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Nyårskrönika
Det har åter blivit dags att lägga ett år till handlingarna. 2021 har på de flesta sätt varit ett
mycket annorlunda år, inte bara på Vårdö utan
i hela världen. Att vi skulle leva mitt i pandemin
ännu när vi går in i 2022 var det nog inte många
som förstod när de första fallen av Covid-19
konstaterades på Åland i mars 2020 och lika bra
var nog det. Pandemin har på det lokala planet
för Vårdö kommun och vårdöborna inneburit
anpassningar och nya förhållningssätt till hur
vårt dagliga liv ska fungera någorlunda normalt.
Tack vare allas er insats står vi nu redo att ta
emot ett nytt år som förhoppningsvis ska kunna
bli ett år då vi kan börja anpassa oss till det nya
normala och även i viss mån återgå till det gamla
vanliga. Vi måste alla fortsätta tänka på att hålla
avstånd och tvätta händerna och om du mot
förmodan inte vaccinerat dig, gör det!
Vårdöborna blir flera, 2021 var ett riktigt babyboom år med 9 barn födda vilket är väldigt trevligt! Vi hoppas att ni alla som fötts eller flyttat till
Vårdö ska känna att ni är en viktig del av vårt samhälle och att Vårdöandan lever vidare. Vi har också
stor efterfrågan på hyresbostäder så har ni ett hus
som inte används kanske ni kan hyra ut det så att
ännu fler kan få bo i vår fina kommun?

Kommundirektören
presenterar sig
Hej - jag är Erik Brunström
och är ny som kommundirektör
i Vårdö från 3 januari 2022.
Tidigare har jag varit direktör i
Geta, på kommunförbundet och i
Finström och före det jobbade jag
även för det privata näringslivet.
Nu ser jag fram emot att arbeta i,
med och för Vårdö kommun.
Jag är född och uppvuxen i Roslagen med en åländsk far och har nu
bott på Åland i nära 20 år, varav
den senaste tiden på Prästö där
jag är femte generationen på
samma tomt. Där bor jag och min
fästmö och växelvis även mina tre
barn, 9-15 år gamla. Och en lurvig
katt.
Vårdö har alltid legat mig varmt om
hjärtat och det ska bli trevligt att
bekanta mig närmare med alla
som lever och verkar där och att
arbeta för er på den förtrollade ön.
För den som vill bekanta sig närmare eller diskutera stort eller
smått så håller jag dörren öppen
på kommunkansliet och jag kommer åtminstone januari ut att på
fredagar ta mitt eftermiddagskaffe
på Vårdö Närbutiks kaffebord vid
14-tiden.

När det gäller förvaltningen av kommunen så sker
det förändringar direkt efter nyår; vår tidigare
kommundirektör Kristoffer Barkar har gått vidare
God fortsättning på det nya året!
mot nya utmaningar och vi hälsar Erik Brunström
Erik Brunström
välkommen till Vårdö för att ta över detta mycket
viktiga och mångfacetterade jobb. Inom äldreomsorgen har vi också byte på äldreomsorgsVÅRDÖ
ledarpositionen där Camilla Sjövik har utsetts
och kommer att börja den 17 januari. Vi hoppas
KOMMUNatt ni båda ska trivas tillsammans med oss och
FULLMÄKTIGE
hjälpa till att skapa stabilitet i en föränderlig värld.
Jag vill också passa på tillfället att tacka såväl
personal som förtroendevalda för ert arbete
under den krävande tid som varit, utan er hade
det inte fungerat!
Med dessa korta rader önskar jag er alla ett

riktigt Gott Nytt år 2022!
Mikael Lindholm kommunstyrelsens ordf.

sammanträder torsdag

13 januari 2022
kl. 19.00 på kommunkansli.
Anders Englund,
kommunfullmäktiges ordf.

KONTAKTUPPGIFTER
VÅRDÖ KOMMUN

VÅRDÖ KOMMUN
BIBLIOTEK och KULTUR

www.vardo.ax

GOTT NYTT ÅR 2022!

KOMMUNKANSLI

tel. 47900
Öppet måndag - torsdag kl. 9-15
e-post: info@vardo.ax
adress: Vårdöbyvägen 11, 22550 VÅRDÖ
Kommundir. Erik Brunström
tel. 47990
eller 0457 3458 790
e-post: erik.brunstrom@vardo.ax

Vinterutställningen
pågår ända till 8.2.2022.
Tom Eriksson visar upp sin otroliga samling
av uppstoppade djur i Vårdö bibliotek.
Man kan beundra olika
fåglar och deras ägg; även skogsharen, mården, mårdhunden, räven,
vargen och björnen är på plats.
Barnen får känna hur en riktig rävkrage
känns att ha runt halsen.

BIBLIOTEK

tel. 47970
Vik. bibliotekarie Hannamari Ruohonen
Öppet tisd. och torsd. kl. 13-16.30 & 18-20
e-post: biblioteket@vardo.ax

BYGGNADSKANSLI

tel. 47920
Byggnadsinspektör Fredrik Packalén
månd. - onsd. kl. 9-15 tel. 0457 3430 527
e-post: fredrik.packalen@vardo.ax

Nya årets första Stickcafé
blir tisdag 11.1.22 kl. 18-20
Biblioteket bjuder på fika.
Välkommen med!

CENTRALKÖK

tel. 47980

e-post: centralkoket@vardo.ax
blir det torsdag 13.1.22 kl. 11.
Vi läser bilderböcker ca 15 minuter, därefter får man leka i barnavdelningen och låna hem massor med nya böcker!
Varmt välkomna!

DAGHEMMET SOLBACKEN
Föreståndare Marie Lundell
tel. 47940
eller 0457 3456 368
e-post: marie.lundell@vardo.ax

FASTIGHETSSKÖTSEL
Ledande fastighetsskötare Paul Grüne
0457 3458 088
Fastighetsskötare Jan Holm 040 5946 705

(eller små konstverk) i bibban?
Bakom lånedisken har vi ett fint
vitrinskåp för mindre utställningar.
”
” har varit
väldigt populär bland besökare.
Boka din månad genom att kontakta
biblioteket!

FRITIDSHEM

tel. 47930
Fritidshemsledare Siv Grönvall-Diederichs

SKOLA

tel. 47960

Föreståndare Jens Andersén
e-post: jens.andersen@vardo.ax

KST(KOMMUNERNAS SOC TJÄNST) tel. 532 800
Välkommen
till ditt bibliotek!

STRÖMSGÅRDEN
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tel. 47950
äldreomsorgsledare tel. 0457 3459 302
e-post: aldreomsorg@vardo.ax

LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR
STÖDSYSTEMET FÖR DJURBIDRAG ÄNDRAS 2022
- DJURSTÖDEN MÅSTE SÖKAS ÅRLIGEN
Stödsystemet för djurbidrag ändas fr.o.m. 2022
och anmälan om deltagande i EU:s djurbidrag
måste i fortsättningen sökas varje år. Tidigare år
har en inlämnad anmälan om deltagande varit i
kraft tills vidare så länge tills djurägaren anmält
om återtagande av anmälan. Ansökan som gäller
EU:s bidrag för nötkreatur, mjölkkor, får och
getter kan göras 13.1-2.2.2022, antingen elektroniskt i Viputjänsten eller med pappersblankett
497 som lämnas till lantbrukskansliet.

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
Byggnadstekniska nämndens följande möte
hålls måndagen den 24 januari 2022.
Handlingar till ärenden som skall behandlas
på mötet skall vara byggnadstekniska nämnden tillhanda senast måndag 17 januari -22

Syns i trafiken!
Använd reflex!

NYTT NÖTKREATURSREGISTER
TAS I BRUK
I mars 2022 är det tänkt att nya nötkreatursregistret skall tas i bruk. Registret som är avgiftsfritt
kommer att bli det officiella myndighetsregistret.
Detta innebär att alla obligatoriska anmälningar
om kalvning, köp, försäljning, flyttning mm. skall
finnas tillgängliga i nya nötkreatursregistret. Det
kommer fortsättningsvis vara möjligt att lämna
sina anmälningar med t.ex. Min Gård, men detta
förutsätter att man som djurägare behöver
ge annan part fullmakt (Mtech) så att uppgifterna
du anmält via Min Gård, överlämnas till nya nötkreatursregistret.
Fullmakterna bör ges i god tid innan det nya nötkreatursregistret tas i bruk.
Anmälningsblanketterna på papper tas ur bruk i
samband med att det nya nötkreatursregistret
tas i bruk. Mer information kommer att ingå i
januari månads registerutdrag som skickas ut till
nötgårdarna.

Åländsk odling 2021
Sjöhistorisk årsskrift 2021
Fredrik Rosenqvist Prinsessor och drottningar
Pernilla Lindroos Leva är att dö en smula
Klas Gustafson
Bakom Alfons: Gunilla
Bergström in på livet
Bruce Springsteen
& Barack Obama Redegades
Camilla Hamid
Kaka på kaka
Birgitta Höglund Baka med frukt & grönt
Isabelle Mc Allister Skavank: laga, vårda och
uppskatta det gamla och nötta
Elise Nilsson Sashiko: brodera japanskt
Anna Bauer Färga garn och sticka
Linka Neumann
Mera vildmarkströjor
Jorid Linvik Småstickat
Abdulrazak Gurnah Efterliv
Jonathan Franzen Vägskäl
Anthony Doerr
En bättre värld
Tom Malmqvist
Döda löv
Hilary Mantel
Spegeln och ljuset
Christy Lefteri
Sängfåglar
Johan Elfner Svärmor
Horst & Enger
Slagsida & Rökridå
Grethe Bøe
Nödrop

FULLMAKT
På Finströms kommuns hemsida/Lantbruk/
Aktuellt hittas mer information om registret och
även länkar till hur man ger fullmakt.

Vårdö

Psssst! Mediskatalogen har kommit,
kolla in sidorna 61 och 62!!!

På Vårdö ordnas kurser i Marin VHF,

Massor med nya
bilderböcker &
kapitelböcker
för barn och
unga läsare!

Sticka din tröja, Vandring i Katrinas fotspår,
Motorsåg 1 & 2, Glasklart till påsk och sång!
Anmälan snarast till kontaktperson Lisbeth

Lindfors tel. 0457 0537 066 / llindfors@aland.net
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Vårdö jaktvårdsförening ordnar en

kvällskurs i slipning av knivar
18 januari 2022 kl. 18.30-21.30.
Alla som önskar är välkomna!
Anmälan sker till ordförande per sms
på tel. 0457 3428 636 - det går även
att ringa vid behov.
Vi respekterar gällande rekommendationer, vid
eventuella förkylningssymtom önskar vi
att man stannar hemma.
Vårdö jaktvårdsförening

Hej alla gymmare!
Kom ihåg gymavgiften + medlemsavgiften
för 2022, inbetalning senast 31.1.2022.
100 euro gymavgift
15 euro medlemsavgift/person
35 euro medlemsavgift för familj
Konto: FI82 6601 0004 266 581
Ni som ej fortsätter, hör av er snarast/direkt
till Inka Weckman via mess eller sms på
tel. 040-5957 694 för retur av gymnyckel.
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Med vänlig hälsning, VIK
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Beställning
av lunch:

Strömsgårdens

-kryssa i listan,
-skriv under,
-klipp ur
-lämna in den
till Centralköket

tel. 47980

Salladsbord alla dagar utom soppdagar!

Obs! Viss reservation för förändringar i menyn beroende på tillgång på råvaror.
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Måndag
Tisdag

boendes mattider:
Lunch
kl. 11.30
Middag kl. 16.00
Kvällsmål kl. 19.00

Pyttipanna
Vegetariskt
Dagens fisk
3-rätters meny
Trettondagen
Korv och mos / vegetariskt
Rotmos med kött & dessert
Helstekt karré, ädelostsås, potatis & dessert
Makaronilåda
Olika pajer
Dagens fisk
Korvsoppa & dessert
Linsgryta med köttfärs, potatis
Fisksoppa, bröd & dessert
Kycklinggryta, potatis & dessert
Ugnskorv med mos
(Sk, D) Pizza
(S) Fläskpannkaka
Dagens fisk
Blomkålssoppa & frukt/dessert
Kållåda
Asiatisk fiskgryta, potatis & dessert
Lasagne & dessert
Skinklåda
Korvstroganoff
Dagens fisk
Ärtsoppa & pannkaka
Pulled pork, aioli
Lindströmsbiff, gräddsås, potatis & dessert
Köttfärslimpa med rödbeta, potatis & dessert
Jägarsmörgås
Borschsoppa & frukt/dessert

Sign

Smaklig måltid!
Köket tel . 47980
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