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UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT 

NR           DEADLINE UTGIVNING 
    9   28.9 kl. 12 V 40 
 
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. 

Utställningar med mera  

 
STICKCAFÉ MED KAFFE 
Sunds bibliotek, tisdagen 13 
september klockan 14 
 
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. 

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 
Adress: Sunds kommun 
Norra Sundsvägen 361 
AX 22520 Kastelholm 

Aikido Åland r.f. 

 
KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 
Aikido Åland r.f. håller 
föreningsmöte 22 oktober kl. 18 på 
Klippan i Sund. Anmälan till 
ordförande senast 21 oktober, tel. 
0457-3454 993, 
aikidoaland@gmail.com  
Mvh Gudrun Littmann-Hilmer 

Folkhälsan informerar 

 
Följande aktiviteter har startat: 
Gå med Gunilla varannan måndag. 
Måndagar kl. 19 start 5.9 
Johannas Gympa 
Start 12.9 varannan måndag 
Avgift 5,- resp. 8,- per gång 
Vattengymnastik 
Onsdagar 17.30 i Godby Simhall 
Avgift 112,- resp. 129,-/termin 
 
Håll utkik på vår Facebooksida 

Röda Korset Sunds avdelning 

 
Hungerdagen 22.9 – 25.9.2022 
Sunds Röda kors avdelning är aktiv 
under Hungerdagarna, börjar 
torsdag 22.9 med penninginsamling 
vid Firma Erik Mattson i Godby 
klockan 12 – 17 
 
Fredag 23.9 minimarknad vid Knallen 
kl. 14 – 18, bröd, frukt, grönsaker, 
blommor mm mottages tacksamt, 
kontaktperson: 
 
Carl-Erik Carlsson tel 040 833 5600 
Söndag 25.9 Katastrofgolf, 
samarbete med Ålands Golfklubb 
och Golfrestaurangen. 
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Tycker du om att handarbeta?  

 
800 virkade och stickade kramdjur har sedan 2017 skänkts till Ålands Centralsjukhus’ barnavdelning för att delas ut 
till barn som har en jobbig tid på sjukhuset. 
 

   
 
I föreningen Vårt hjärtas regi finns en handarbetsgrupp som träffas 1 gång/ månad. Då utbyter vi ideér, handarbetar, 
fikar och har trevligt. Vi träffas i Handicampens lokaler på Skarpansvägen i Mariehamn (6.9, 4.10, 1.11 och 29.11 kl 
19). Föreningen bekostar materialet och bjuder på fika. 
Nu hoppas vi att det finns intresse för en ”filial” på norra Åland. 
Vi träffas måndag 3 oktober kl 15 i Finströms bibliotek i Källbo skola. Ta med virknål eller stickor. Vi har mönster, 
garn och fika. 
 

-ligt välkomna! 
Kontakta verksamhetsledare Catrin Schönberg  

Mobil: 0457-342 83 00 eller mail: info@hjarta.ax  
eller Philippa Dunderfelt 040-745 55 28 för mer info 

Vardagsmiddag med Micke och Loppis på Klippan! 

 

Sunds egen kändiskock Micke Björklund lagar tillsammans med elever från åk 5 – 7 middag på Klippan och bjuder i 

samarbete med SUF in alla Sundsbor på vardagsmiddag, torsdag 6 oktober kl. 17.00 

Meny: Köttbullar, potatismos och gräddsås, efterrätt 

Pris för vuxna 4 euro, barn och ungdomar 2 euro 

Ring före 31.9 till Jessica (0406469009) och boka er till middag, bindande anmälan. 

Hjärtligt välkomna !   

 

Vi har tänkt ordna loppis på Klippan lördagen 8 oktober. Vill du vara med och sälja prylar som du har?  

Ring 0457-569 1557 Regina 

Ärtsoppskväll – Torsdagen 7 oktober kl 17.30 vid Smakbyn 

 
Kom med oss och äta Smakbyns goda ärtsoppa och pannkaka 
Anmälan till Ann tel. 040 73 05 200 senast 2 oktober, meddela ev. allergi vid anmälan.  
Måltiden kostar 10 euro för medlemmar, icke medlemmar betalar också medlemsavgiften. 
Varmt välkomna 
Kastelholmsnejdens byalag r.f.  
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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 15.9, 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. 
 
Fredag 30.9 kl. 13.00, spelas teaterföreställningen "Jag lever 
än - Livet som jag minns det” i produktion av LumparLab 
teaterförening, i stora salen på Tallgården. Föreställningen 
är kostnadsfri. Kaffe med dopp, 2 euro/person faktureras.. 
Föreställningen är reserverad för kommuninnevånare + 65 
år, det finns dock begränsat antal platser för hemmaboende 
äldre. Förhandsbokning och principen först till kvarn gäller. 
Bokning till 018-45433 (kontorstid) eller 04575801742. Sista 
anmälningsdag är 23.9 kl. 13.00. 
 
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. 

  
  
  
  
  
  
  

Vecka 36 5 – 11 september  
Måndag Köttbullar med mos 
Tisdag Korvstroganoff  
Onsdag Rökt lax med dillstuvad potatis 
Torsdag Ärtsoppa 
Fredag Sjömansbiff 
Lördag Currystuvad kyckling 
Söndag Helstekt grisytterfilé 
  

Vecka 37 12 – 18 september 
Måndag Köttgryta 
Tisdag Ugnskorv med mos 
Onsdag Köttfärslimpa 
Torsdag Laxsoppa 
Fredag Kycklingfärsbiffar 
Lördag Wokad karré 
Söndag Rostbiff, potatisgratäng 
  

Vecka 38 19 – 25 september 
Måndag Pasta med räksås 
Tisdag Rotmos med fläsklägg 
Onsdag Fiskfärsbiffar 
Torsdag Malen köttsoppa 
Fredag Rostbiff med potatissallad 
Lördag Helstekt grisfilé med ugnsrostade 

rotsaker 
Söndag Porterstek 
  

Vecka 39 26 september – 2 oktober 
Måndag Makaronilåda 
Tisdag Solviksgryta 
Onsdag Strömmingsflundra med mos 
Torsdag Kycklingsoppa 
Fredag Gräddstuvad pytt med stekt ägg 
Lördag Ugnsfisk 
Måndag Makaronilåda 

 
Måndag 
Tisdag 

Vecka 40 3 – 9 oktober 
Ugnskorv med mos 
Levergryta 

Onsdag Strömmingsflundra med mos 
Torsdag Kycklingsoppa 
Fredag Gräddstuvad pytt med stekt ägg 
Lördag Ugnsfisk 
Söndag 
 

Lammfärsbiffar  
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Stipendium ur Borghills stipendiefond  

 

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 16 september 2022 kl. 12 till: 
Utbildningsnämnden i Sund 
Norra Ålands utbildningsdistrikt 
Stornäsvägen 40 B 3 
22410 GODBY  
 
Eller via mejl till byråsekreterare: byrasekreterare@ghs.ax 

Lilla julmarknad på Jan Karlsgården 2022 - Sund kultur r.f. 

 
Välkommen att anmäla dig som försäljare på Lilla Julmarknaden lördagen den 26.11 på Jan Karlsgården. 
Anmäl dig här https://sundkultur.jimdofree.com/  
Vi behöver din anmälan senast den 5 november. 
Har du frågor kan du ta kontakt per e-post sundkultur@gmail.com eller per telefon till projektledaren Susanne 
Olofsson på 0457-5244257. 
 
Sund Kultur söker frivilliga för att komma och hjälpa till vid Lilla julmarknaden. Det är bra om man är många som 
hjälper till, och vi brukar ha väldigt roligt samtidigt. 
Anmäl dig till Sonja Berglund tel.nr. 0457-3749607 eller sonja.berglund@aland.net  
 
Välkomna! Sunds kultur r.f. 

Sunds Idrottsförening (SIF)  

 
Den 28:e augusti valdes en ny tillfällig styrelse till Sunds Idrottsförening. Styrelsen sitter till årets slut eller till 
höstmötet då ny styrelse väljs. Den nya styrelsen består av: 
Susann Eklund tf. ordförande, Robert Andersson, Oscar Andersson, Linda Granberg, Linda Gustafsson, Ann-Catherine 
Renfors. 
 
Vi håller just nu på att planera in aktiviteter inför hösten. Är det någon som har några speciella önskemål om sport 
eller idrott, kontakta oss gärna. För mer info se Sunds Idrottsföreningens sida på Facebook. 
 
För att bli medlem i SIF betalar du in en medlemsavgift till kontonummer FI20 6601 0002 3019 92. 5 euro för barn, 
10 euro för vuxna eller 20 euro för hela familjen. I meddelandefältet på inbetalningen skriver ni in namnet på de 
medlemmar ni betalar för. 
 

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

för information och övriga kontaktuppgifter.  


