inte tomt, så...
...hus, gärna äldre men ej för
omfattande renoveringsbehov.
Hör av dig till oss,
Marcus Karlsson, 04573428031

Folkhälsan fyller 100 år!
Är du senior? Kom och fira detta med Folkhälsans landskapsförening samt lokalföreningen! Vi kommer att fira i folkhälsans
hälsofrämjande anda!
Tid: 29.6 kl. 13.30-15.30
Plats: Församlingshemmet.
Vi bjuder på kaffe och tårta och program!
För att delta behöver du anmäla dig på tfn 018-527043 på kontorstid, må-to. Vi vill ha din anmälan SENAST måndag 21 juni.
Vi följer hela tiden med Coronaläget och anpassar festen efter
det.

Sofia Enholm, 04573420664
sofiaenholm@gmail.com

LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR
ANSÖKAN OM ÅRETS JORDBRUKSSTÖD
Elektroniska stödansökan har öppnats i Viputjänsten och är öppen fram till sista inlämningsdag den 15 juni klockan 23.59.
Du som vet att du har basskiftesändringar som behöver göras dvs grunda nya skiften, dela på skiften eller sammanslå
skiften – ta itu med dessa ändringar innan du börjar med din Huvudstödansökan.
Beträffande landskapsregeringens förlängning/ förnyande av åtaganden – läs landskapsregeringens Ansökningsanvisningar
2021!
ANMÄLAN OM ÖVERFÖRING AV STÖDRÄTTIGHETER
Kom ihåg att kontrollera om du har hyrda stödrättigheter som gått tillbaka till ägaren och behöver förnyas.
För överföring av stödrättigheter används blankett 103B och överlåtarens 103A. Överlåtarens 103A-blankett hittar överlåtaren i Viputjänsten medan blankett 103B hittas på Livsmedelsverkets hemsida. Blanketterna kan även fås från lantbrukskansliet.
Kontakta alltid lantbrukskansliet på förhand antingen per telefon 431540 eller e-post lena.clemes@finstrom.ax innan du
planerar att besöka kansliet.

BOSSES ANTIK, LOPPIS & KURIOSA I HULTA , SUND, SOMMAREN 2021
SPAR ANNONSEN / SPAR ANNONSEN/SPAR NNONSEN/SPAR ANNONSEN
ANTIK & ALLMOGE & KURIOSA SÄLJES och KÖPES hos BOSSES ANTIK i Hulta. Vi har öppet följande dagar i juni/juli/aug
2021 Söndagar mellan 11-18 och Onsdagar mellan 15-19, 27 juni – 29 Augusti. Ring om du vill komma andra tider pga corona.
Nu 2 timmerhusbutiker med massor av nya gamla föremål. Sväng vänster i FINBY mot Hulta. (mellan Kastellholm o Bomarsund) Efter midsommarstången i Hulta svänger du höger mot södra Hulta, sväng vänster in på en grusväg efter ca 100m om
du fortsätter följa skyltarna kommer du nu till vår antikaffär längre fram, ca 600 meter Vi Köper & Säljer: Glas, Porslin, ARABIA,
Allmogeföremål, Kuriosa, Sjöbodssaker, Uppstoppade fåglar, Alandicaböcker, Tavlor, Gamla verktyg, Vykort samt MYCKET mer
Ring om Du har något att sälja: Allt från nästan hela hem/dödsbon till enstaka saker
Hämtas på hela Åland, kontant betalning. Ring 45450 eller +46705351014, 04573431445, Bosse. Se även vår hemsida: www.
bossebark.se. Kaffeservering med havsutsikt Kaffe/té/saft med kanelbulle och påtår 2€ Hjärtligt välkomna önskar vi för 28:e året
i följd. SPAR DENNA ANNONS
Med vänlig hälsning Bosse Bark

SIDA 4
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Bli medlem i Sunds nyaste förening
Några Sundsbor fick chansen att hjälpa Företagarna på Åland med att rensa upp skogen söder om Jan
Karlsgården i samband med att Kastelholm Discgolf Park byggdes sommaren 2020. Det blev startskottet för
sundsföreningen Idrott och Fritid i Kastelholm rf (IF Kastelholm) som bildades hösten 2020.
Aktivitetspark & terrängcykling
Syftet med föreningen är att skapa förutsättningar för utomhusaktiviteter i området för att locka ännu fler
besökare till Kastelholm med omnejd. Förutom 9-hålsbanan för discgolfare (även kallade frisbeegolfare) finns
det planer på en aktivitetspark intill Smakbyn på den så kallade Idas tegen samt en mountainbike-bana (terrängcykling).
Två tävlingar i år
I slutet av september i fjol arrangerade IF Kastelholm discgolftävlingen Kastelholm Open med drygt 70
spelare. I år har/ska föreningen arrangera vårtävlingen Kastelholm Classic 15-16 maj och andra upplagan
av Kastelholm Open 25-26 september. I samband med dessa tävlingar tar föreningen ut en deltagaravgift på
5-10 euro beroende på klasser.
Bli medlem i vår förening och få 50% rabatt på deltagaravgiften. Medlemsavgiften är 5 euro (17 år eller yngre
och pensionärer) och 10 euro (18 år eller äldre). Deltar du i bägge tävlingarna har du tjänat in medlemsavgiften!
Medlemsavgift
5 euro (17 år eller yngre och pensionärer)
10 euro (18 år eller äldre)
FI65 5578 0420 2177 06 (Andelsbanken)
Skriv in din mejladress i meddelanderutan.
Med vänliga sommarhälsningar
Styrelsen för IF Kastelholm rf
Krille Mattsson, ordförande
Maud Johans, vice ordförande
Dick Sirén, sekreterare
Johan Magnusson, kassör
Nina Öström, medlem
Gunilla Karlsson, medlem
Peter “Pelle” Lundberg, banchef

