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WWW.SUND.AX
UTGIVNING AV
SUNDSAKTUELLT
NR DEADLINE

UTG.

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.

Kommunfullmäktige i Sund sammanträder
tisdagen den
30 mars kl 18.30
i Sunds skola för att behandla i
kallelsen upptagna ärenden.
Busskur säljes.
Ifall du är intresserad av en gammal
busskur
lämnar du in ett anbud till
kommunkansliet
på denna senast 20 april kl 14.00
Anbudsgivaren ombesörjer själv
transport av busskuren.
Anbudet märks busskur.

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

Har du flyttat eller planerar att flytta
tänk då på att vi på kansliet behöver
dina ändrade adressuppgifter, du kan
skicka dom på epost info@sund.ax
eller ring på telefon 43270.

Fredagar
kl 11-12
är kommunkansliet
lunchstängt!

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

Teknikbyggnad säljes.
Gammal teknikbyggnad 4 x 5 m säljes
för 275,00 €
eller till ett högre pris enligt anbud om
sådant lämnas in.
Anbudsgivaren står själv för flyttning av
byggnaden.
Slutet anbud märkt Teknikbyggnad
lämnas till
kommunkansliet senast
20 april kl 14.00.
Byggnaden ska vara flyttad från
området senast 1 september 2021.
Eventuella frågor besvaras av
Erik Nordback
tel 04573421022 eller per e-post
erik.nordback@sund.ax.

SIDA 2
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TALLGÅRDENS MATLISTA
Med reservation för förändringar
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 Janssons 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
V.13
Måndag 29.03 Bräckt korv med mos
Tisdag 30.03 Marinerad köttgryta
Onsdag 31.03 Stekt lax med vitvinssås
Torsdag 01.04 Gulaschsoppa
Fredag 02.04 Lammgryta
Lördag 03.04 Chicken a´la king
Söndag 04.04 Porterstek
V.14
Måndag 05.04 Lasagne
Tisdag 06.04 Solviksgryta
Onsdag 07.04 Fiskfärsbiffar
Torsdag 08.04 Grönsakssoppa
Fredag 09.04 Flygande Jakob
Lördag 10.04
Helstekt grisytterfilé med rosé
		pepparsås
Söndag 11.04 Lax i ugn
V.15
Måndag 12.04 Pasta med skinksås
Tisdag 13.04 Pannbiff med lök, potatismos
Onsdag 14.04 Laxfrestelse
Torsdag 15.04 Kycklingsoppa
Fredag 16.04 Ugnskorv med mos
Lördag 17.04 Stekt gös med remulad
Söndag 18.04 Mustig köttgryta
V.16
Måndag 19.04 Korvgryta
Tisdag 20.04 Köttbullar, kokt potatis
Onsdag 21.04 Kycklingfilé med ädelostsås
Torsdag 22.04 Laxsoppa
Fredag 23.04 Pasta Carbonara
Lördag 24.04
Köttfärslimpa med pepparsås
Söndag 25.04 Winerschnitzel
V.17
Måndag 26.04 Burgundisk köttgryta
Tisadag 27.04 Makaronilåda
Onsdag 28.04 Panerad fisk med spenatstuvning, kokt
		potatis
Torsdag 29.04 Köttfärssoppa
Fredag 30.04 Currystuvad kyckling med ris
Lördag 01.05
Winerkorv med potatisgratäng
UTSTÄLLNING PÅ SUNDS BIBLIOTEK!
		
Säg det med en ros
		
av Margarita Andersson
			
INSTÄLLT

b

På grund av coronasituationen är allt
program på Sunds
bibliotek inställt i mars

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
Håll utkik på när vi vågar ses på gymmet igen
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

Det händer i församlingen i vår
Måndag till fredag 08.00 – 15.00 är Sunds kyrka öppen för dig som vill komma och tända ett ljus,
be en bön eller bara reflektera en stund i lugn och ro. Kyrkan står för trygghet och stabilitet även
i orostider och därför håller vi kyrkan öppen men med hänsyn till gällande restriktioner. Vi ber
dig även att, särskilt vid köbildning, att ta hänsyn till dina medmänniskor så att alla får möjlighet
till sin stund. Känner du dig sjuk eller har symtom så ber vi dig stanna hemma för din egen, dina
medmänniskors och personalens skull. Det är en prövande tid men tillsammans tar vi oss igenom
detta.
Söndag 28.3 kl. 11.00 Gudstjänst i Sunds kyrka. Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund, Kati
Juntunen. Gudstjänsten är inte öppen för allmänheten, men strömmas på församlingens
Facebooksida.
Tisdag 30.3 kl. 14.00 Tillsammans-träff i Sunds församlingshem. Kom och drick ditt
eftermiddagskaffe i trevligt sällskap! Frivillig kollekt.
Tisdag 30.3 – onsdag 31.3 Ukrainsk äggmålning i Sunds församlingshem kl. 18.00. Att måla påskägg
kräver koncentration och närvaro. Ta med okokta ägg. Anmälan till Kati, tfn 0457 344 9492, senast
måndag 29.3.
Skärtorsdag 1.4 kl. 20.00 Kvällsmässa i Sunds kyrka. Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund.
Påskdagen 4.4 kl. 14.00 Högmässa i Sunds kyrka. Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund.
Söndag 11.4 kl. 11.00 Gudstjänst i Sunds kyrka. Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund.
Tisdag 13.4 Vandring i Sund. Vi träffas på Baka! kl. 13.00 och tar en promenad i omgivningen. För
mera information, kontakta Kati, 0457 344 9492.
Tisdag 20.4 kl. 14.00 Tillsammans-träff i Sunds församlingshem. Kom och drick ditt
eftermiddagskaffe i trevligt sällskap! Frivillig kollekt.
Är du hemma med småbarn? Vi har en Facebookgrupp som heter Småbarnsmusik i Sund-Vårdö
församling, där vi informerar om sångtillfällen, eventuella ändringar och annat. Gå gärna med i gruppen!
Gemensamt Ansvar – evenemang i församlingen
Fredag 26.3 ”Jag har trååååkigt!” Norra Ålands församlingar säljer aktivitetspåsar med olika
teman. Säljs utanför Mattssons i Godby mellan kl. 12 och 16. Enbart kontant betalning. Pris 3 euro
för en påse, 5 euro för 2 och 10 euro för 4 påsar.
Skärtorsdag 1.4 kl. 15 – 17.30. Vårdömarknaden. Församlingen säljer bakverk och take-away-lunch
i form av ärtsoppa. Vill du köpa hem av soppan behöver du ha egna kärl med! Även GA-ljus finns
till försäljning.
I år har Gemensamt Ansvar officiella bakverk som kan köpas på Baka! Köp till exempel en påse
kokosbollar, kakor eller ett hemvetebröd med en hälsning till en vän eller granne! En del av
intäkterna går till Gemensamt Ansvar. Finns det någon som du gärna skulle träffa och dricka kaffe
med, men just nu går det inte? Lämna en ätlig hälsning i postlådan eller ta med till jobbet!
Gemensamt Ansvar-bordsljus finns att köpa vid församlingshemmet i Sund och i Sunds kyrka.
Ljusen är stöpta av ljusrester från våra kyrkor med frivilliga krafter. Pris mellan 2 och 5 euro
beroende på storlek, betalas kontant i sparbössan.
Med reservation för ändringar på grund av coronarestriktioner.

SIDA 4

ÅRGÅNG 35, NUMMER 3
Folkhälsan i Sund
håller sitt
Vårmöte måndag 12.04 kl 19.30
i Sunds Skolas gymnastiksal
Välkommen

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.

SOMMARPERSONAL
Har du behov av motiverad arbetskraft i sommar?
Flera tusen ungdomar i Norden söker sommarjobb.
Vi hjälper till att hitta sommarpersonalen.
Alla arbetstillfällen är välkomna!
Behöver du ett sommarjobb?
Du som är mellan18-30 år
upplev Norden genom Nordjobb.
Du kan även söka jobb året runt.
Läs mer på vår hemsida: www.nordjobb.org
eller Nordjobb på Facebook.
Tel: (18)17279, e-post: aland@nordjobb.org

För mer info gå in på FacebookFolkhälsan i Sund
Vill du jobba som simlekledare i sommar på Folkhälsans simkurs i Delvik?
Gå in på Folkhälsan på Åland
www.Folkhälsan.ax och läs mera.

LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR
Gör din Anmälan om överföring av stödrättigheter redan nu!
Under vårens stora ansökningsperiod i maj-juni brukar antalet överföringar av
stödrättigheter vara omfattande och tidskrävande. Med tanke på att det i vår kommer att vara en person mindre på lantbrukskansliet som tar emot telefonsamtal och
kundbesök, finns det önskemål att den som redan i dag känner till att man behöver
anmäla någon form av stödrättighetsöverföring, skulle ta itu med sin anmälan
redan nu.
För överföring av stödrättigheter används blanketterna 103A och 103B. Överlåtande partens 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 epost lena.clemes@finstrom.ax innan du planerar att besöka kansliet.
Elektronisk identifiering av nötkreatur obligatorisk fr.o.m. 2021
Enligt Jord- och skogsbruksministeriets förordning är elektronisk identifiering av
nötkreatur obligatoriskt från och med 2021. Ändringen gäller från och med 1.1.2021
födda nötkreatur.
Detta innebär att kalvarna ska i ena örat ha huvudmärke som är ett traditionellt
öronmärke och i det andra örat hjälpmärke som är ett elektroniskt öronmärke (så
kallat e-märke).
I fall det finns oanvända traditionella lediga öronmärken kan man beställa ersättande märke för hjälpmärket. Det är förmånligare att beställa hjälpmärket som
ersättningsmärke än att lämna märkena oanvända. För dessa märken är registreringsavgiften nämligen redan betald. Byteskostnaderna för lediga öronmärken från
det traditionella öronmärket till e-Märke kommer nämligen inte att ersättas.
Kolla även upp om din gamla tång passar till dessa nya e-märken eller om du
måste köpa en ny tång.

