
  

 VårdöÊkommunkansli,Êtel.Ê47900 
öppetÊmåndag-torsdagÊkl.Ê9-15Ê 

e-post info@vardo.ax   
www.vardo.ax  

 

MaterialÊ llÊWårdöÊInfo:Ê 
llindfors@aland.net        NästaÊnrÊkommerÊ1ÊmarsÊ2023ÊstoppdagÊ25Êfebruari 

SAMHÄLLSINFORMATION 

ANNONSERÊ 
WÅRDÖÊ
INFOÊ2023 

 

KOMMUN- 
INVÅNARE OCH 
VÅRDÖFÖRE-
NINGAR      0,-ÊÊÊ 
 

FÖRETAGÊOCHÊ
SAMFUNDÊIÊ
VÅRDÖÊSAMTÊ
ÖVRIGAÊUTAN-
FÖRÊVÅRDÖ:    
♦  helsida 69,-
♦  halvsida  35,- 
♦  ¼ sida & 
mindre        25,-
♦  material e er 
stoppdag  +  25,- 

 

 
 

 

PRENUME-
RATIONÊÊ 

Via brev eller 
e-post,  
45,-/år 

 

Via hemsidan  
www.vardo.ax
ingenÊkostnad 

 
 

UTGIVNINGÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
som regel  

första post-
dagen varje 

månad.  
Finns även på  
www.vardo.ax 

 
 

INFO-
REDAKTÖRÊÊÊÊÊÊ

Lisbeth  
Lindfors, tel.  

0457 0537066 
 

ANNONS- 
MATERIALÊ

TILL 
llindfors@ 
aland.net 

 Nr 2  årgång 35 

 
SKÖTARE 

ÅTERVINNINGSCENTRAL 
 

Vårdö kommun söker skötare ll 
återvinningscentralen i Listersby  

ca. 4 mmar / vecka. 
 

Kontakta kommuntekniker  
Fredrik Packalén tel.47920 eller  
fredrik.packalen@vardo.ax .  
 

Intresseanmälan kan inlämnas 
av både sådana som kan tänka 
sig manställning eller av före-
tagare som vid intresseanmälan 
kan lämna begärt marvode.  

 

Intresseanmälan/ansökan 
skall vara inlämnad 

senastÊ16ÊfebruariÊ2023. 

 

AVFALLSINFO  
FÖRÊFAST-ÊOCHÊFRITIDSBOENDEÊPÅÊVÅRDÖ 

 

Återvinningssta onerÊ(byavis) 
 Brännbart restavfall   /   Glas   /   Småmetall 
 

ÅtervinningscentralenÊiÊListersbyÊ 
 

Öppe derÊ 
1 april - 30 september: måndagar kl.18-20 och sista 
(helgfria)  lördagen i månaden kl.11-13 Övriga der 
av året mot beställning, kontaktuppgi er i skild annons. 
Mo agningÊav  

 - Trä 
 - Impregnerat trä 
 - Metall  
 - Stort blandavfall (ex. byggavfall, möbler) 
  - Farligt avfall (olja, målfärg, aerosoler, lysrör) 
  - Vitvaror och elektronik 

 

UtanförÊgrindenÊ llÊÅVCÊkan dygnet runt lämnas: 
 Kartong   /   Papper 
 

I avfallshanteringsavgi en för fast- och fri dsboende  
ingår avlämning av 1 m3 stort avfall / månad eller ca  
e  bilsläp. Utöver de a är kostnaden 20 € / m3. 
 

Bytesbod för mindre saker finns vid återvinningscen-
tralen. 
 

Däck och småba erier hänvisas fortsä ningsvis ll  
försäljare av produkterna. 
 

Företag 
Företagare med egna sopkärl kan ny ja sammaavfalls-
transport som kommunen och det är då Kuhlmans åkeri 
som sköter transporten. Kontaktuppgi er:  
tel 0400 529 190 och e-post: kuhlmans.akeri@aland.net   
 

Ängö/Bussö 
Återvinningssta onen på Ängö kommer fortsa  a  ha  
sortering även av papper och kartong men nu i flerfacks-
container. Brännbart restavfall kommer även det a  
ändra ll container. 
Då ingen direkt llgång ll återvinningscentral finns kan 
övrigt avfall lämnas vid Svinryggens deponi i Jomala,  
öppet vardagar kl.12-16. Samma 1 m3 stort avfall / månad 
som vid kommunens återvinningscentral gäller utan  
kostnad. 
 

MerÊinforma onÊom avfallshanteringen, sorteringsguide 
samt orsaker ll de ändringar som gjorts, finns på Vårdö 
kommuns hemsida www.vardo.ax/bygga-och-bo/
renhallning-och-avfallshantering.  
Finns y erligare frågor kontakta kommunkansliet. 

 

RIKSDAGSVALÊ2023 
 

RöstningÊpåÊvaldagenÊ2.4.2023 
anordnas i Vårdö skola 
 
FörhandsröstningÊenligtÊföljandeÊ 
 

Torsdag 23.3.23  kl. 16:00-20:00  
Vårdö bibliotek  
 

Lördag 25.3.23  kl. 10:00-14:00  
Vårdö Närbu k  
 

Måndag 27.3.23  kl. 15:00-18:00  
Vårdö Närbu k  
 

Tisdag 28.3.23  kl. 13:00-20:00  
Vårdö bibliotek 
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BIBLIOTEK och KULTUR 

 

Vinterhälsningar 
från biblioteket! 

 
 

Stickcafé  
fortsä er som vanligt på  

sdagskvällar kl. 18-20. 
Välkommen med!  
Biblioteket bjuder på kaffe/te samt kaka J 
 
Folkhälsans SURFSTÖD  
i Vårdö bibliotek  
torsdagenÊ9.2.2023Êkl.Ê14-16.Ê 

Drop-in- llfället som 
Folkhälsan på Åland  
erbjuder är e  kost-
nadsfri , individuellt 
stöd ll internetan-
vändare i alla åldrar.  
Målet är a  man ska 
börja känna större  

självständighet, trygghet och säkerhet i a  
använda tex sin smar elefon eller dator.  
Ta med den mobil/surfpla a du vill lära dig 
mer om.  
Välkomna!!  

 
Några av 

   nyheterna  
    i biblioteket finns i  

           separat annons på sidan 5.  
          Låna hem några böcker  

               a  läsa under sportlovet. 
 

 
__________________________________________________________ 

 

Välkommen      
till ditt bibliotek! 

 
 

KONTAKTUPPGIFTER 
VÅRDÖ KOMMUN 

www.vardo.axÊ 
 

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

BIBLIOTEK tel. 47970 
Vik. bibliotekarie Hannamari Ruohonen 
Öppet sd. 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  
 

CENTRALKÖK  tel. 47980 
e-post: centralkoket@vardo.ax 
 

DAGHEMMETÊSOLBACKEN 
Föreståndare Marie Lundell   tel. 47940 

        eller 0457 3456 368  
e-post: marie.lundell@vardo.ax   
 

FASTIGHETSSKÖTSEL 
Ledande fas ghetsskötare Paul Grüne 
  0457 3458 088  
Fas ghetsskötare Jan Holm  040 5946 705 
 

FRITIDSHEMÊÊÊÊÊÊÊÊ tel. 47930 
Fri dshemsledare Siv Grönvall-Diederichs 
 

SKOLA tel. 47960 
Föreståndare Jens Andersén 
e-post: jens.andersen@vardo.ax  
 

KST(KOMMUNERNAS SOC TJÄNST) tel.Ê532Ê800Ê 
 

STRÖMSGÅRDENÊÊ tel. 47950 
äldreomsorgsledare Camilla Sjövik 
 tel. 0457 3459 302  
e-post: aldreomsorg@vardo.ax    
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Via hemsidan kan du   
kostnadsfrittÊprenumerera  
på Wårdö Info och nämndernas protokoll; 
www.vardo.ax/prenumera oner 

 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

 

Byggnadstekniska nämnden beviljade föl-
jande byggnadslov den 23 januari 2023: 
  

-  llbyggnad och ändring av fri dsbostad ll  
   egnahemshus på Torpet 1:33 i Sandö. 
-  nybyggnad av egnahemshus på ubv tomt  
   från 3:12 i Grundsunda. 
-  llbyggnad av fri dshus på Röjskär 2:12  
   i Bergö 
 

Byggnadstekniska nämndens följande  
sammanträde hålls troligen måndagenÊ 
denÊ20ÊfebruariÊ2023.  
 

Handlingar för ärenden som skall behandlas 
under mötet bör vara byggnadskansliet ll-
handa senastÊ13ÊfebruariÊ2023. 

 

 

 
ÅTERVINNINGSCENTRALEN  

I LISTERSBY HAR ÖPPET  

1.10-31.3ÊmotÊbeställning 
OBS!ÊperÊtelefonÊ 

0457Ê3458Ê088ÊellerÊ47920Ê 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

AVFALLSHANTERINGEN 
FÖRÊÄNGÖ,ÊBUSSÖ,ÊBERGÖ 

 

StortÊblandavfallÊochÊfarligtÊavfallÊ 
förs ll  

ÅlandsÊRenhållningÊiÊNorrböle,Ê 
öppet vardagar kl. 7.00-16.00 

 

Ange a  ni äger en fas ghet på  
Ängö, Bussö eller Bergö. 

 

 

KOMMUNDIREKTÖREN 
~ har ordet  ~ 

 

Det nya året innebär en del förändringar på sina håll,  
både inom den egna kommunen och annorstädes. Det 
kommer a  hållas både riksdagsval i vår och kommunal- 
och lag ngsval i höst. I kommunen ser man även över  
en del organisatoriska strukturer i förvaltningen och en 
del personalrelaterade frågor, även nämndstrukturen 
kommer under året a  ses över inför valen.  
 

Vid årets första fullmäk gemöte beslöts a  omvälja di-
gare års presidium, med Anders Englund som ordförande 
och Ma lda Björklund som viceordförande. Med anled-
ning av förtroendevald Tage Skogbergs tragiska bortgång 
valdes Sven Sjölund ll ny personlig ersä are för ledamo-
ten Pontus Grunér i byggnadstekniska nämnden.  
 

Kommunfullmäk ge fastställde 15 juni och 16 november 
som datum för kommande möten, och därutöver håller 
fullmäk ge möte enligt kallelse, vid behov, företrädesvis 
torsdagar kl. 19:00 på kommunkansliet. I mån av möjlig-
het annonseras fullmäk ges möten i Wårdö info, annars 
på kommunens digitala anslagstavla på hemsidan. 
 

Kommunfullmäk ge beslöt även a  fullmäk ge för man-
datperioden 2024-2027 fortsä ningsvis ska bestå av nio 
ledamöter. Inför de kommande valen utsågs en central-
valnämnd med fem ledamöter, under fortsa  ledning  
av ordförande Magnus Sandberg, och en valbestyrelse  
som leds av Magnus Lundell. Kommunstyrelsens har tagit 
beslut om plats och d för röstningen i riksdagsvalet,  
enligt informa on i separat ruta.   
 

Förvaltningen genomför en översyn av köks- och städ-
funk onerna och kommer inom februari a  ge förslag  

ll en permanent helhetslösning. För centralköket har 
arbetsbeskrivningarna korrigerats och befa ningarna  
utannonserats för llsvidareanställning.  
 

Översynen av kök och städ samt av nämndstruktur med 
mera sker i enlighet med budgetens verksamhetsplan  
för år 2023. I fråga om budget och kommunens ekonomi  
i övrigt ser föregående års preliminära u all ut a  följa 
budget tämligen väl, vilket dock innebär e  kännbart  
undersko , och även för det nya året och de därpå föl-
jande åren ser vi ut a  göra nega va resultat med inne-
börd a  kommunen behöver låna pengar från bank för  
a  klara den fortsa a dri en. Investeringarna hålls på  
e  absolut minimum. 
 

Kommunstyrelsen har även ge  utlåtande rörande för-
slag ll ny va enlag, som kor a at upplevs som onödigt 
strikt begränsande med farhågor kring hur näringsförut-
sä ningar med mera kan påverkas. Inom det kommunala 
pågår för övrigt en del diskussioner om ansvarsfördel-
ningen mellan de enskilda kommunerna och kommunal-
förbundet KST i integra onsfrågor.  
 

Vårdö kommuns avfallshantering har inför det nya året 
begränsats i omfa ning, i fråga om antal frak oner som 
samlas in skilt för materialåtervinning, så a  endast 
brännbart, metall och glas samlas in vid återvinnings-
sta onerna. Innebörden av och orsakerna ll de a  
be-skrivs kort på första sidan och mer u örligt på kom-
munens hemsida. 
 

Trots förekommande orosmoln går vi ändå mot ljusare 
der. En god start på det nya året önskas er alla. 

 

Erik Brunström-Granesäter, kommundirektör 
www.vardo.ax   +358 457 3458 790 
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LANTBRUKSKANSLIETÊINFORMERAR 
 

DjurbidragenÊ2023Ê 
Djurbidragen ska sökas årligen och har följande ansök-
nings der:  
- EU-djurbidrag (nötkreatur, får och ge er) 9.1- 24.1.23  
- Ersä ning för djurens välbefinnande (ny  stöd för  
  nötkreatur, får och ge er) 9.1-2.2.2023 
- Avtal om uppfödning av ursprungsraser  
   (får och nötkreatur) 13.2-2.3.2023 
 

EU-djurbidragen och dess stödvillkor förnyas 2023. 
Vik gt a  iak a reglerna om märkning och registrering. 
Fel eller försenade registeranmälningar leder ll a  
bidrag går förlorade. 
Villkor för a  e  djur ska berä ga ll bidrag är a   
djuret är korrekt märkt och infört i djurregistret en viss 
referensdag. Det finns tre olika referensdagar för olika 
djurbidrag:  
10ÊjanuariÊ(slaktkvigor, slaktlamm och slaktkillingar),  
31ÊjanuariÊ(dikor, mjölkkor, tjurar, tackor och hon-
ge er) och 1ÊjuniÊ(slaktlamm och slaktkillingar). 
Bidraget för dikor och mjölkkor har slagits samman, och 
bidrag betalas inte längre för dikokvigor. Bidraget för 
nötkreatur har inte längre något krav på ras eller an-
vändningsändamål. 
Systemet för tjurbidrag har reformerats helt. Det base-
rar sig inte längre på u odringsdagar, utan bidrag beta-
las i fortsä ningen för tjur/stut som e er a  ha fyllt  
11 månader har varit på gården i minst 60 dagar utan 
avbro  under kalenderåret. Djurhållningsperioden  
börjar den 1 januari 2023. För varje tjur betalas e  lika 
stort bidrag endast en gång under dess livs d. 
E  krav för slaktbaserade bidraget för kvigor samt för 
lamm och killingar är a  djuret har varit på gården 
minst 10 dygn före slakt under stödåret i fråga.  
EndastÊelektroniskaÊansökningar 
Fr.o.m. 2023 söks samtliga jordbruksstöd enbart elekt-
roniskt i Viputjänsten vilket innebär a  stöden inte 
längre kan sökas med pappersblanke . 
  

KravÊpåÊak vÊjordbrukare 
Ny  fr.o.m. 2023 är a  stödsökanden ska vara ak v 
jordbrukare. Kravet på ak v jordbrukare uppfylls om   
- Beloppet av direkta stöd som sökanden har beviljats 
under föregående stödansökningsår uppgick ll högst  
5 000 euro ELLER 
- Sökandens huvudsakliga bransch hänför sig ll jord-
bruksverksamhet och sökanden är mervärdesska e-
skyldig som primärproducent.  
Uppgi erna kan kontrolleras på www.ytj.fi genom a  
söka på di  namn under Företagssökning. 
Om man inte uppfyller kravet på ak v jordbrukare i 
fråga om någondera av de ovan nämnda grunderna, 
måste man inlämna dokument för a  påvisa utövandet 
av jordbruksverksamhet. Granskningen av gränsen om 
5 000 € i direkta stöd året innan görs först i slutet av 
stödansökningsåret. Under den för ansökan om djur-
bidrag och åkerstöd 2023 har det föregående årets  
direkta stödbelopp ännu inte all d hunnit fastställas.  
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Vårterminens kurser: 

 

Det blev tyvärr för få anmälningar till  
Tygtryck 11-12.2 

 
Endast ett fåtal lediga 

platser finns till 
Pilflätning 6-7.5 

Växtfärgning 26-27.5 
 

Gör din kursanmälan 
i (god) tid till  

Medis kontaktperson i Vårdö 
Lisbeth Lindfors  
0457 0537 066 

llindfors@aland.net 
 

PS. 
Har ni kursönskemål till hösten?  
Hör av er så snart som möjligt! 

Vårdö 23 

 

Wårdö Kulturförening r.f. 
 

Första årsmöte för 
Wårdö Kulturförening r.f. 

tisdagen den  
14 februari 2023  

kl. 19.00 i Vårdö skola. 
 
Program 
Bosse Ahlnäs:  
Vårdös 
busshistoria   

 

Servering, 
 

Stadgeenliga förhandlingar 
 

Välkommen att vara med 
och utveckla 

kulturaktiviteter i Vårdö! 

Första bussen på 
Vårdö. 11.12.1962. 
Foto: Elis Fogde  
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    Vänkurs 
 

VillÊduÊbliÊRödaÊkorsetÊvänÊ llÊenÊäldre,Ê 
ungÊmedÊpsykiskÊohälsa,Êinfly adÊellerÊ 
någonÊannanÊsomÊbehöverÊdet? 
 

KomÊmedÊpåÊvänkursÊtorsdagenÊdenÊ23:eÊfebruariÊ 
kl. 18-21 i Röda korsgårdens matsal, våning 2. 
Kursen är kostnadsfri  och fika ingår 
 

Vi går igenom Röda korsets principer och verksamhet, 
olika former av vänverksamhet (vänpool som kan rin-
gas in för kortvariga uppdrag, följeslagarvän på ÅHS 
eller långvarig vän), självkännedom och frivillig verk-
samhet. Du förbinder dig inte ll något utan kan även 
gå kursen för a  få mer informa on.  
 

AnmälningarÊsenastÊonsdagÊ15.2.23. Anmälan genom 
denna länk; h ps://www.lyy .in/Vankurs_7618  
 

FörÊmerÊinforma onÊkontakta; 
Linda Johansson,  
Samordnare för social och mångkulturell verksamhet 
tel. 040 82 67 005   linda.johansson@redcross.fi 

 

Vårdö IK  
 

Hej alla  
gam!a och nya gymmare,  

dags att betala 
gym- och medlemsavgift 

för 2023 snarast. 
 

Gymavgift 100 €/år samt 
15 €/person och 35 € /familj. 

Kontonummer: 
FI82 6601 0004 2665 81. 
Nu tar vi även ÅHS och  

friskvård.ax friskvårds tjänster.  
 

 

Mvh VIK 

Låna gärna hem! 
 

Det åländska folkets historia 
                                   Ålandsrörelsen och självstyrelsen  
Sjöhistorisk årsskri  för Åland 2021/2022 
Finlands svenska Marthaförbund 
 Marthas vardags ps 
Sebas an Johans Döden och Kers n 
Marlene Lindbäck Stenkast 
Berit Olanders Vemses flicka är du då? 
Liv Wentzel In ll 
Birgi a Bergin En hamn i stormen 
Helen Billinger Huset i gränden: en grinig  
 stockholmare 
Kris n Emilsson Juli enligt Julia 
Ann-Helen Laestadius Straff 
Michelle Obama Ljuset vi bär: A  gå stark  
 genom osäkra der 
Helene Rådberg Kvinnorörelse 
Maria Turtschaninoff Arvejord 
Ellen Strömberg Vi ska ju bara cykla förbi 
Yeva Skalietska Du vet inte vad krig är:  
 En ukrainsk flickas dagbok 
John Ajvide Lindqvist Skri en i va net 
Peter K. Andersson Rum med dolda fönster 
Marianne Cedervall I gryningen andas inget 
Harlan Coben Lämna inga spår 
Elly Griffiths Det låsta rummet 
John Grisham Tid för barmhär ghet 
Jørn Lier Horst När det skymmer 
Ragnar Jónasson Utlämnad 
Jo Nesbø Blodmåne 
Nora Roberts Midna sdåd 
Ninni Schulman Som vi lekte 
Max Seeck Ondskans nätverk 
Sara Strömberg Skred  

14ÊFEBRUARI 
VÄNDAGENÊ 

ALLAÊHJÄRTANSÊDAG 

SPORTLOVÊ 
20-24ÊFEBRUARI 

 

FASTLAGSTISDAG 
21ÊFEBRUARI 
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Strömsgårdens 
ak viteterÊiÊfebruari 
för boende på Strömsgården och  

samtliga ålderspensionärer > 65Êår.  
 

OnsdagÊ01.02.23Êkl.Ê13.30 
 Andakt  
 

TisdagÊ07.02.23Êkl.Ê13.30.  
 Folkhälsan i Vårdö underhåller 
 i dagsalen. 
 Kaffestund llsammans e eråt 
 

TisdagÊ14.02.23Êkl.Ê12.30 

 Alla hjärtans dag, e er lunch,  
 underhållning, kaffe och tårta 
 

OnsdagÊ15.02.23Êkl.Ê13.30 
 Andakt Êi matsalen 
 

TisdagÊ28.02.23Êkl.Ê18.00Ê 
 Vänhundarna besöker oss  
 

Välkomna! 
hälsar 

Strömsgårdens personal 

 
Marthorna ordnar 
soppmiddag  
på Vårdkasen, 
fastlagstisdagen den 
21.2.2023 kl. 16 – 19  
 
Meny 
Ärtsoppa (också vegetarisk)  
Ostsmörgås med hembakt 
bröd (G,L), 
Vatten/mjölk 

Ålands pannkaka 
(G,L) med plom-
monkräm - eller 
hallonsylt - och 
vispgrädde (L) 
Kaffe, te el. saft 

 

“Ät så mycket att du blir mätt” 
 

Pris  
Vuxna /ungdomar 15 € 
Barn 7-12 år 10 € 
barn under skolåldern gratis 
   
Även för avhämtning, tag 

med egna byttor med lock. 
 

Anmälan görs  
senast måndag 20.2.2023 

till Riitta 
tel. 0457 3613 703  

 

eller Eywor 
tel. 0400 862 627 

 

 
Alla hjärtligt 

välkomna! 
 

Vårdö Martha- 
förening r.f. 

 

Vårdö 
 
 

förenings 
 

ÅRSMÖTE 
 

hålls hos 
Eywor Remmer 

tisdagen den 
14.2.2023 kl. 18 

 
Stadgeenliga förhandlingar 

 

  Välkomna!  
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GUDSTJÄNSTER Ê FEBRUAR I Ê - ÊMARS Ê 2023  

norraalandsforsamling.ax 
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Salladsbord alla dagar utom soppdagar!     
 

Obs! Viss reserva on för förändringar  i menyn beroende på llgång på råvaror.  

Sign    Smaklig måltid ! 
      
     Köket tel. 47980 

Strömsgårdens 
boendesÊma der: 
Lunch       kl. 11.30 
Middag    kl. 16.00 
Kvällsmål kl. 19.00 

BeställningÊ 
avÊlunch:  
-kryssa i listan,  
-skriv under,  
-klipp ur  
-lämna in den  

ll Centralköket 
 

tel.Ê47980 

1.2 Onsdag 1 Dagens fisk 
2.2 Torsdag 2 Tomatsoppa med creme fraiche smörgås och på 
3.2 Fredag 3 Korv med bröd och pota smos samt llbehör 
4.2 Lördag 4 Vegetarisk bolognese med pasta & dessert 
5.2 Söndag 5 Kycklingbiff med ris och tomatsalsa & dessert 
6.2 Måndag 6 Pastagratäng med bacon och kyckling 
7.2 Tisdag 7 Kö ärslimpa med brunsås och kokt pota s 
8.2 Onsdag 8 Dagens Fisk 
9.2 Torsdag 9 Ost-, broccoli-, och baconsoppa med smörgås 
10.2 Fredag 10 Morotsbiff som serveras med rostad pota s 
11.2 Lördag 11 Biff med champinjonsås och stekt pota s & dessert  
12.2 Söndag 12 Kö gryta & dessert & dessert 
13.2 Måndag 13 Pannbiff med brunsås, pota s, och lingons 
14.2 Tisdag 14 Kycklingwok med ris och sweet chilisås        Alla hjärtans dag 

15.2 Onsdag 15 Dagens Fisk 
16.2 Torsdag 16 Gulaschsoppa med smörgås och pålägg 
17.2 Fredag 17 Stekt falukorv med stuvade makaroner 
18.2 Lördag 18 Vegetarisk gryta & dessert 
19.2 Söndag 19 Ugnsbakad lax i sås & dessert 

20.2 Måndag 20 Pasta med ost- och skinksås                              SPORTLOV 

21.2 Tisdag 21 Vegetarisk riso o                                                Fastlags sdag 

22.2 Onsdag 22 Dagens Fisk 

23.2 Torsdag 23 Cowboysoppa med smörgås 
24.2 Fredag 24 Biff stroganoff 
25.2 Lördag 25 Citronkyckling med stekt pota s & dessert 

26.2 Söndag 26 Raggmunk med fläsk och lingonsylt & dessert 

27.2 Måndag 27 Chicken nuggets med ris och sötsursås 
28.2 Tisdag 28 Py panna 


