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UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT 

NR           DEADLINE UTGIVNING 
    10   26.10 kl. 12 V 44 
 

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 
 
Du vet väl att du kan besöka 
biblioteket även utanför de vanliga 
öppettiderna? Kom in till biblioteket 
så kan vi aktivera ditt bibliotekskort 
så att du får tillgång till Meröppet 
alla dagar mellan klockan 9-21. 
 
Följ oss även på Facebook och 
Instagram @sundsbibliotek 

Återvinningscentralen 

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

Möten 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDER 

11 oktober 2022 kl. 18.30 på 
kommunkansliet, för att behandla i 
kallelsen upptagna ärenden.  
OBS! platsen, ingång från baksidan. 

Sunds IF r.f. 

 

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 

Sunds IF r.f. kallar medlemmarna till 
höstmöte den 13 oktober kl. 19.30 
på Sportkila. 
Vid mötet behandlas: 
Nedläggning eller fortsättning 
Verksamhetsplan för år 2023 
Budget för år 2023 
Medlemsavgift för stödjande 
medlemmar. 
Val av ny styrelse, verksamhets- 
Granskare och revisorer. 

Yoga med Boryana 

 
Tisdagar klockan 19 – 20.30 
Sunds skola, gymnastiksalen 
Start 11 oktober 
Pris för  10 gånger 95 euro eller 
Drop-in 11 euro 
 
Målet är att du ska få balans i 
kroppen. Det görs via olika 
kroppsställningar, andningsövningar 
och på slutet slappnar vi av!  
Kursen passar alla & det kräver ingen 
tidigare erfarenhet utan alla är lika 
välkomna. 

Folkhälsan aktiviteter 

 
 Varannan måndag klockan 19.00 Gå 
med Gunilla eller Johannas Gympa. 
 

Kommunkansliet    

 
Kommunkansliet är öppet vardagar 

kl. 9-15 utom på fredagar då vi 

stänger för lunch mellan kl. 11-12. 

Kommundirektör Andreas Johansson 
0457-345 7915 
Ekonomichef Marika Willstedt 
040-124 0753 
Byggnadsinspektör - 
Kommuntekniker Erik Nordback 
0457-342 1022  
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 

Aktiviteter på biblioteket  

 
FOLKHÄLSANS SURFSTÖD 

12 oktober 13.30 – 15.00 
Har du svårigheter med eller vill 
utvecklas i att använda din 
smarttelefon, platta eller bärbar 
dator? Kom och diskutera med 
Folkhälsans frivilliga surfstödjare. Du 
är välkommen från alla kommuner 
på Åland. Ingen anmälan behövs. 
 
NORRA ÅLANDS BOKCIRKEL 

Måndag 17.10 kl. 18 vid Finströms 
bibliotek. 
 
STICKKAFÉ MED KAFFE 

Tisdag 18.10 kl. 14 
 

UTSTÄLLNING 3.10-29.11 

Utställning med Ludwig Sandbackas 
illustrationer ur Karin och Frans 
Erlandssons bok ”Myter och fakta 
om pärlornas ursprung”. 
Utställningen skapades och visades 
vid Mariehamns stadsbibliotek i 
samband med Nordiska 
litteraturveckan 2021. 
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Avfallshantering i Sunds kommun 

 

Återvinningsstationer.Återvinningsstationer.Återvinningsstationer.Återvinningsstationer. 
I Sund finns tre obemannade miljöstationer, en i Sundby, en i Kastelholm och en i Finby. Vid miljöstationerna kan du lämna 
återvinningsbart avfall som papper, kartong, tetror, hårdplast, glas, metall och aluminium. 
Större mängder bör dock lämnas in till Återvinningscentralen, för att undvika överfulla kärl i miljöstationerna.  
 
Tänk på säkerheten och miljön och lämna inte miljöfarligt avfall som tex batterier och glödlampor vid miljöstationerna, sådant 
avfall ska föras till den bemannade återvinningscentralen i Svensböle. 
I Sund försöker vi ha ett avfallssystem som bygger på frihet under ansvar. Tänk på att det är alltid någon annan som måste städa 
upp efter dej om du inte följer de enkla anvisningar som finns och i slutänden påverkar det avfallsavgiften. 

 

Återvinningscentralen.Återvinningscentralen.Återvinningscentralen.Återvinningscentralen.    
Till återvinningscentralen, som sköts av Svinryggens Deponi AB, kan hushåll och fritidsfastigheter lämna: 

• 5 stycken 200 liters säckar med brännbart hushållsavfall (1m3) per månad 

• kartong och papp 

• glas 

• plast: bygg- och ensilageplast, plastmöbler 

• metall 

• problemavfall 

• träavfall: rent eller ytbehandlat trä, impregnerat trä ska sorteras 

• däck 

• elektronik 

Till mottagningshallen kan du också lämna in möbler, elektronik och byggmaterial som är i gott skick och kan vara till nytta för 
andra. Personalen på återvinningscentralen har rätt att granska materialet innan det förs in till mottagningshallen. 
Återvinningscentralen är öppen Tisdagar 15 - 19 och helgfria Lördagar 10 - 14.  

FastighetsnäraFastighetsnäraFastighetsnäraFastighetsnära    hämtning.hämtning.hämtning.hämtning.    
Vill man ha fastighetsnära hämtning och transport av avfall sker det på egen bekostnad. Det finns flera företag som erbjuder 
tjänster för fastighetsnära hämtning. 
 

Fakturering.Fakturering.Fakturering.Fakturering.    
Fakturering för avfall sker i april, utgående från antal personer i familjen per 1 januari. I faktureringen beaktas även om 
fastigheten har en godkänd kompost.  I samband med senaste fakturering skickades en fråga om kompostering. De som inte 
lämnat in uppgifter faktureras taxan utan kompost. Meddela kommunen i god tid om det skett ändringar.  
 
Meddela ändringar skriftligen per epost  till info@sund.ax eller brevledes till Sunds kommun, Norra Sundsvägen 361, AX 22520 

Kastelholm. 

Snöplogning – beställ eller avboka. Tidigare kunder får faktura automatiskt 
före förfallodag per post eller nätbank senast vecka 41. 

 
Kom ihåg att beställa snöplogning tänk på följande: 

 Hela vägen/infarten markeras med plogkäppar 
 Infarterna skall vara fria från fasta hinder, så som exempelvis uppstickande stenar 
 Infarternas minsta bredd är 3,2 meter 
 Infarternas fria höjd är minst 3,6 meter. Tänk på att snön tynger ner grenarna. 
 OBS, Vägar/infarter med bristfällig uppmärkning plogas INTE. 

 
Beställ snöplogning per epost info@sund.ax . Kostnad 180 euro om du betalar före 31.10, efter det kostar det 260 euro. 
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Tallgården lunch 

 

Tallgården informerar 

 
  Under hösten 2022 är kommuninnevånare + 65 välkomna att delta 

i följande sociala sammankomster; 
 
Måndagar Bingo kl. 13.15 i stora salen på Tallgården. Avgift, 

för de som ej bor på Tallgården: Bingo 2.00 euro/ 
bricka, betalas på plats. Kaffe med dopp 2.00 
euro/person, faktureras i efterhand. Meddela ditt 
deltagande dagen före på telefon 0457-5801 742 

Tisdagar Promenad med fritidsledare Elvira kl. 10.30 – ca 
11.00, promenaden är anpassad för personer med 
nedsatt rörelseförmåga, samling vid Tallgårdens 
huvudentré. 

Torsdagar 13.10, 3.11,17.11, 8.12 13.15-ca 14 hålls 
högläsning med bibliotekarie Therese i lilla 
dagsalen på Tallgården, under hösten läses boken 
Hem, av Karin Erlandsson. 

Fredagar   Sittgymnastik med fritidsledare Elvira kl.  
                          10.30   – ca 11.00, i stora salen på Tallgården. 
 
Det är även möjligt för äldre hemmaboende att komma och äta 
lunch eller dricka eftermiddags kaffe på Tallgården på valfri dag. 
Anmälan telefon 018-44031 eller 018- 45911 dagen innan. Lunch 
7.00 euro/person, kaffe med dopp 2.00 euro/person, faktureras i 
efterhand. 
 
Alla som kommer till Tallgården skall vara friska, det är ej tillåtet 
att komma om man har förkylnings- eller influensasymptom eller 
testat positivt för Covid 19. När eventuella symptom klingat av och 
man är frisk igen är man välkommen åter. Besökare följer 
rekommendationen om god hand- och hosthygien. 

Folkhälsan och Röda Korset höstmöte 

 
Folkhälsan i Sund och Röda Korset lokalavdelning Sund inbjuder till 
gemensamt höstmöte. Tisdagen den 1 november kl. 19.00 i Sunds 
skolas matsal.  Kaffeservering.  
 
Temadiskussion: äldre, hälsa, ensamhet och delaktighet. Vad 
innebär ensamhet och delaktighet. Vad innebär ensamhet, hur 
märker man det och vad kan ensamhet leda till för konsekvenser. 
Vad kan föreningar och gemene man göra för att minska ensamhet 
och öka delaktighet hos seniorer i vår omgivning? Annette 
Hagman, aktivitetslots för seniorer från Folkhälsan på Åland, deltar 
som sakkunnig i temat. 
 
Alla varmt välkomna! 

  
  
  
  
  
  
  

Vecka 41 10 – 16 oktober  

Måndag Jägargryta 
Tisdag Kycklingfilé med dragonsås 
Onsdag Janssonsfrestelse  
Torsdag Minestrone soppa 
Fredag Korvgryta 
Lördag Stekt fisk med dillsmör 
Söndag Lammstek 
  

Vecka 42 17 – 23 oktober 

Måndag Kycklinggryta  
Tisdag Baconsås med pasta 
Onsdag Fiskgryta 
Torsdag Malet kött soppa 
Fredag Stekt fläsk med lök  
Lördag Lasagne  
Söndag Stek med gräddsås 
  

Vecka 43 24 – 30 oktober 

Måndag Korvstroganoff  
Tisdag Levergryta 
Onsdag Ugnsfisk 
Torsdag Rödbetssoppa 
Fredag Kåldolmar 
Lördag Rökt lax med dillstuvad potatis 
Söndag Karelsk stek 
  

Vecka 44 31 oktober – 6 november 

Måndag Currystuvad kyckling 
Tisdag Köttgryta 
Onsdag Fiskfärsbiffar med Tzatziki  
Torsdag Köttsoppa 
Fredag Wienerschnitzel med klyftpotatis 
Lördag Kokt korv och potatisgratäng 
Måndag Helstekt grisfilé med råstekt potatis 

 
Måndag 
Tisdag 

Vecka 45 7 – 13 november 

Pannbiff med svampsås 
Rotmos 

Onsdag Stekt lax med kall sås 
Torsdag Korvsoppa 
Fredag Kycklinglår med currysås 
Lördag Vegetariskgryta 
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Sunds idrottsförening r.f. aktiviteter 

 

Sportkila  
 
Hyra av Sportkila för medlemmar 10 euro i timmen eller 75 euro per dygn. För övrig info ring 0457-3451 646.  
Halloweenfest för medlemmar lördagen den 29:e oktober. (Riktar sig till barn i åldrarna 10 – 12 år ungefär) 
Spontanfotboll kommer snart att starta upp, för de som bara vill sparka boll för nöjes skull. 
 
Stöd våran förening! Medlemsavgift för barn 5 euro, vuxen 10 euro och för hela familjen 20 euro. Betalas in på föreningens 
konto FI20 6601 0002 3019 92, skriv namn på medlemmarna i meddelandefältet.  
För mer info och snabba beslut, besök oss på vår Facebooksida ”Sunds Idrottsförening”.  
 
Trevlig höst! 

 

 

Discosimning – fredagen den 11 november för åk 3 - 6 

 
Ålands Idrottscenter – insläpp klockan 18.00 och hämtning klockan 21.00. Inträde 5 euro och max rek. Fickpeng 10 euro. 
OBS! Man behöver ha egen fritidsförsäkring. 
Fritidsledarna på Norra Åland 

Höstlovsskoj i Sund – torsdagen den 20 oktober kl. 10 – 14 för alla elever i åk 3 -6 på 
Norra Åland 

 
Plats: Samling vid Sunds skola kl. 10. Kostnad 5 euro. 
Vi kommer att prova på Judo på Klippan och leka roliga lekar inomhus & utomhus vid Sunds skola. Lunchpaus utomhus då vi 
grillar korv. 
Anmäls dej till din kommuns fritidsledare per epost elvira.jansson@sund.ax  Meddela eventuella matallergier. 

Höstlovsmys på biblioteket torsdag 20 oktober 14.30 - 15 

 
Biblioteket håller höstlovsöppet klockan 14 – 20. Klockan 14.30 – 15 Bibbahäxan läser en småruskig historia.  
Välkommen hela dagen för att låna höstlovsläsning, pyssla monsterbokmärken, spela sällskapsspel, fika eller läs en bra bok i 
någon av läshörnorna. 

 
 
 
 

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

för information och övriga kontaktuppgifter.  


