
  

Vårdö kommunkansli, tel. 47900 
öppet måndag-fredag kl. 9-15  

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

Material till Wårdö Info:  
llindfors@aland.net Nästa nr kommer 1 februari, stoppdag 25 januari 

Nr 1    årgång 30 

SAMHÄLLSINFORMATION 

 

ANNONSER  
WÅRDÖ 

INFO 2018 
 

KOMMUN- 
INVÅNARE OCH 
VÅRDÖFÖRE-
NINGAR      0,-    
 

FÖRETAG OCH 
SAMFUND I 
VÅRDÖ SAMT 
ÖVRIGA UTAN-
FÖR VÅRDÖ:    
♦  helsida 61,-
♦  halvsida  31,- 
♦  ¼ sida & 
mindre        21,-
♦  material efter 
stoppdag  +  21,- 

 

 
 

 
PRENUME-
RATION   
per brev eller 
e-post,  
per år  41,- 
 
 

UTGIVNING              
Som regel  
första post-
dagen varje 
månad.  
Finns även på 
www.vardo.ax 
 
 

INFO-
REDAKTÖR      
Lisbeth  
Lindfors, tel.  
0457 0537066 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  SAMMANTRÄDER 
torsdag 25 jan. 2018 kl. 19.00 vid kommunkansliet. 
  

Anders Englund, kommunfullmäktiges ordförande  

 

RÅDGIVANDE KOMMUNAL FOLKOMRÖSTNING  
 

Söndagen den 28 januari 2018 kommer i samband med presidentvalet  
att hållas en rådgivande kommunal folkomröstning. 

 

Folkomröstningen sker enligt kommunfullmäktiges beslut och instruktion, Kommunfullmäktiges  
protokoll 5, 09-11-2017, § 39. 
 

Rätt att rösta har den som fyllt eller fyller18 år senast den 28.01.2018 och var skriven i kommunen den 
09.11.2017, dvs. den dag kommunens fullmäktige fattade beslut om rådande folkomröstning 
 

Frågan som omröstningen gäller är ”Skall Vårdö kommun verka för att vara en självständig 
kommun” och bakgrunden är landskapsregeringens senaste avsiktsförklaring som kortfattat går ut på 
att Vårdö skall slås ihop med Geta-Finström-Saltvik-Sund och därmed upphöra som självständig kom-
mun. Resultatet av folkomröstningen kommer sedan att ligga till grund för kommunens framtida age-
rande i ärendet. Flera andra kommuner kommer att folkomrösta i samma fråga, samma dag som Vårdö. 
Därmed  är utsikterna goda att kunna jämföra utfallet av de kommunala folkomröstningarna. 
 

Den som önskar brevrösta kan hämta brevröstningshandlingar from. måndag 8.1.2018 från Vårdö kom-
munkansli, Vårdöbyvägen 11, 22550 VÅRDÖ, telefon (018)47900. Brevrösterna skall vara Vårdö kommun-
kansli tillhanda senast tisdag 23.1.2018 kl. 16.00.   Centralvalnämnden i Vårdö kommun 

 

TILLKÄNNAGIVANDE  
   AV RÖSTNINGSSTÄLLEN OCH RÖSTNINGSTIDER I VÅRDÖ KOMMUN VID 

PRESIDENTVALET ÅR 2018  

 

Anmälan om hemmaröstning  
Den som på grund av vistelse utanför landskapet eller som följd av  

sjukdom eller handikapp inte kan rösta i vallokal eller ett allmänt förhandsröstningsställe, kan 
anhålla om förhandsröstningshandlingar  

senast tisdagen den 16 januari 2018 kl. 16 per telefon eller skriftligen 
från kommunala centralvalnämnden i Vårdö, kommunkansliet, Vårdöbyvägen 11,  

22550 VÅRDÖ, telefon (018)47900.  Anmälan kan göras för båda valen på samma gång.   
 

För Centralvalnämnden i Vårdö kommun 
Vårdö den 30.12.2017   Siv Englund, ordförande 

 

DET FÖRSTA VALET, DEN 28.1.2018 
i Vårdö skola, Lövövägen 27.  

kl. 9.00 - 20.00 
 

FÖRHANDSRÖSTNING   
 sker i Vårdö närbutik, postombudet   

Drottning Kristinas gata 19 
 

Fredag den 19.1.2018 kl. 10.00 - 17.00 
Lördag den 20.1.2018 kl. 11.00 - 13.00 
Tisdag  den 23.1.2018 kl. 10.00 - 17.00 

DET ANDRA VALET, DEN 11.2.2018 
i Vårdö skola, Lövövägen 27.  

kl. 9.00 - 20.00 
 

FÖRHANDSRÖSTNING   
sker i Vårdö närbutik, postombudet   

Drottning Kristinas gata 19 
 

Fredagen den 2.2.2018  kl. 10.00 - 17.00 
Lördagen den 3.2.2018  kl. 11.00 - 13.00 
Tisdagen  den 6.2.2018 kl. 10.00 - 17.00 

Av förekommen anledning  
utgår kommundirektörens  

nyårskrönika i detta nr. 
GOTT NYTT ÅR till er alla! 

tel:28.01.2018
tel:09.11.2017
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KONTAKTUPPGIFTER 
VÅRDÖ KOMMUN 

 

www.vardo.ax och 
www.facebook.com/vardokommun 

 

KOMMUNKANSLI  tel. 47900 

Kommundir. Andreas Johansson, tel. 47990 
e-post: andreas.johansson@vardo.ax   
Kansli, tel. 47900, fax: 47910 
Måndag—fredag kl.  9-15  
e-post: info@vardo.ax  
adress: Vårdöbyvägen 11, 22550 VÅRDÖ 
 

BIBLIOTEK   tel. 47970 
Bibliotekarie Lisa Rydell,   
Öppet tisd. och torsd. kl. 13-16.30 och 18-20 
e-post: biblioteket@vardo.ax 
 

BYGGNADSKANSLI tel. 47920 
Kommuntekniker/byggnadsinspektör  
Fredrik Packalén, tel. 47920, 0457 3430527  
Måndag—onsdag kl. 9-15  
e-post: fredrik.packalen@vardo.ax   
 

CENTRALKÖK  tel. 47980 
Kock Minna Pomrén-Andersson 
e-post: minna.pomren-andersson@vardo.ax 
 

DAGHEM SOLBACKEN  tel. 47940 
Föreståndare Marie Lundell 
e-post: marie.lundell@vardo.ax   
 

FRITIDSHEM   tel. 47940 
Se daghemmet Solbacken. 
 

SKOLA    tel. 47960 
Föreståndare Annika Karlsson 
e-post: annika.karlsson@vardo.ax   
 

SOCIALKANSLI  tel. 47930  
Socialsekreterare Susann Peltonen,  
Torsdagar i Vårdö, tel. 47930  
Övriga dagar i Sund tel. 43 27 30 
e-post: susann.peltonen@sund.ax 
 

STRÖMSGÅRDEN   tel. 47950 

Vik äldreomsorgsledare Desireé Zetterman 
tel. 47955, mån-ons kl. 9-15 
e-post: aldreomsorg@vardo.ax     
Närvårdarna, tel. 47950 

 

 

 

VÅRDÖ KOMMUN 
BIBLIOTEK och KULTUR 

 

Bibliotekets utställning med anledning av  
Finlands hundraårsfirande; 

 

är på plats ännu till den 25 januari 2018.  
Så passa på!  

Utställningen visar på Finlands 100 senaste 
turbulenta år och består av objekt ur  

Liisa Järnefelts privata samling,  
bl. a. brev från fronten och en lottauniform. 

Utställningen handlar om Finland,  
sett genom ”vanliga” människors upplevelser. 

 

Kafé Katrina 

Välkommen in till Ditt  
närmaste bibliotek på 
kaffe och kaka varje  
tisdags- och torsdagskväll 
kl. 18-20 under hela vintern. 
 

Stickcafét  
på tisdagskvällar börjar igen  

den 9 januari 2018. Välkomna! 
 

Gott Nytt År! 
 
 

Välkommen 
till ditt bibliotek! 

- öppettider, se här intill - 

 

 

VÅRDÖ HÄLSO-  
& SJUKVÅRDS-
MOTTAGNING  

 

 Telefontid:  

mån-tors kl. 12-13,  

telefon (+358 18) 47655 

mailto:fredrik.packalen@vardo.ax
mailto:fredrik.packalen@vardo.ax
mailto:fredrik.packalen@vardo.ax
mailto:fredrik.packalen@vardo.ax
mailto:fredrik.packalen@vardo.ax
mailto:fredrik.packalen@vardo.ax
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BYGGNADSTEKNISKA 
NÄMNDEN 

   
 

Byggnadstekniska nämndens nästa 
sammanträde hålls måndagen den  
22 januari 2018.  
 

Handlingar för ärenden som skall behand- 
las under mötet bör vara byggnadskansliet 
tillhanda senast måndagen den 15 januari 
2018. 

 

Du har väl  
inte glömt...  
att kommunutredare  

Siv Sandberg kommer till Vårdö skola 
tisdagen den 9.1.2018 klockan 19.00 
för att berätta om kommunutredningen som 
hon gjort av Finström-Geta-Sund och kom-
munsammanslagningar generellt.  
 

Vårdö kommun står för fika. 

 

 

AVFALLSINFO från 
BYGGNADSTEKNISKA 
NÄMNDEN 

 

Plastsorteringen upphör  
Från och med 1.1.2018 skall plast  
sorteras som brännbart restavfall.  
 

Orsaken är att återvinning av plast inte ännu  
är möjligt och ändå i slutändan sorteras till-
sammans med det brännbara avfallet. 
 

Extra kärl för kartong ersätter plastkärlen i 
återvinningsstationerna.  

 

 

ÅTERVINNINGS- 
CENTRALEN (ÅVC) 
I LISTERSBY HAR ÖPPET  

• 1 oktober - 31 mars •  
enligt överenskommelse  

med Christer Norrman 

tel. 041 444 2444 

 

I nästa nummer kommer 
Wårdö Infos  

mobilnummerlista 2018 .  
Har du nåt du vill lägga till, ändra,  

ta bort el dyl så ta kontakt med info-
redaktören så snart som möjligt, men  

före 25:e januari. 

 

LANTBRUKSKANSLIET 
INFORMERAR 

 

Anmälan om djurantal till  

svinregistret 
 

Alla som registrerat  
sig som hållare av svin skall tre gånger 
per år anmäla antalet svin/grisar till 
djurregistret. Djurens  
antal per månad räknas enligt  
antalet på månadens första dag.  
 

Djurantalet  
för tiden 1.9 -31.12.2017 skall lämnas 
in före 31.1.2018.   
 

Blankett  
som skall användas för anmälan kan 
hittas på Eviras hemsida eller hämtas 
från lantbrukskansliet.  
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COPE 
Föräldrautbildning 

för föräldrar med barn  
i åldern 3-12 år 

 

Ta chansen att diskutera med andra föräldrar, dela erfarenheter och fundera 

kring hur man ska hantera olika vardagsproblem och konfliktsituationer som upp-

kommer i en familj. Varje lektion är organiserad, har ett tema och leds av två ut-

bildade COPE-handledare. COPE (Community Parent Education Program) är ett 

erkänt fungerande utbildnings-program som ger verktyg för föräldrar att kommu-

nicera med sina barn. 

 

FÖR VEM: Familjer med barn i åldern 3-12. COPE fungerar bäst om två vuxna från varje 

familj kan delta – men det går också väldigt bra att delta om man är själv! Barnpassning 

erbjuds under kurstillfällena. 

NÄR: Kursen omfattar åtta tillfällen med start torsdagen 25/1 kl. 18:00-20:00. Sedan 

fortsätter träffarna en gång i veckan samma tid och samma plats med uppehåll för 

sportlov den 22/2. 

VAR: Folkhälsans Allaktivitetshus i Mariehamn (Skeppargatan 11) 

HUR: Anmäl Ert deltagande på https://kurser.folkhalsan.fi  senast 5.1.2018.  

PRIS: Kursen är gratis, och vi bjuder på fika! Men observera att det bara finns ett begrän-

sat antal platser! 

 

MERA INFO: Förfrågningar riktas till Pernilla Karlsson tel. 0400 627 435 eller e-post  

pernilla.karlsson@folkhalsan.ax . Information om COPE fås också från 

www.svenskacope.se. 

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!    

 

 

 

                                                                                        

https://kurser.folkhalsan.fi
mailto:pernilla.karlsson@folkhalsan.ax
http://www.svenskacope.se
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COPE 

Föräldrautbildning 
för tonårsföräldrar  
 

Ta chansen att diskutera med andra föräldrar, dela erfarenheter och fundera 

kring hur man ska hantera olika vardagsproblem och konfliktsituationer som upp-

kommer i en familj. Varje lektion är organiserad, har ett tema och leds av två ut-

bildade COPE- handledare. 

COPE (Community Parent Education Program) är ett erkänt fungerande utbild-

ningsprogram som ger verktyg för föräldrar att kommunicera med sina barn/

ungdomar. 

FÖR VEM: Föräldrar med barn och ungdomar i åldern 13-17. COPE fungerar bäst om två 

vuxna från varje familj kan delta, men det går också utmärkt att delta om man är själv. 

NÄR: Kursen omfattar åtta tillfällen med start onsdagen 24/1 kl. 18:00-20:00. Sedan fort-

sätter träffarna en gång i veckan samma tid och samma plats t.o.m. 21.3, med ett uppe-

håll under sportlovsveckan (21.2). COPE-kursen fungerar som en helhet bestående av 

åtta tillfällen som bygger på varandra, så det är viktigt att delta i alla tillfällena.  

VAR: Ungdomshuset Boost, Uppgårdsvägen 6 i Mariehamn. 

ANMÄLAN: Anmäl Ert deltagande på https://kurser.folkhalsan.fi  senast 5.1.2018. Antalet 

platser är begränsat. 

PRIS: Kursen är gratis, och vi bjuder på fika. 

MERA INFO: Förfrågningar riktas till Pernilla Karlsson tel. 0400 627 435 eller e-post  

pernilla.karlsson@folkhalsan.ax . Information om COPE fås också från 

www.svenskacope.se  

  

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!  

 

 

https://kurser.folkhalsan.fi
mailto:pernilla.karlsson@folkhalsan.ax
http://www.svenskacope.se
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Spelkväll  
på Kasen! 

 

Torsdagen 

den 18.1.2018 

kl.18:30-20:30 
 

Bordsspel står på tapeten och 

intresserade i alla åldrar är 

varmt välkomna. 
 

Tel. 0407242802 vid frågor. 
 

Hälsningar,  

Styrelsen 
Hembygdens väl r.f. 

 

Information 

till alla aktieägare i  

Wårdö Handels Ab 

samt till de personer som 

inte ännu blivit  

aktieägare i  

Wårdö Handels Ab. 

 

Wårdö Handels styrelse beslöt  

vid sitt möte den 7 dec 2017 att 

förlänga teckningstiden för Wårdö 

Handels aktieemission till och med 

den 15 april 2018. 
 

Pengarna som emissionen tillför bolaget 

skall i första hand användas till att 

bygga ett nytt tak på butiksfastig-

heten och till målning av fasaden.  

Wårdö Handels aktier kostar 160€ per 

styck 
 

Aktierna betalas till Ålandsbankens 

konto FI61 6601 0003 6023 15 

Du har två alternativ att betala aktier på. 

Alt1:  

Du hämtar det förhandsifyllda girot och 

en infoblankett vid butikens postdisk. 

Gå sedan till banken och betala in de 

antal aktier du har tänkt köpa.  

Kom ihåg att fylla i uppgifterna i info-

blanketten och returnera den till buti-

kens postdisk där personalen tar hand 

om den tills aktieemissionen har slut-

förts. 

Alt 2:  

Du betalar med din internetbank till 

konto: FI61 6601 0003 6023 15         

Kom ihåg att skriva i meddelanderutan: 

Antal aktier, Namn och fullständig 

adress, Nationalitet.     
   

Wårdö Handels styrelse 

önskar alla ett 

GOTT NYTT ÅR 2018 

  

Ett varmt 
TACK 

till Vårdö röda kors 
för julblomman 

och till flickorna 
som kom med den. 

 

Karl L 

 

Butiks-
turen 

körs på fredagar, med start   

kl. 10 från Listersby. 
 

Bokas via Bomans taxi 
tel. 47742, 0400 892 142  
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ROLIGHETER 
PÅ STRÖMSGÅRDEN 
Nu är vi igång med aktiviteterna 

för Vårdöbor +65 år 
AKTIVITETER i JANUARI  

Församlingens Andakt och Sångstund på Strömsgården  
se mer information i Församlingsbladet  

 

Varmt välkomna till Strömsgården 
önskar Desireé Zetterman, vik äldreomsorgsledare, 

med personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nu har ni säkert alla fått 

VÅRKATALOGEN 2018 
med nya kurser i Vårdö 

 

Bl.a. en kurs i  

Vals, foxtrot och  

kanske en schottis  
- för ungdomar i ålder och sinne–  

inför älghippan, 50-årskalaset eller 

bara för att det är så roligt. 
 

 

Som regel behövs minst åtta deltagare 
för att kursen ska kunna börja, så ta  
med dig en kompis och lär er nåt nytt 

och roligt tillsammans. 

Måndag  1.1 NYÅRSDAGEN 2018 

Tisdag  2.1   

Onsdag  3.1   

Torsdag  4.1  Se församlingsbladet 

Fredag  5.1   

Lördag  6.1  TRETTONDAGEN 

Söndag  7.1   

Måndag 8.1 Kl. 13.30 HÖGLÄSNING, kaffe med dopp 

Tisdag  9.1   

Onsdag  10.1 Kl. 13.30 SITTGYMNASTIK, kaffe med dopp 

Torsdag  11.1  Se församlingsbladet 

Fredag  12.1 Kl. 13.30 FREDAGSTRÄFF, kaffe med dopp 

Lördag  13.1  TJUGONDAGKNUT 

Söndag  14.1   

Måndag  15.1 Kl. 13.30 HÖGLÄSNING, kaffe med dopp 

Tisdag  16.1   

Onsdag 17.1 Kl. 13.30 SITTGYMNASTIK, kaffe med dopp 

Torsdag  18.1  Se församlingsbladet 

Fredag 19.1 Kl. 13.30 FREDAGSTRÄFF, kaffe m dopp 

Lördag  20.1   

Söndag 21.1   

Måndag  22.1 Kl. 13.30 HÖGLÄSNING, kaffe med dopp 

Tisdag  23.1 
Kl. 13.30 MIMOSEL, kaffe m dopp. 
Kl. 18.00 VÄNHUNDARNA 

Onsdag  24.1 Kl. 13.30 SITTGYMNASTIK, kaffe med dopp 

Torsdag  25.1  Se församlingsbladet 

Fredag  26.1 Kl. 13.30 FREDAGSTRÄFF, kaffe med dopp 

Lördag 27.1 
Kl. 14.00 ÅRETS 1:a BINGO med Toje 
                 kaffe med dopp 

Söndag 28.1   

Måndag 29.1 Kl. 13.30 HÖGLÄSNING, kaffe med dopp 

Tisdag 30.1   

Onsdag 31.1 Kl. 13.30 SITTGYMNASTIK, kaffe med dopp 

Torsdag 1.2  Se församlingsbladet 

 

Är du 65 år eller äldre?  
Saknar meningsfullhet  

i tillvaron?  
Upplever oro, nedstämdhet  

eller ensamhet?  
Det är du inte ensam om!  

 

I projektet “Främjande av psykisk 
hälsa bland äldre” arbetar vi med 

att hitta meningsfulla aktiviteter för 
äldre. Genom individuella samtal 
erbjuder vi stöd i att hitta för Dig 

lämpliga aktiviteter i det lokala ut-
budet. Vi erbjuder även aktiviteter 

inom projektets ramar. 
 

Gruppsamtal för yngre äldre 
Har du svårt att hitta meningsfull-

het i vardagen efter att du inte 
längre är fullt yrkesverksam? Vi 

söker deltagare till en samtalsgrupp 
för personer (65+) där avsikten är 

att genom diskussioner tillsammans 
hitta nya resursstärkande, positiva 

synvinklar på livet. Samtalsgruppen 
startar i februari 2018. 

 

Låter detta som något för Dig?  
Tveka inte att höra av Dig!  
Erika Borenius-Kankkonen  

Mån- to 08-15.00 tel: 04573453978  
e-post:  

erika.boreniuskankkonen@ha.ax 

mailto:erika.boreniuskankkonen@ha.ax
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Beställning  
av lunch:  
-kryssa i listan,  
-skriv under,  
-klipp ur  
-lämna in den  
till Centralköket 

 

      

  

Salladsbord alla dagar utom soppdagar!     
 

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

 

Sign.     

    Smaklig måltid! 

 

Strömsgårdens 
boendes mattider 

 

Lunch       kl. 11.30 
Middag     kl. 16 
Kvällsmål kl. 19 

2.1 Tisdag 2 Kycklinggratäng från Italien 

3.1 Onsdag 3 Dagens fisk 

4.1 Torsdag 4 Vegetarisk soppa & dessert 

5.1 Fredag 5 (Sk, D) Risotto    (S) Revbensspjäll, pilaffris, sky  

6.1 Lördag 6 Fiskgryta, potatis & dessert                      Trettondagen 

7.1 Söndag 7 Sjömansbiff, rödbeta & dessert 

8.1 Måndag 8 Ugnskorv, mos, vegetariskt 

9.1 Tisdag 9 Crêpes 

10.1 Onsdag 10 Dagens fisk 

11.1 Torsdag 11 Ärtsoppa & pannkaka 

12.1 Fredag 12 Gulaschgryta, ris/potatis 

13.1 Lördag 13 Helstekt grisfilé à la Provencale & dessert   Tjugondag Knut 

14.1 Söndag 14 Strömmingslåda, rödbeta & dessert 

15.1 Måndag 15 Pajer 

16.1 Tisdag 16 Lammfärsbiff, tzatziki, potatis 

17.1 Onsdag 17 Dagens fisk 

18.1 Torsdag 18 Thailändsk kycklingsoppa & dessert 

19.1 Fredag 19 Vegetariskt 

20.1 Lördag 20 Rullader i gräddsås, potatis & dessert 

21.1 Söndag 21 Italienska köttbullar, potatis & dessert 

22.1 Måndag 22 Rotsaksgryta med köttfärs, potatis/pasta 

23.1 Tisdag 23 Schnitzel, mos, vitlökssmör 

24.1 Onsdag 24 Dagens fisk 

25.1 Torsdag 25 (Sk, S) Korvsoppa & dessert (D) Solsoppa & dessert 

26.1 Fredag 26 Kållåda 

27.1 Lördag 27 Kalops, potatis & dessert 

28.1 Söndag 28 Laxpudding, rödbeta & dessert 

29.1 Måndag 29 Vegetarisk Lasagne 

30.1 Tisdag 30 Pepparrotsgryta, potatis 

31.1 Onsdag 31 Fisksoppa & dessert 

01-feb Torsdag 1.2 Pasta Bolognese 


