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UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT 

NR           DEADLINE UTGIVNING 
  4      28.3 kl. 12 V 14 
 
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 
Redaktion: 
Mia Schütten 
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 

Möten 

 
Byggnadstekniska nämnden 
3 mars 2022 kl. 19.00 

Nytt telefonnummer 
till lärarrummet på 
skolan från 28.2 

 

+358 457 345 9773 
Det gamla numret tas ur bruk 28.2 

Folkhälsan informerar 

 
Våra aktiviteter är i gång enligt: 
Måndagar i Sunds skola  
Zumbakids        18.00 - 18.45 
Johannas Gympa     19.00 - 20.00 
Tisdagar i Sunds skola 
Gå med Gunilla        19.00 – 20.00 
Onsdagar i Godby 
Vattengympa        17.30 – 
 
1:a mars startar Folkhälsans 
kampanj ”Aktiv hela året” gå in på 
https://folkhalsan.fi/motionskampan
j/ och registrera dig. 

Kommunfullmäktige 
sammanträder 

  
Kommunfullmäktige sammanträder 
15 mars 2022 för att behandla i 
kallelsen upptagna ärenden.  
Sunds skola klockan 18:30. 
 
Övriga datum finns att läsa i 
kommunfullmäktiges protokoll nr 
1/2022 från den 25 januari 2022. 
https://www.sund.ax/protokoll  
Plats meddelas i samband med 
kallelse. 

Sunds bibliotek 

 
UTSTÄLLNING – DJURENS RIKE 
Visas 3.1 – 29.3  
Kom och kika på skolplancher från 
förr i djurens tecken! 
 
STICKCAFÉ MED KAFFE 
Tisdag 15.3. kl. 14 
 
FOLKHÄLSAN SURFSTÖD 
1.3 KL 13.30  
Har du svårigheter med eller vill 
utvecklas i att använda din 
smarttelefon, platta eller bärbara 
dator? Kom och diskutera med oss 
så hjälps vi åt så att du kan komma 
vidare i den digitala världen. Du är 
välkommen från alla kommuner på 
Åland. Stödet ges kostnadsfritt och 
individuellt av Folkhälsans frivilliga 
surfstödjare. Ingen anmälan behövs. 
 
SUND 700 ÅR Om din förening, 
grupp eller verksamhet planerar 
något program under jubileumsåret  
så är ni varmt välkomna att kontakta 
biblioteket. Mejl eller ring 
+358 18 45978  
 
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 även på Facebook och 
Instagram @sundsbibliotek  
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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 

 

 

 

Teater på Klippan våren 2022 

IMPROVISATIONSTEATER 

 

 

lördag 26.3 kl. 10-13 

söndag 27.3 kl. 11-14 

på UF Klippan 

 
 
 
 

 
 

Välkommen på en lekfull workshop i presentationsteknik. Du får 
verktyg till en ökad säkerhet inför publik, att möta nya människor 
och få till en roligare presentation.  
Vi arbetar med övningar från improvisationsteatern för att öka vår 
scennärvaro, bejaka vår spontanitet och äga scenen. Det är 
garanterat roligt och lättare än du tror! 
 
Workshopen dras av Elin Johansson, uppvuxen i Saltvik och numera 
Stockholmsbaserad teateramatör och professionell ordvrängare.  
 
Deltagaravgift: 20 euro (enligt anvisning när man anmäler sig). 
Workshopen är öppen för alla intresserade över 15 år, och gratis 
för medlemmar i Sunds UF, som hälsar nya och gamla medlemmar 
välkomna. Medlemsavgiften för år 2022 är 10 e/vuxen, 5 e/ungdom 
under 18 år. 

Anmälningar senast måndag 14.3 Sunds ungdomsförening  
ejohansson3@gmail.com  
Facebookevenemang: 
https://www.facebook.com/events/684428915893052/?ref=newsfeed 
samt https://www.ungdom.ax/sunds-uf, 
https://www.facebook.com/sundungdom 

 

Lantbrukskansliet informerar  

 
ÄNDRADE OCH FÖRSÄMRADE STÖDVILLKOR FÖR EU:S DJURSTÖD 
Sista ansökningsdag för årets EU:s djurstöd är 3 mars. Eftersom villkoren för djurstöden har skärpts fr.o.m. 2022 rekommenderas 
att man bekantar sig med nya stödvillkoren.  Livsmedelsverket har i sitt ”Nyhetsbrev till jordbrukarna 9.2.2022” skickat 
stödvillkoren till alla gårdar som uppgett sin e-postadress i Vipu.  Kolla din e-post! Om du saknar meddelandet – kontrollera om 
det hamnat i mailens skräppost. På Finströms kommuns hemsida under Lantbruk hittas även länk till aktuella stödvillkor.  
 

TIDEN FÖR TACKORNAS LAMNINGSANMÄLAN FÖRKORTAD TILL 90 DAGAR 
Lamm födda 24.1.2022 eller senare skall öronmärkas och anmälas till fårregistret inom 90 dagar (3 mån) från födseln. För lamm 
födda före 24.1.2022 gäller fortfarande 6 månader att anmäla och öronmärka. Lammen skall dock alltid vara registrerade och 
öronmärkta om de flyttas från födelseplatsen innan 90 dygn. 
 

NYA NÖTKREATURSREGISTRET I BRUK I APRIL -KOM IHÅG ATT GE FULLMAKT 
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Tallgården lunch 

 

Tallgården informerar  

Måndag Kycklingklubba Bästa besökare, vi uppmärksamgör er på att; 
 
I spridningsfasen 

• Vi rekommenderar att besökare kontaktar oss på 

 telefon 018-45911, innan besök.  

• Alla besökare bör ha mun- och nässkydd inomhus under 

hela besöket. 

• Vi önskar att det kommer max 2 personer per besöks 

tillfälle. 

• 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. 

Mars 2022 
 
Tack, för ert goda samarbete    
 
Med vänlig hälsning  Desirée, Annika och övrig personal 
 
Lediga jobb på Tallgården, närvårdare och vårdare 
 
https://www.sund.ax/nyheter/tallgarden-esb-lediga-jobb  
 
 
 

 

Tisdag Kalops 
Onsdag Stekt fisk 
Torsdag Köttsoppa 
Fredag Köttfärslimpa 
Lördag Helstekt grisytterfilé med svampsås 
Söndag Pizza 
  

Vecka  12 21 – 27 Mars 
Måndag Ugnskorv med mos 
Tisdag Kycklinggryta 
Onsdag Janssons frestelse 
Torsdag Ärtsoppa 
Fredag Pannbiff 
Lördag Stekt gös med citronsås 
Söndag Karelskstek 
  

Vecka 13 28 Mars – 3 April 
Måndag Kycklingfärsbiffar 
Tisdag Stekt fläsk med stuvade makaroner 
Onsdag Köttgryta 
Torsdag Laxsoppa 
Fredag Sundspirog 
Lördag Lasagne 
Söndag Stek 
  

Vecka 14 5 – 11 April 
Måndag Bräckt korv med stuvade makaroner 
Tisdag Levergryta 
Onsdag Fiskfärsbiffar 
Torsdag Minestronesoppa 
Fredag Rotmos 
Lördag Pulled pork i pitabröd 
Söndag Kycklinggryta 
  

Vecka 15 12 – 18 April 
Måndag Köttbullar med mos 
Tisdag Kåldolmar 
Onsdag Strömmingsflundra 
Torsdag Korvsoppa 
Fredag Bruna bönor med fläsk 
Lördag Kycklingfilé 
Söndag Kassler 
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Kontaktuppgifter Sunds kommun 

 
Kommunkansliet 
Sunds kommun 
Norra Sundsvägen 361 
AX 22520 Kastelholm 

+358 18 43270 
info@sund.ax 
https://www.sund.ax 
FO 0205125-8 

Andreas Johansson,  
Kommundirektör 

+358 457 345 7915 
kommundirektor@sund.ax  

Marika Willstedt, 
Ekonomichef 

+358 40 124 0753 
marika.willstedt@sund.ax  

Erik Nordback, 
byggnadsinspektör, kommuntekniker 

+358 457 342 1022 
erik.nordback@sund.ax  

Mia Schütten, 
Byråsekreterare 
Fakturor, hemsida, Sundsaktuellt, info 

+358 40 124 0773 
mia.schutten@sund.ax 
marie-susanne.schutten@sund.ax  

Ann-Mari Öster-Karlsson, 
Byråsekreterare 
Hyreslägenheter, arkiv, info 

+358 40 124 0744 
ann-mari.oster-karlsson@sund.ax  
 

Annika Öhman, 
Lönesekreterare (Sund, Vårdö) 

+358 40 124 0756 
annika.ohman@sund.ax  

OBS! Kommunkansliet har inte någon växelfunktion. 

Sunds kommun – Fakturering vatten, avlopp och avfall under våren. 

 
VATTEN OCH AVLOPP. 
I mars faktureras vatten och avlopp enligt tidigare förbrukning. I september läser man av vattenmätaren och fakturan för 
förbrukningen enligt mätarställning skickas ut i oktober.  

AVFALL 
Avfallsfakturorna skickas ut i april.  
Renhållningstaxa 2022 fastställd av kommunfullmäktige. 

Personer/fastighet Med kompost Utan kompost 

1 131,00 212,00 

2 167,00 315,00 

3 267,00 404,00 

4 eller fler 330,00 466,00 

Fritidshus interna 56,00 56,00 

Fritidshus externa 131,00 202,00 

 
Priserna är inklusive moms 24 % och utgår från antal personer skrivna i befolkningsregistret per 1.1.2022. 
Expeditionsavgift för handläggning gällande befrielse från avfallstaxa är 30 euro. 

För att undvika en felaktig faktura - meddela i god tid om det skett ändringar i hushållet. Meddelandet kan skickas till 
info@sund.ax. 

Besök oss på vår webbsida https://www.sund.ax/  för information och övriga 

kontaktuppgifter. 

  


