
  

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 

SAMHÄLLSINFORMATION 

ANNONSER  
WÅRDÖ 

INFO 2019 
 

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   
Via 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 

Nyårskrönika 2018 
Ytterligare ett år till ända. Den 12 de-
cember fastställde kommunfullmäktige 
budgeten för år 2019. Större händelser 
är att den allmänna fastighetsskatte-
procenten sänks med 0,05 % -enheter 

och att avfallstaxan sänks med ytterligare 5 %. Kom-
munens budget för 2019 kommer också att vara en 
ekonomisk förbättring mot årets budget. 
 

Under de senaste åren har kommunens kassainnehav 
successivt ökat, vilket innebär att vi kommer att kunna 
investera i rimlig omfattning i framtiden utan att 
uppta lån. Kommunens ekonomiska läge är överlag 
bra och kommer gradvis att förbättras under de kom-
mande två-tre åren. Innan dessa verksamhetsår är 
genomförda så är jag ej ännu beredd att slå mig till ro, 
utan det är viktigt att dessa verksamhetsår bedrivs i 
samma kostnadseffektiva anda som tidigare.  
 

Dessutom är det min bestämda uppfattning att vi 
måste locka hit fler skattebetalare och successivt när-
ma oss medelinkomstskatteprocenten på Åland som 
är ca 17,5 %. Företagsetableringar är också någonting 
som på sikt måste till för att vi skall kunna utveckla 
kommunens service till kommuninvånarna. En annan 
viktig fråga för Vårdö kommun är att verkställa kom-
munernas socialtjänst, dels av serviceskäl men även 
på grund av ”försäkringssystemet” som kommunernas 
socialtjänst passivt kommer att erbjuda. 
 

Vårdöbron färdigställdes och invigdes under året. 
Denna händelse innebar att kommunens befolkning 
omedelbart ökade igen vilket är oerhört glädjande. 
Jag ser fram emot en fortsatt befolkningsökning under 
de kommande åren.  
 

Kommunledningen kämpar också vidare med att verk-
ställda folkviljan att Vårdö skall vara en egen självstän-
dig kommun, vilket kommer att fortsätta under 2019. 
 

Avslutningsvis vill jag tacka folk- och förtroendevalda, 
kommunens anställda samt kommuninvånarna för 
gott samarbete under året som precis har gått mot sitt 
slut. Vårdö kommun är alla anställda och alla som var-
aktigt bor i kommunen, varken mer eller mindre, och 
det är viktigt att komma ihåg. 
 

Tillönskar er alla ett Gott Nytt År! 

Andreas Johansson, kommundirektör  

 

LEDIGA  
LÄGENHETER 
i Vårdö  

 
 

på Viktorsgränd,  65,5 m²  
Hyran är 455,23/månad 

och 

 
 

i Bibliotekshuset, 60,2 m² 
Hyran är 487,62/månad 

 

Båda lägenheterna är 
lediga omgående. 

 

Utöver hyran står hyresgästen  
för el och sophantering. 
 

Ansökningar beaktas löpande.  
Adress Vårdöbyvägen 11,  
22550 VÅRDÖ, alternativt mail till:  
andreas.johansson@vardo.ax  
 

Förfrågningar  
ställs till VD Andreas Johansson,  
mail enligt ovan eller tel. 47990. 

 

Den gemensamma 
räddningsnämnden 
har vid sitt möte den 
19.12.2018 beslutat att 

sotning i Lumparland, Sund och Vårdö 
kommuner släpps fritt för yrkesutö-
vare som är godkänd enligt 50 § rädd-
ningslagen för landskapet Åland.  
Fastighetsägaren skall se till att eld-
städer och rökkanaler sotas. 
 

Verksamma sotare för närvarande 
i landskapet är: 

•  Häggblom Lars  0457 3828 380 

•  Johansson Dag-Ove  040 5825 735 

•  Mattsson Carl-Olof  040 0529 252 

•  Mattsson Per-Olof  040 0529 251  

Nr 1  årgång 31 
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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 Petra Nord,   
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 

 

 

Kurser 

våren 2019 
 

 

Nu har ni säkert alla fått 

VÅRKATALOGEN 
Här är Vårdö-kurserna  

med datum för kursstart (anmäl senast) 
 

12.1.19 Tiffany och lite fusing (5.1.19!) 
 

19.1.19 Kinesiska och japanska tecken   
 (5.1.19) 
 

9.2.19 Kalligrafi - skriv vackert på  
 kinesiska (26.1.19) 
 

1.3.19 Sy vad du vill (14.2.19) 
 

DNA-kursen och Swedish for beginners 
fortsätter från höstterminen 
 

Kursanmälningar senast två veckor innan  

kursstart till Vårdös kontaktperson, Lisbeth  

Lindfors, tel. 0457 0537 066 eller e-post  

llindfors@aland.net 

 

VÅRDÖ KOMMUN 
BIBLIOTEK och KULTUR 

 

Välkommen in och botanisera 
bland nyutkomna biografier,  
romaner och 
deckare!  
 
Inled det nya 
året med tips 

från inspirerande livsstilsböcker  
och härliga receptsamlingar. 

 
Det finns också nya 
tidningar på prov med  

fokus på träning 
och välmående!  
 

 

Välkommen 
till ditt bibliotek! 
- öppettider, se här intill - 

 

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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Behövs 
bokföringshjälp? 
 

Nu har jag bytt bokföringsprogram 
för att kunna göra bokföring åt fler  
kunder till ett rimligt pris.  
I programmet finns bl.a en smidig 
skattegräns-momsredovisning. 
Det kan även skriva ut era kund-
fakturor som därefter går direkt  
in i bokföringen. 
 

Även kund- och leverantörs-
reskontra kan ingå. 
 

Deklarationshjälp både för 
företag och privatpersoner. 

 
Tag gärna kontakt för mer information. 
 

Krister Johansson   
tel 04575244017 
Storbacken 20 läg 3, 22550 Vårdö 
e-mail: krister.johansson@aland.net 

 

LANTBRUKSKANSLIET  
INFORMERAR 

 

Krisstöd pga. sommarens torka 

I januari 2019 kommer det att bli möjligt att 
ansöka om krisstöd till jordbruket som en 
följd av sommarens torka. 
 

Exakt ansökningstid samt stödvillkor 
är vid skrivande stund ännu 
inte fastställda. Håll därför  
utkik efter mer information 
under januari eller kontakta 
lantbrukskansliet. 

  

  

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 
 

Byggnadstekniska nämnden beviljade  följande byggnadslov den 17 december 2018: 
 

Nybyggnad av fritidshus på Röjskär 2:12 på Bergö.  
Byggnadslovet beviljas efter att grannhöranden inkommit 
 

Byggnadstekniska nämnden behandlade även ett ärende gällande olovlig byggnation i Vårdöby. 
Byggnadstekniska nämnden har beviljat byggnadslov på sökandens område enligt gällande lag  
5 m från tomtgräns men där byggnaden placerats över rågräns. Före detta har omfattade mark-
arbeten utförts och det är i dagsläget svårt att på plats bestämma exakt position för rågränser. 
Kommunen sänder uppmaning till byggherren  att inkomma med plan för flytt av byggnaden till 
den plats där bygglov beviljats om inte markfrågan löses. Råstenar för rålinje skall även ersättas. 
Mer i ärendet i byggnadstekniska nämndens protokoll 10 – 2018 17.12.2018. 
 

Byggnadstekniska nämndens nästa sammanträde hålls, om behov finns, måndagen den  
21 januari 2019. Handlingar för ärenden som skall behandlas under mötet bör vara byggnads-
kansliet tillhanda  senast den 7 januari 2019. 

 

 
Ny brandinspektör ! 

 
 

Nye brandinspektören Thomas Mattsson  
är numera på plats fr. o.m. december månad då 
tidigare brandinspektören avgått med pension. 
  

Räddningsområdets kontaktuppgifter är således; 
 

Lennart Johansson, räddningschef   
tel. 329 132 / 0457 522 16 30    
Lennart.johansson@jomala.ax  
 

Thomas Mattsson, brandinspektör 
tel. 329 175 / 040 828 16 40 
Thomas.mattsson@jomala.ax 

Ålandstrafiken meddelar: 
TURLISTOR, BOKNINGSREGLER 
OCH TAXOR 2019 HITTAS ON-LINE 

Turlistorna, bokningsreglerna och biljettav-
gifterna för år 2019 finns nu på 
www.alandstrafiken.ax 
 

Se fliken TURLISTOR och PRISER. 

mailto:Lennart.johansson@jomala.ax
mailto:Thomas.mattsson@jomala.ax
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ÄLDREOMSORGEN  
INFORMERAR 

 

ROLIGHETER 
PÅ  STRÖMSGÅRDEN 

 

AKTIVITETER i JANUARI  

 

Gott Nytt År! 

 

Varmt välkomna 
till Strömsgården 

önskar personalen 

Onsdag 2.1   

Torsdag 3.1   

Fredag 4.1   

Lördag 5.1   

Söndag 6.1  TRETTONDAGEN 

Måndag 7.1   

Tisdag 8.1  

Onsdag 9.1   

Torsdag 10.1 Kl. 13.30 ANDAKT 

Fredag 11.1   

Lördag 12.1   

Söndag 13.1 
 TJUGONDAKNUT  
Boende och personal har julgransplundring. 

Måndag 14.1   

Tisdag 15.1   

Onsdag 16.1   

Torsdag 17.1   

Fredag 18.1   

Lördag 19.1 
Kl. 14.00 BINGO m TOJE,  
kaffe m dopp 

Söndag 20.1   

Måndag 21.1   

Tisdag 22.1 Kl. 18.00 DRAGSPELSKLUBBEN underhåller,  
kaffe med dopp 

Onsdag 23.1 Kl. 18.00 VÄNHUNDARNA hälsar på 

Torsdag 24.1 Kl. 13.30 ANDAKT 

Fredag 25.1   

Lördag 26.1   

Söndag 27.1   

Måndag 28.1   

Tisdag 29.1 Kl. 13.30 MIMOSEL, kaffe m dopp 

Onsdag 30.1   

Torsdag 31.1   

 

Vårdö IK  
Januari 2019 

 

 

Vårdö IK  
finns på Facebook   

gilla sidan  
så får ni aktuell 
information där. 

 

Styrelseordförande i 
VIK:  

Micke Weckman  
tel. 040 8655 666 

 

I nästa nummer  
kommer Wårdö Infos  

mobilnummerlista 
2019. 

Har du nåt du vill lägga till, 
ändra, ta bort eller liknande, 

ta kontakt med inforedaktören 
så snart som möjligt, men  

senast 25:e januari. 

Församlingens  
Andakt och Sångstund på 

Strömsgården  
se mer information i  
Församlingsbladet  

 
Vårdös  
huvudkontor 
 

Öppet kvällar och helger 

enligt överenskommelse.  
 

Obs: semesterstängt  

6-22 februari 2019. 

 

Boka din tid på telefonnummer  

040 8436 153  

(+358 40 8436 153) 
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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 

 

Beställning  
av lunch:  
-kryssa i listan,  
-skriv under,  
-klipp ur  
-lämna in den  
till Centralköket 

 2.1 Onsdag 2 Dagens fisk 

 3.1 Torsdag 3 Ärtsoppa & pannkaka 

 4.1 Fredag 4 Buffé 

 5.1 Lördag 5 Rotmos mm. & dessert 

 6.1 Söndag 6 Helstekt karré, ädelostsås, potatis & dessert   Trettondagen 

 7.1 Måndag 7 Korv och mos, vegetariskt 

 8.1 Tisdag 8 Schnitzel, gratäng 

 9.1 Onsdag 9 Dagens fisk 

 10.1 Torsdag 10 Bortsjsoppa & frukt/dessert 

 11.1 Fredag 11 (Sk, D) Gröt    (S) Fläskgryta, potatis 

 12.1 Lördag 12 Fisksoppa, limpa & dessert 

 13.1 Söndag 13 Sjömansbiff, rödbeta & dessert              Tjugondag Knut 

 
14.1 Måndag 14 Pytt i panna 

 15.1 Tisdag 15 Vegetariskt 

 16.1 Onsdag 16 Dagens fisk 

 17.1 Torsdag 17 Korvsoppa & dessert 

 18.1 Fredag 18 Linsgryta med köttfärs, potatis 

 19.1 Lördag 19 Lindströmsbiff, gräddsås, potatis & dessert 

 20.1 Söndag 20 Kycklinggryta, potatis & dessert 

 01.1 Måndag 21 Makaronilåda 

 22.1 Tisdag 22 Olika pajer 

 23.1 Onsdag 23 Dagens fisk 

 24.1 Torsdag 24 Blomkålssoppa & frukt/dessert 

 25.1 Fredag 25 (Sk, D) Tacos    (S) Kållåda 

 26.1 Lördag 26 Asiatisk fiskgryta, potatis & dessert 

 27.1 Söndag 27 Schnitzel, brunsås, blomkålsmos, potatis & dessert 

 28.1 Måndag 28 Ugnskorv, mos 

 29.1 Tisdag 29 (Sk, D) Pizza    (S) Fläskpannkaka 

 30.1 Onsdag 30 Dagens fisk 

 31.1 Torsdag 31 Kycklingsoppa med  kokosmjölk & dessert 


