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UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT 

NR           DEADLINE UTGIVNING 
 6      30.5 kl. 12 V 23 
 
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 

Återvinningscentralen 

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

Kommunkansliet 

 
ÖPPET  9 – 15 
FREDAGAR STÄNGT FÖR LUNCH   
11 – 12 
Telefon 018-43270 obs ingen växel 
https://www.sund.ax/kontaktpersoner 
 

Möten 

Byggnadstekniska nämnden 
5 maj 2022 kl. 19.00 
 
Kommunfullmäktige sammanträder 
10 maj 2022 kl. 18.30 i Sunds skola 
för att behandla i kallelsen upptagna 
ärenden. 

Folkhälsan informerar 

 
Vårens vandringar i Sund 
 
5.5 Stornäset med Isabell Kvarnfors. 
Samling kl. 19:30 vid Kastelholms 
kungsgård för samåkning. Ca 2 h. 
 
12.5 Hulta med Monita Löfroth. 
Samling kl. 18:30 vid platsen för 
midsommarstången. Ca 2 h. 
 
18.5 Tranvik med Susanne Karlsson. 
Samling kl. 18:30 vid 
midsommarstången. Ca 2 h. 
 
1.6 Bomarsund med Geir Henriksen. 
Samling vid Furulundsgården. Ca 2 h. 
 
Alla är välkomna på våra vandringar! 
Ta gärna med kaffetermos. Vid regn 
ställs vandringarna in. 
Info: Gunilla Karlsson  
tel. 0457 0527219 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunds bibliotek 

 
MERÖPPET  
Du vet väl att du kan besöka 
biblioteket utanför de vanliga 
öppettiderna? Kom in till biblioteket 
så kan vi aktivera ditt bibliotekskort 
så att du får tillgång till Meröppet 
alla dagar mellan kl. 9 – 21. 
 
FÖLJ OSS 
Sunds bibliotek finns även på 
Facebook och Instagram 
@sundsbibliotek  
 
 
 
 
 
 

Vernissage och vårjippo 

 

Eleverna i Sunds skola har under 
innevarande läsår jobbat med temat 
Åland 100. Under sammanlagt två 
veckor har det producerats bl.a. 
texter och konstverk med 
anknytning till självstyrelsens 100 
åriga historia. 
Elevernas alster kommer att ställas 
ut den 11 maj med högtidlig 
invigning vid skolan.  
Samtidigt har Hem och Skola sitt 
vårliga vårjippo där det finns 
möjlighet att köpa bl.a. kaffe, saft 
och grillad korv. 
 
 

Hjärtligt välkomna till 
elevernas vernissage 

och 
Hem och Skolas vårjippo 

11 maj klockan 18.30 – 20.00! 
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Information angående eldning utomhus 

 
Om du tänker elda 

• Förbered Dig så att Du kan släcka en brand om den blir för häftig eller går åt fel håll. 
Dra fram vattenslang, vattenbehållare, brandsläckare, ruskor innan Du börjar elda. 

• Elda ALDRIG ensam. 
• Tänk på förhand igenom hur man alarmerar brandkåren, ring nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer när 

liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara. 
• Om du väljer att elda, bränn små områden i gången.  
• Elda då det är vindstilla. Vind ger elden mera syre vilket gör att den sprids snabbare. 
• Tänk på att gnistor som flyger sin väg kan antända närliggande områden. 
• Undvik att elda nära byggnader och annan egendom, röj undan torrt gräs och annat brännbart material invid dessa och 

blöt marken nära dessa innan eldningen påbörjas. 
• Ha ordentligt med kläder som skydd, och använd kläder som inte är lättantändliga. 
• Kontrollera, flera gånger, efter Du slutat elda att allt har slocknat. 

Avslutningsvis konstatera vi också att det är du som tänt brasan som är ansvarig för följderna. Med önskan om en trygg och 
säker vår! 

Räddningschef Ledande brandinspektör/brandingenjör Brandmästare 
Lennart Johansson Thomas Mattsson Krister Koskinen 
tel. 0457 522 1630 tel. 040 828 1640  tell 0457 3456 435 

Lantbrukskansliet informerar  

 
ANSÖKAN OM ÅRETS JORDBRUKSSTÖD  
Den 5 maj är det tänkt att elektroniska stödansökan öppnas i Viputjänsten. Sista inlämningsdag är 15 juni. 
 
BASSKIFTESÄNDRINGAR 
Du som vet att du har basskiftesändringar som behöver göras dvs grunda nya skiften, dela eller sammanslå skiften – ta itu med 
dessa ändringar omgående innan du börjar med din Huvudstödansökan.  
 
TRÄDOR SOM UTGÖR EKOLOGISK FOKUSAREAL FÅR TAS I PRODUKTION I ÅR 
På grund av kriget i Ukraina har EU-kommissionen beslutat att trädor som utgör ekologisk fokusareal (EFA-areal) får tas i 
produktion år 2022. EFA-trädorna får användas för odling, betesgång och skörd. På EFA-trädorna får odlas vilken stödberättigad 
gröda som helst, det är tillåtet att gödsla,  använda växtskyddsmedel och grödan får skördas.   
I stödansökan ska du anmäla att de EFA-trädesarealer där du tänker tillämpa undantaget utgör grönträda. Kryssa för att det är 
fråga om EFA-areal. Om det på arealen finns vall- eller ängsväxter som används som bete för djur eller bärgas, anmäl arealen 
under växtkoden grönträda (vall och äng). Om du på arealen sår någon annan odlingsväxt än vall eller äng, anmäl då arealen 
under växtkoden grönträda (vilt och landskap). 
Bidrag för jordbruksgrödor och ersättning för miljöförbindelseåtgärden balanserad användning av näringsämnen betalas inte för 
EFA-undantagsarealer ens om en gröda som berättigar till bidrag eller ersättning odlas på arealen. Under jordbruksskiftets 
Tilläggsuppgifter gör du en anteckning om att man tillämpar undantaget. 
Om du däremot använder växtkoderna för kvävefixerande grödor för EFA-arealen, gäller undantaget inte den arealen. Om du i 
stödansökan anmäler t.ex. bondböna eller foderärt som växtkod, och uppger att den utgör EFA-areal, får du inte använda 
växtskyddsmedel på den här arealen. Den kvävefixerande grödan ska finnas på åkerskiftet 30.6–31.8. Om du bärgar den före 
september, får du bearbeta åkerskiftet först från och med 1.9.  Om du däremot som växtkod för ett skifte som besåtts med 
bondböna eller foderärt anmäler grönträda (vilt och landskap) och anger att växten utgör EFA-areal, får du använda 
växtskyddsmedel på arealen. 
 
På Finströms kommuns hemsida under Lantbruk hittas information om hur dessa trädor skall anges i stödansökan.  
 
Kontakta alltid lantbrukskansliet på förhand antingen per telefon 431540 eller e-post lena.clemes@finstrom.ax  innan du 
planerar att besöka kansliet. 
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Tallgården lunch 

 

Tallgården informerar  

Måndag Korv, makaroner 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.  
 
Alla besökare bör ha mun- och nässkydd inomhus under hela 
besöket.  
I övrigt gäller följande för att besöken ska vara trygga;  
 

• Endast friska personer utan symtom får komma på besök 

till verksamhetsenheten.  

• Besökaren följer rekommendationen om god hand- och 

hosthygien.  

• Handsprit för handdesinfektion finns vid entrédörrarna.  

• Besökaren upprätthåller ett tillräckligt avstånd till andra 

klienter och personal när det är möjligt.  

Tack, för ert goda samarbete. 
 
Med vänlig hälsning Desirée, Annika och övrig personal 
 

Norra Ålands äldreråd 

 
Norra Ålands äldreråd höll sitt första möte för året den 30 mars 
2022 i Sunnanberg vårdhem, Saltvik. 
 
Protokollet finns att läsa på Sunds webbsida  
https://www.sund.ax/protokoll  
 

    
Trevlig Valborg och Trevlig Valborg och Trevlig Valborg och Trevlig Valborg och     första majförsta majförsta majförsta maj    

Tisdag Pannbiff 
Onsdag Kyckling 
Torsdag Fisksoppa 
Fredag Köttgryta 
Lördag Kål låda 
Söndag Stek 
  

Vecka  22 30 Maj – 5.Juni 
Måndag Lasagne 
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 Korvsoppa 
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 Malet kött soppa 
Fredag Rostbiff med potatissallad 
Lördag Helstekt grisfilé med ugnsrostade 

rotsaker 
Söndag Porterstek 
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Öppen scen till förmån för krigets offer 

 
I samband med jubileumsfirandet i Sund hålls onsdag 1 juni kl. 18:30 på Klippan en programkväll med Öppen scen, då det också 
samlas in pengar för humanitär hjälp till krigsflyktingar. Det blir i form av musik-café med glimtar från Sunds historia och annat 
kulturprogram. 
 
Alla som vill bidra med att uppträda eller hjälpa till under kvällens öppna scen är välkomna att anmäla intresse till 
scenoppen@gmail.com  
Kontakt tel. 040-1545008 eller pm. 
https://www.facebook.com.sundungdom  
 
 

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

för information och övriga kontaktuppgifter.  

 

 

  

Firma Oscar Andersson 

Jag utför många arbeten såsom 

 Maskinservice samt –reparationer 

 Ved- och skogshantering 

 Allmän gårdshantering 

 Underhåll av stugor och 

egnahemshus 

Och mycket mera än det som står ovanför, 
så tveka inte att höra av dig så berättar jag 

mer. 
 

0457- 344 1788 
Sundsvägen 1740 

 

 

  


