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e-post info@vardo.ax   
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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 3  årgång 35 

 

KUNGÖRELSE 
RIKSDAGSVALETÊÅRÊ2023  

 
Röstberä gad är varje finsk medborgare som senast på valdagen fyller 18 år. Meddelande- 
kort sänds per post senast torsdagen den 9.3.2023 ll alla väljare vilkas adress är känd. Om  
du har be  a  få myndighetsmeddelanden elektroniskt, skickas din anmälan om rösträ  ll  
webb-tjänsten Suomi.fi. 
Väljare kan rösta an ngen på förhand eller på valdagen. Väljaren är skyldig a  styrka sin  
iden tet för valförrä aren därför bör ni ta med er e  intyg över er iden tet ll förhands-
röstningsstället eller ll röstningsstället på valdagen. 
 

RiksdagsvalÊförrä asÊsöndagenÊdenÊ2.4.2023Êkl.Ê9.00-20.00 
Vallokal  Vårdö skola, Lövövägen 27, 22550 VÅRDÖ 
 

FörhandsröstningÊanordnasÊvid 
Vårdö Närbu k  Dro ning Kris nas gata 19, 22550 VÅRDÖ 
   Lördag    25.3. kl. 10:00-14:00 
   Måndag 27.3. kl. 15:00-18:00 
 
Vårdö bibliotek Lövövägen 25, 22550 VÅRDÖ 
   Torsdag 23.3. kl. 16:00-20:00 
   Tisdag    28.3. kl. 13:00-20:00 
 

A ÊröstaÊhemma 
Den vars rörelse- eller funk onsförmåga är så begränsad a  han eller hon inte utan oskäliga  
svårigheter kan ta sig ll e  förhandsröstningsställe eller ll vallokalen på valdagen kan rösta 
hemma. I de a fall kommer en valförrä are som utse s av den kommunala centralvalnämnden 
på en viss överenskommen dpunkt hem ll honom eller henne och tar emot röstningen.  
   Hemmaröstningen pågår 22.3-27.3.2023. 
 

Väljaren ska anmäla sin önskan a  rösta hemma ll centralvalnämnden i sin hemkommun  
   senast 21.3.2023 kl. 16.00, telefon 47900      
   

En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll  
som den som har rä  ll hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen. Närstående- 
vårdaren ska anmäla sig ll kommunens centralvalnämnd i samband med anmälan om hemmaröstning. 
 

Informa onÊomÊförhandsröstningÊ 
utomlands (pågår 22-25.3.2023) och annan informa on om riksdagsvalet finns på www.vaalit.fi 
 

Vårdö den 23 februari 2023 
 

Magnus Sandberg, ordförande         Ann Bjurne, sekreterare  
 

Centralvalnämnden i Vårdö, Vårdöbyvägen 11, 22550 VÅRDÖ, Tel. 47900. 
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BIBLIOTEK och KULTUR 

 

Vinterhälsningar från biblioteket! 
 

Välkomna på författarbesök!  
Vi norråländska bibliotek är glada för a  få 
bjuda in Sebastian Johans, aktuell med 
boken "Döden och Kers n", ll förfa arbesök 

ll Finström!  Måndag 6 mars kl. 18.30  
i Källbo skolas festsal presenterar Sebas an 
Johans sina böcker Döden och Kers n (2023) 
samt Broarna (2020) och blir intervjuad av 
Inger-Louise Andersson (biblioteks- och kul-
turchef i Finström). Fri  inträde.  
Varmt välkomna! 
Samarrangemang av biblioteken i Geta,  
Finström, Saltvik, Sund och Vårdö. 
 

Stickcafé fortsä er som vanligt 
på sdagskvällar kl. 18-20. 
Välkommen med, det finns plats 
för alla som vill umgås och ha det trevligt! 
Biblioteket bjuder på fika! 
 

Folkhälsans SURFSTÖD  
finns på plats torsdagen 16.3.2023 kl. 14-16. 
Drop-in- llfället som Folkhälsan på Åland  
 erbjuder är kostnadsfri , indivi- 
 duellt stöd ll internetanvändare i 
  alla åldrar. Ta med den mobil/
 surfpla a/app du vill lära dig mer 
 om. Biblioteket bjuder på fika. 
 

Massor med nya deckare, feel-good, 
åländska nyheter, bilderböcker och mellan-
åldersböcker finns det i bibban – kom in och 
låna hem! Sam digt kan du även 
förhandsrösta i biblioteket torsdag 
23.3.23 kl. 16-20 och sdag 28.3.23 kl. 13-20.  

 

PS. Ring 018- 47970 eller mejla  
biblioteket@vardo.ax dina in-
köps-önskemål/reserva oner.  
_____________________________________________________ 
 

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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BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

 

Byggnadstekniska nämnden beviljade föl-
jande byggnadslov den 20 februari 2023: 
  

- nybyggnad av bastu på Vargberget 1:39  
   i Listersby. 
- nybyggnad av fri dshus på Mjölkhamnen/    
   Käringskär 13:1 i Simskäla. 
- nybyggnad av bastu på Torpet 1:33 i Sandö. 
 

Byggnadstekniska nämndens följande  
sammanträde hålls troligen måndagenÊ 
denÊ20ÊmarsÊ2023.  
 

Handlingar för ärenden som skall behandlas 
under mötet bör vara byggnadskansliet ll-
handa senastÊ13ÊmarsÊ2023. 

 

 

 
ÅTERVINNINGSCENTRALEN  

I LISTERSBY HAR ÖPPET  
1.10-31.3ÊmotÊbeställning 

måndagar kl. 18-20 och  
sista helgfria lördagen i månaden  

kl. 11-13.  
OBS! perÊÊtel.Ê0457Ê345Ê1580Ê 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

OrdinarieÊöppetÊ1.4-30.9.2023Ê 
måndagar kl. 18-20 och  

sista helgfria lördagen i månaden  
kl. 11-13.  

 

 

KOMMUNDIREKTÖREN 
~ har ordet  ~ 

 

Det ljusnar ute och nu en bit in på det nya året  
börjar u allet av det gångna året a  klarna. Det  
ser fortsä ningsvis ut som a  bokslut blir a  hållas 
inom budget, vilket dock innebär e  kännbart  
undersko . Vårdö hör därmed fortsä ningsvis ll de 
åländska kommuner som står inför betydande eko-
nomiska utmaningar. Den huvudsakliga orsaken ll 
det är a  landskapets andelar i bekostandet av kom-
munernas lagstadgade uppgi er inte följt kostnads-
utvecklingen för den service vi har a  producera.  
 

I kommunens styrelse och fullmäk ge behandlas 
framöver behovet av kontokredit och eventuellt  
likviditetslån, men också resultatet av den helhets-
översyn som gjorts av kommunens köks- och städ-
funk oner samt förutsä ningarna för utökade  
mellankommunala samarbeten jämte mo agande av 
danaarv ll förmån för åtgärder på Strömsgårdens 
äldreboende. På agendan finns också uppdatering  
av kommunens integra onsprogram och avtal med 
NTM-centralen för ersä ningar av kostnader för flyk-

ngrelaterade och integra onsfrämjande åtgärder.  
 

Y erligare behandlas framöver en del frågor  
rörande skärgårdsnämnden och andra samarbeten 
med skärgårdskommunerna inför höstens lag ngs- 
och kommunalval mm, och frågan om kommunalför-
bundet Oasens grundavtal, utlåtanden rörande ny 
va enlag respek ve lag om dricksva enkvalitet etc. 
 

Rörande köks- och städfunk onerna kan nämnas  
a  bl a arbetsbeskrivningar se s över och både  
ansvarig kock och köksbiträde har varit utannonse-
rade som vakanta. Ny som ansvarig kock är Zandra 
Wallin, medan befa ningen som köksbiträde ännu  
är obesa . Smärre korrigeringar görs kring städ-
funk onerna och nu e er skolans sportlov börjar 
eleverna åter a  äta lunch på Strömsgården, e er 
a  corona-restrik onerna nu släppt.  
 

Avfallshanteringen löper nu på med Kuhlmans som 
upphandlad entreprenör. Vid återvinningssta oner-
na tas emot brännbart restavfall, metall och glas.  
Vid återvinningscentralen finns även insamling av 
papper och kartong (utanför grinden) samt farligt 
avfall, grovavfall mm. Från och med 1 april hålls  
ÅVC öppet helgfria måndagar kl 18:00-20:00 och 
sista helgfria lördagen i månaden kl 11:00-13:00.  
 

ViÊönskarÊerÊallaÊenÊskönÊvårvinter d. 
 

Med vänliga hälsningar, 
Erik Brunström-Granesäter, kommundirektör 
www.vardo.ax   +358 457 3458 790 

 

 

Dags att ändra klockan 
EN TIMME FRAMÅT 
- till sommartid  
söndag 26.3.2023 
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LANTBRUKSKANSLIETÊINFORMERAR 
 

NyÊteknikÊförÊuppföljningÊavÊ 
jordbruksstödensÊvillkor 
Från och med ingången av 2023 måste varje EU-
medlemsstat införa e  satellitbaserat system för 
övervakning av stödvillkoren. Med hjälp av bild-
material som satelliterna producerar kan olika för-
ändringar på markytan under hela växtperioden  
urskiljas och det blir möjligt a  följa upp a  stöd-
villkoren uppfylls. Någon form av jordbruksverk-
samhet såsom markbearbetning, slå er, betesgång 
eller bärgning av skörd måste förekomma på ski et. 
 

Vipu-mobilenÊblirÊe Êvik gtÊverktyg.Ê 
LaddaÊnerÊdenÊredanÊiÊdag! 
Informa onsutbytet mellan jordbrukare och förvalt-
ning blir särskilt vik gt i fortsä ningen. Som hjälp för 
a  hålla kontakten finns en mobilapp, Vipu-mobilen. 
Förvaltningen kan skicka dig en påminnelse om en 
åtgärd som ska vidtas inom utsa  d, eller en an-
märkning om det ser ut som om stödvillkoret inte 
uppfylls. Om uppgi erna om något ski e i ansökan 
inte motsvarar satellitbilden, skickar förvaltningen 
dig informa on om saken via Vipu-mobilen. Du kan 
korrigera ansökan fram ll hösten utan påföljder. 
 

Vid uppföljning av stödvillkoren tas en så kallad tra-
fikljusmodell i bruk. Du ser resultatet av uppföljning-
en i slutet av juli. Med hjälp av ärranalysmaterial 
iden fieras jordbruksverksamhet på jordbruks-
ski ena. Om det på e  jordbruksski e upptäcks en 
växande gröda eller en åtgärd, är resultatet grönt 
ljus. Så länge det inte går a  iden fiera någon gröda 
eller åtgärd på ski et är resultatet rö  ljus. I oklara 
fall kan ljuset också vara gult. Med hjälp av trafikljus 
kan du i Vipu eller Vipu-mobilen följa med a  villko-
ren uppfylls och vid behov korrigera din ansökan när 
du upptäcker fel. För röda ski en skickas det upp-
ska ningsvis i september en begäran om utredning 
som du har cirka två veckor på dig a  reagera på.  
I det här skedet kan du for arande ändra din ansö-
kan eller besvara begäran om utredning genom a  
skicka in e  foto på berörda ski e. Du ska använda 
smar elefonens mobilapplika on, Vipu-mobilen,  
för a  ta och skicka in dessa fotografier.ÊDäre er 
behandlas utredningarna och ski ena analyseras på 
ny . Vid oklara fall blir det fältbesök.  
 

Vipu-mobilen kan laddas ner från Google Play eller 
App Store. Gårdens primära jordbrukare kan logga in 
i Vipu-mobilen. I fortsä ningen kan applika onen 
användas med gårdens behörighet a  sköta ären-
den. Jordbrukaren kan om han eller hon så önskar 
befullmäk ga ll exempel en släk ng a  använda 
appen.  Befullmäk gandet kan göras i Viputjänsten. 
 

SkyddaÊ äderfänÊochÊandraÊtamfåglarÊ 
motÊfågelinfluensa 
Förbudet mot a  hålla äderfän och andra tam-
fåglar utomhus, som utlyses varje vår, trädde i kra  
onsdagen den 8 februari och pågår ll 31 maj 2023. 
Sy et med skyddet är a  hindra a  fågelinfluensa 
sprider sig under vårfly ningen från vilda fåglar ll 
fåglar som hålls som husdjur 
Utehägnad kan användas men måste då vara helt 
och hållet ingärdat och täckt med e  llräckligt fin-
maskigt nät eller motsvarande. En anmälan om saken 
lämnas i förväg ll ÅMHM.  

 
AVFALLSINFO 

FÖR FAST- OCH FRITIDSBOENDE PÅ VÅRDÖ 
 

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 1Êm3ÊstortÊavfallÊ/ÊmånadÊeller ca  
e  bilsläp. Utöver de a är kostnaden 20 € / m3. 
 

BytesbodÊ 
för mindre saker finns vid återvinningscentralen. 
 

DäckÊochÊsmåba 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 SvinryggensÊdeponiÊiÊJomala,  
öppet vardagar kl.12-16. Samma 1 m3 stort avfall / månad 
som vid kommunens återvinningscentral gäller utan  
kostnad. 
 

MerÊinforma onÊ 
om 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. 
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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 

 

 
SKOL- och BILDNINGSNÄMNDEN 

 

ANSÖKANÊOM 
BARNOMSORG/FRITIDSHEMSVERKSAMHETÊ 

 

BehöverÊertÊbarnÊ 
barnomsorg eller plats i  
kommunens fri dshems-
verksamhet eller special-
omsorgens fri dshem 
läsåretÊ2023-2024? 

  

Fri dshemsverksamhet söks för e  läsår i taget. 
 

Ansökningsblanke er och mer informa on  
fås från Marie Lundell, daghemmet Solbacken 
tel. 47940, solbacken@vardo.ax  
eller Jens Andersen, Vårdö skola tel. 47960 
vardo.skola@vardo.ax  
 

Ansökningsblanke er finns också på kommu-
nens hemsida, www.vardo.ax 
  

AnsökanÊförÊlämnasÊinÊ 
ll daghemmet eller kommunkansliet  

senastÊtorsdagÊ21.3.2023. 
 

OBS! Ni som är beviljade barnomsorg behöver ej 
söka utan har kvar platsen lls dess den sägs upp. 

 

 

 
 

SOMMARPERSONAL 
 

Har du behov av 
motiverad arbetskraft i sommar? 
Flera tusen ungdomar i Norden  

söker sommarjobb. 
Vi hjälper till att hitta sommarpersonalen. 

Alla arbetstillfällen är välkomna! 
 

Behöver du ett sommarjobb? 
Du som är mellan18-30 år 

upplev Norden genom Nordjobb. 
 

Läs mer på vår hemsida: 
www.nordjobb.org 

eller Nordjobb på Facebook. 
 

Tel: (18)17279, e-post: 
aland@nordjobb.org 

   

 

VårdösÊhuvudkontor 
 
Jag välkomnar både gamla och nya 
kunder!  
 

Följ gärna min facebooksida "Vårdös  
Huvudkontor", där uppdaterar jag  
varje vecka om lediga tider.  
 

Boka din tid per telefon  040 8436 153  
eller via Facebooksidan. 
 

Du kan även beställa "take away klipp-
ning", dvs jag kommer hem till dej och 
klipper. 
 

Vi ses! / Malin Olofsson 
 

Vårdös 
huvudkontor 
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Vårdö 
 
 

Förenings 
 
 

MÖTE 
 

I skolans matsal 
torsdagen den 

9.3.2023 kl. 18.30 
 

  Välkomna! 
 -både nya och gamla medlemmar 

 
 

Vårdö 
jaktvårdsförening 

håller 
  

VÅRMÖTE  
tisdagen den  

14 mars 2023 
kl. 19.00 i skolan 

 
Stadgeenliga ärenden  
 
Kaffe 
 
Varmt välkomna! 

 
    Styrelsen 

 

Vårdö FBK 
håller vårmöte  
måndag 27.3.2023 

 kl. 18.30 
 på branddepån 
 

Stadgeenliga ärenden.  
 
Kaffe och tilltugg.  

 
Hjärtligt 

välkomna! 
 

Styrelsen 

 
 

har 

den 21 mars 2023 
kl. 19.00 på Solhult 

 
Stadgeenliga ärenden. 

  
Alla medlemmar är välkomna!  
 
Vill man bli medlem betalar man in  
10 euro/person eller  
20 euro/familj  
till FI23 6601 0001 1109 72  
uppge referensnummer 1009 
  
Vid frågor kontakta: 
Mikael Påvals: +358 40 020 7090 
Linnea Mattsson: +358 40 569 4911 
 

Styrelsen 
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GRUNDSUNDA BYS 
FISKESAMFÄLLIGHETS  
 

ordinarie  
delägarstämma  
söndagen den 26 mars 2023  
kl. 18 i Vårdö skola 
 

- Stadgeenliga förhandlingar 
- Övriga ärenden 
 

Välkomna! 
 

 Styrelsen 
 
 
 

 
GRUNDSUNDA BYS  
SAMFÄLLDA LANDOMRÅDEN 
 

ordinarie 
delägarstämma 
söndagen den 26 mars 2023  
kl. 18.30 i Vårdö skola 
 

- Stadgeenliga förhandlingar 
- Övriga ärenden 
 
 

Välkomna! 
 

Styrelsen 

 

 
ÅRSSTÄMMA 

 

VÅRDÖBY FISKELAG  
årsmöte  

hos Björn Boman 
torsdagen den 23 mars 2023 

kl. 19.30 
 

- Stadgeenliga förhandlingar 
 

- Övriga ärenden. 
 

Välkomna!  
 

Styrelsen 

 

 
MICKELSÖ BYS FISKELAG 
OCH SAMFÄLLIGHET 
ordinarie 

delägarstämma  
torsdagen den 16 mars 2023 

kl. 19.00 på Solhult.  
 

- Stadgeenliga förhandlingar 
 

- Övriga ärenden  
 

Välkomna! 
 

Styrelsen 

Väl mött! 
Fler möten 

på nästa sida. 
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och 

 
 

i Vårdö håller 

VÅRMÖTE  
och 

VÅRDÖ IK 
 håller 

ÅRSMÖTE  
 måndag 20 mars 2023 
kl. 19 i skolans matsal. 

 

¨ Stadgeenliga ärenden 
 

Servering! 
 

Välkomna! 
 

Styrelserna 

 

Vårdö älgjaktlags  
älghippa  

15.4.2023 på Kasen 
med start klockan 19.00 

Markägare  
samt byssbor 
från byarna   
Vargata 
Lövö 
Sandö 
Grundsunda 
hjärtligt  
välkomna! 

 
Anmälan senast 5.4.2023 till 
 Jonte  0457 3427 636 
 Fanny 0457 3428 636 
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PrenumereraÊkostnadsfri  
på Wårdö Info och kommunens protokoll; 
www.vardo.ax/prenumera oner 
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Strömsgårdens 
ak viteterÊiÊfebruari 
för boende på Strömsgården och  

samtliga ålderspensionärer > 65Êår.  
 

OnsdagÊ01.03.23Êkl.Ê13.30 
 Andakt, 
 kaffeservering e eråt i dagsalen  
 

TisdagÊ07.03.23Êkl.Ê13.30.  
 Folkhälsan i Vårdö kommer och 
 underhåller i dagsalen. 
 Kaffe med lltugg 
 

TorsdagÊ9.3.23Êkl.Ê14-15 

 S ckcafé med Krista 
 

LördagÊ11.3.23Êkl.Ê13.30 
 Bingo med marthornaÊi dagsalen 
 

OnsdagÊ15.3.23Êkl.Ê13.30Ê 
 Andakt, 
 kaffeservering e eråt i dagsalen  
 

SöndagÊ19.3.23Êkl.Ê13.30Ê 
 Berdinas kläder kommer ll  
 matsalen  
 

TisdagÊ28.3.23Êkl.Ê18.00Ê 
 Vänhundarna kommer på besök  
 

OnsdagÊ29.3.23Êkl.Ê13.30Ê 
 Andakt, 
 kaffeservering e eråt i dagsalen  
 

Välkomna! 
hälsar 

Strömsgårdens 
personal 

Teaterresa till Tammerfors  
22 april 2023 

 

gällande uppsättningen av 
Sally Salminens 

Katrina 
 

Avresa med första färjan 
på  morgonen från Hummelvik  
Beroende på antalet deltagare  
möter en buss i Osnäs. 
 

På returen övernattning i Åbo. 
 

En lista med intresseanmälan  
finns på biblioteket. 
 

Sista dag för anmälan  
onsdagen den 15 mars 2023. 

 

Information i övrigt av  
Olof Salmi tel. 0457 3799 119 

Wårdö Kulturförening r.f. 

 
   Vårdö FBK  
harÊenÊönskanÊtillÊerÊalla 

stuggäster likväl som fast 
bosatta vårdöbor 

 

Vi ser gärna att ni  
tittar över era vägar. 

VäldigtÊoftaÊärÊdetÊbekymmersfrittÊförÊenÊ 
personbilÊattÊtaÊsigÊframÊpåÊdessa,ÊmedanÊ 
detÊförÊvårÊbrandbilÊkanÊvaraÊbetydligtÊ 
kämpigare. 
DestoÊnärmareÊviÊslipperÊmedÊbilen,ÊdestoÊ
fortareÊgårÊdetÊförÊhjälpenÊattÊnåÊframÊtillÊer. 
 ÊÊÊÊTack på förhand! 

 

VårdöÊFBK 
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Salladsbord alla dagar utom soppdagar!     
 

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

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 

1.3 Onsdag 1 Dagens fisk 
2.3 Torsdag 2 Tomatsoppa med krutonger och crème fraiche 
3.3 Fredag 3 Kycklingtacos 
4.3 Lördag 4 Kö gryta med pota smos & dessert 
5.3 Söndag 5 Fläsk med blodbröd & dessert 
6.3 Måndag 6 Kåldolmar (D,S) Kållåda (St) 
7.3 Tisdag 7 Indisk gryta med ris 
8.3 Onsdag 8 Dagens fisk 
9.3 Torsdag 9 Fisksoppa , maltlimpa 
10.3 Fredag 10 Buffé 
11.3 Lördag 11 Stekt abborrfilé, varm äggsås, kokt pota s & dessert 
12.3 Söndag 12 Fläsksås med pota smos & dessert 
13.3 Måndag 13 Vegetarisk paella 
14.3 Tisdag 14 Hawaiischnitzel med pota sgratäng 
15.3 Onsdag 15 Dagens fisk 
16.3 Torsdag 16 Thailändsk kycklingsoppa med spenat och kokosmjölk 
17.3 Fredag 17 Gröt, frukt (D,S) Stekt spä a med kall sås (St) 
18.3 Lördag 18 Ost-& broccolisoppa med varm smörgås & dessert 
19.3 Söndag 19 Fiskgratäng med dill & räkor, pota smos & dessert 

20.3 Måndag 20 Ugnskorv i tomatgräddsås med pota s 

21.3 Tisdag 21 Mald leverbiff, vitsås, kokt pota s och lingonsylt 

22.3 Onsdag 22 Dagens fisk 

23.3 Torsdag 23 Zuccinisoppa med kikärter och pesto 
24.3 Fredag 24 Sjömansbiff och rödbeta 
25.3 Lördag 25 Sillbuffé & dessert 

26.3 Söndag 26 Tradi onell kö soppa & dessert 

27.3 Måndag 27 Flygande Jacob med ris 
28.3 Tisdag 28 Tacopaj 
29.3 Onsdag 29 Dagens fisk 
30.3 Torsdag 30 Korvsoppa 
31.3 Fredag 31 Skinkfrestelse (D,S) Janssons frestelse (St)  


