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UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT 

NR           DEADLINE UTGIVNING 
  8      22.09 kl. 12 V 39 

 
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 
Kontaktperson: 
Mia Schütten 
Epost info@sund.ax 

Sunds bibliotek 

 
MÅNDAG   17.30 – 20.30 
TISDAG       10.00 – 16.00 
TORSDAG   17.30 – 20.30 

Återvinningscentralen 

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

Kommunkansliet 

 
ÖPPET  9 – 15 
FREDAGAR STÄNGT FÖR LUNCH   
11 – 12 
 

Ny på jobbet 

 
Fritidsledare 
Vi säger välkommen till Sund för vår 
nya fritidsledare Elvira Jansson, som 
du når på telefon 0457-345 9422 och 
eposten elvira.jansson@sund.ax. 

Föreningsnytt 

 
Idrott och Fritid i Kastelholm r.f. 
(IOFK).  
IF Kastelholm bildades 2020. 
Föreningens syfte är att skapa 
förutsättningar för utomhus-
aktiviteter i Kastelholmsområdet 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 teg 
samt en mountainbike-bana 
(terrängcykling). 
 
Föreningen arrangerar årligen en del 
tävlingar och andra arrangemang vid 
Kastelholm Discgolf Park för att 
locka fler att utöva discgolf. 
 
 
 
 

Utställningar m.m. 

 
Sunds bibliotek. 
Österåker - en utställning om 
Sundsgården Österåker och Sunds 
Andelshandel. 17.6-16.9   
Berättarkväll 16.9 kl. 18.30 med 
Kurre Husell om livet på 
sundsgården Österåker. 
Dockorna, ny utställning 
Marita Karlssons docksamling visas 
fr.o.m. 20.9 
Stickcafé 14.9 kl. 14.00 
Med kaffe och kaka. 
 
Mera information om utställningar: 
https://www.sund.ax/kalender  

Möten 

 
Samrådsmöte. 
Enligt plan- och bygglagen § 30 
Gällande: 
Förslag till detaljplan för Svensböle 
industriområde. 
Torsdagen den 16 september  
kl. 19.00 på skolan i Finby. 
Mer information finns på 
kommunens hemsida  
https://www.sund.ax/  
 
Öppet möte om fritidsverksamhet. 
Läs mera på sista sidan. 
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Höstens aktiviteter för seniorer vid Folkhälsan på Åland. 
 
Du är välkommen att delta oavsett i vilken kommun du bor. Håll även utkik efter nya kurser, aktiviteter och evenemang under 
hösten. Du hittar information om vad som är på gång på Folkhälsan på Ålands hemsida, Facebook sida samt i lokaltidningarna 
under föreningsinfo. 
 
Öronakupunktur enligt NADA (hjälper ej mot hörselnedsättningar). Måndagar 6.9-15.11. Kl. 10-11.30 eller torsdagar 9.9-18.11. 

Kl. 10.30-12.00 Kostnad 82,50. 
 
Vattengympa för seniorer. Måndagar 13.9-29.11. Kl. 13-14. Kostnad 108€ 
Sittgymnastik. Tisdagar 7.9-30.11 kl. 10 – 10.45. Kostnad 91€. 
Månadsträffen. Tisdagar 21.9, 19.10, 16.11, 14.12. Trevlig social samvaro med olika program där vi också äter lunch tillsammans 
på egen bekostnad. Vid behov, subventionerad transport till och från träffen. Ingen deltagaravgift. 
Armstark. Onsdagar 8.9- 1.12. Kl. 11-11.45. Kostnad 96€ 
Balans- och styrketräning för seniorer. Onsdagar 8.9- 1.12. Kl. 13-14. Kostnad 102€ 
Balans –och styrketräning för seniorer –Lugnare tempo! Fredagar 3.9- 26.11. Kl. 13 – 14. Kostnad 102€. 
Starka kvinnor 70+. Torsdagar 9.9- 2.12. Kl. 10- 10.45. Kostnad  96€. 
Starka seniorer 70+.Torsdagar 9.9- 2.12. Kl. 11.15- 12. Kostnad 96€. 
Starka kvinnor 70+. Fredagar 10.9- 3.12. Kl. 10.30-11.15. Kostnad 96€. 
Yoga för seniorer. Fredagar 3.9- 19.11. Kl. 9- 10.15 eller 10.30- 11.45. Kostnad 108€. 
 
OBS! Du kan anmäla dig till ovanstående kurser från och med 16.8 kl. 08.00. Telefon 018- 527043 eller 018 527063. Du kan 
även anmäla dig till kurserna på Folkhälsan på Ålands hemsida: https://www.folkhalsan.fi/aland/. 
 
Träffar för närståendevårdare: Onsdagar 1.9, 6.10, 3.11 och 1.12. Kl. 13-14.30. Anmälan senast dagen innan. Ingen kostnad. 
 
HERRliga gruppen, håll utkik i tidningen efter datum för träffar! 
 
Har du svårt att hitta aktiviteter för just dig? Folkhälsans aktivitetslots hjälper dig att hitta aktiviteter även utanför Folkhälsan, 

som kanske kan sätta guldkant på din vardag. Hjälpen är kostnadsfri. Tveka inte att höra av dig med frågor till aktivitetslots 

Annette Hagman tfn 527063, e-post: annette.hagman@folkhalsan.ax.  
För övriga frågor kontakta koordinator för äldre och hälsa tfn 018- 527043 eller aktivitetslots Annette Hagman tfn 018-527063 

eller skicka e-post till: erika.borenius.kankkonen@folkhalsan.ax 

 

 

Kom med oss och äta Smakbyns goda ärtsoppa och pannkaka 

 
Torsdagen den 7 oktober kl 17.30 vid Smakbyn 

Anmälan till Ann tel. 040 73 05 200 senast 3 oktober 
meddela ev. allergi vid anmälan 

Måltiden kostar 10€ för medlemmar. 
Icke medlemmar betalar också medlemsavgiften. 

 
Betala gärna Kastelholmsnejdens byalag konto FI38 6601 0001 1916 00. Avgiften är 10€ per person.  

Skriv namn på inbetalningen att vi vet vem som betalat. 
 

VARMT VÄLKOMNA 

Kastelholmsnejdens byalag r.f. 
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Tallgården lunch 

 
Vecka 33 16 – 22 Augusti 

Äldreomsorgen informerar 

 

Måndag Kycklinggryta Hej allesammans, kanske blir det i höst en  ”indiansommar” att 
njuta av. 
 
Tallgården har fortsättningsvis så kallat ”planerat besök” vilket 
innebär, högst 2 personer per besök, använd munskydd, ring och 
avtala tid med personalen som möter upp och hjälper till  med 
skyddsutrustning. Är man förkyld eller varit på resa, vill vi att ni 
respekterar de rekommendationer och direktiv som getts av 
myndigheterna och undviker besök tills det är säkert. 
 
Vid hembesök till klienter ute i kommunen använder Tallgårdens 

personal munskydd/visir, för att skydda den klient vi besöker.   

Behöver man någon att prata med eller vill man ha stöd och 
hjälp av oss, så finns vi till för det. Vi kan även ordna med tillfällig 
hjälp för kortare eller längre perioder, t ex 

• Leverans av matpåse till dörren 1 gång i veckan kostar 5 
€/gång  

• Matservice, lunch/middag leverans hem till din dörr 1 
gång om dagen, även helg 8 €/måltid 

• Hjälp med tvätt, vi hämtar din tvätt,  5 € per tvättmaskin 
(stor tvättmaskin) 

 
Ni kan nå Tallgårdens personal, dygnet runt både vardag och 
helger på följande nummer:   

• 018 45911    

•  +358 457 3433 857 

• +358 457  5801 742 

• Tallgårdens Kök 018 44031 vid ändringar i matservice 
• Desirèe Zetterman, äldreomsorgsledare i Sund och 

föreståndare på Tallgården tel. 018 45433, mobil 

+358 457 344 7176 under kontorstid 

• Annika Vördgren, ansvarig närvårdare på Tallgården 

mobil +358 457 580 1741 under kontorstid 

OBS! 
Annika drar igång gymträning för pensionerade damer på 
branddepån i Sund, måndag 6.9 kl 10-11.  
Ibland kan Annika inte vara på plats, men då hjälper ni varandra 
med gymträningen, träna tillsammans och stötta varandra under 
träningen. 
 
Alla, nya som gamla, är hjärtligt välkomna ! 
 

Tisdag Winerkorv med potatismos 
Onsdag Laxfrestelse 
Torsdag Kycklingsoppa 
Fredag Lammfärsbiffar 
Lördag Köttgryta 
Söndag Helstekt grisytterfilé mes svampsås 
  

Vecka 34 23 – 29 Augusti 
Måndag Korvstroganoff  
Tisdag Helstekt grisytterfilé, rosépepparsås 
Onsdag Fiskgryta 
Torsdag Köttfärssoppa 
Fredag Sjömansbiff 
Lördag Fisk i ugn 
Söndag Stek med gräddsås 
  

Vecka 35 30 Augusti – 5 September 
Måndag Currystuvad kyckling 
Tisdag Burgundisk köttgryta 
Onsdag Köttbullar med mos 
Torsdag Laxsoppa 
Fredag Pannbiff 
Lördag Kål låda 
Söndag Rostbiff 
  

Vecka 36 6 – 12 September 
Måndag Spaghetti med köttsås 
Tisdag Rotmos 
Onsdag Fiskfärsbiff med citronsås 
Torsdag Potatis-purjo soppa 
Fredag Ugnskorv med mos 
Lördag Kycklingfilé med dragonsås 
Söndag Köttfärslimpa 
  

Vecka 37 13 – 19 September 
Måndag Stekt fläsk med stuvade makaroner 
Tisdag Lasagne 
Onsdag Ört-lime fisk 
Torsdag Gulaschsoppa 
Fredag Korvgryta 
Lördag Currystuvad kyckling 
Söndag Porterstek 

 

Folkhälsan 100 

 

Folkhälsan har verksamhet riktad till närståendevårdare hösten 2021. Håll utkik på Folkhälsan på Ålands facebooksida, hemsida 

och i tidningarnas kalenderspalter för mer info. I september hålls t ex en fika & pratstund 1.9 i dagcentret i Allaktivitetshuset, 9.9 

träff för barn och unga som har ett syskon med specialbehov. Under hösten hålls även en virituell föreläsningsserie. 
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Stipendium 

 
1-3 st. stipendium a´500 € finns att söka ur Borghills stipendiefond enligt nedanstående kriterier: 
Studerande med hemort i Sund som under minst två terminer med god framgång bedrivit studier vid 
utbildningsanstalter utanför Åland eller hantverkslinjen på Ålands Folkhögskola. 
 
Till stipendieansökan bifogas utredning över uppnådda studieframgångar genom studie- eller matrikelutdrag som 
läroanstalten tillhandahåller. Av utredningen behöver framgå studiernas totala längd, antalet avklarade studieveckor 
eller studiepoäng. 
En förutsättning för att erhålla stipendium är att inte längre tid än ett år förflutit sedan den sökande avlagt examen.   
Om tilldelning av stipendier beslutar utbildningsnämnden i Sund.  
 
Ansökan inlämnas senast 17 september 2021 kl. 12 till: 
Utbildningsnämnden i Sund, Norra Ålands utbildningsdistrikt, Stornäsvägen 40 B 3, 22410 GODBY  
Eller via mejl till byråsekreterare: jenny.jansson@ghs.ax 

Norra Sunds Hembygdsförening r.f. 

 
Norra Sunds Hembygdförening r.f. är en ideell förening som bildades 1987. Föreningen hyr en klubblokal i f.d. 
Mångstekta skola. Lokalen har hittills kunnat lånas ut kostnadsfritt till föreningar, väg- och fiskelag inom norra Sund. 
Föreningen lånar även ut bord, stolar och diverse porslin, termosar till föreningens medlemmar. I höst planeras att 
sätta upp vävstolar om intresse finns att börja väva.  
Medlemsavgiften är 10 euro för vuxna över 15 år, betalas till Norra Sunds Hembygdsförening r.f. FI15 66010001116839 
 

Kallelse till öppet möte om fritidsverksamheten 
 
Är du intresserad av att påverka och diskutera kommunens fritidsverksamhet? 
Då borde du komma till skolans gymnastiksal, måndagen den 6e september klockan 19.00. 
Kommundirektör Andreas Johansson inleder men en kort nulägesbild och därefter fri diskussion. 
Synpunkterna kommer att behandlas och diskuteras på kommande kommunstyrelsesammanträde. 
Din åsikt är viktig. 
 
Väl mött. 
 
Med vänlig hälsning 
Andreas Johansson, kommundirektör Sund 
kommundirektor@sund.ax   0457-345 79 15 
 

Lantbrukskansliet informerar 

 
Nu kan du som djurägare själv göra anmälan om din Djurhållning och dina Djurhållningsplatser via registrets e-tjänster  
Inloggningsadressen är: http://epr.ruokavirasto.fi.  Mera information finns https://www.sund.ax/anslagstavla/lantbrukskansliet-
informerar  
 

Besök oss på vår hemsida https://www.sund.ax/  

 


