SAMHÄLLSINFORMATION

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

Nr 10 årgång 32
Nästa nr kommer 2 november stoppdag 25 oktober

ANNONSER
WÅRDÖ
INFO 2020
KOMMUNINVÅNARE OCH
VÅRDÖFÖRENINGAR
0,FÖRETAG OCH
SAMFUND I
VÅRDÖ SAMT
ÖVRIGA UTANFÖR VÅRDÖ:
♦ helsida 61,♦ halvsida 31,♦ ¼ sida &
mindre
21,♦ material efter
stoppdag + 21,-

BYGGNADSTEKNISKA
NÄMNDEN
Byggnadsinspektionen
har under tiden
1.6.2020-31.8.2021
öppet MÅNDAGAR kl. 8-15.
För ärenden rörande vatten och
avlopp, avfall och annat som rör
kommunalteknik, kontakta
kommunkansliet, tel. 018-47900,
för närmare information.

VÅRDÖ
FBKs

PRENUMERATION

HÖSTMÖTE

Via brev eller
e-post,
41,-/år
Via hemsidan
www.vardo.ax
ingen kostnad

måndagen den
12 oktober 2020

UTGIVNING

kl. 19 på branddepån.

Som regel
första postdagen varje
månad.
Finns även på
www.vardo.ax

INFOREDAKTÖR
Lisbeth
Lindfors, tel.
0457 0537066

ANNONSMATERIAL
TILL
llindfors@
aland.net

Stadgeenliga förhandlingar
Kaffeservering

ALLLA HJÄRTLIGT
VÄLKOMNA!
Styrelsen

25 oktober 2020
- då är det dags att

en timme

Jag heter Eva Widgren
och tillträdde tjänsten som kommundirektör den 31 augusti här på Paradisön,
som Vårdö kallas i folkmun. Jag har ju
redan hunnit vara ute både i radio vid två
tillfällen och i tidningarna (Nyan och
Ålandstidningen) så ni vet säkert redan
en del om mig.
Som de flesta redan vet så är jag från
Sverige, härstammar från Uppsala men
bott merparten av mitt vuxna liv i Stockholm med några avstickare utomlands.
Jag har två vuxna barn, en son, Douglas
som är 27 år som är egen företagare inom
mekanik, styr-och reglerbranschen och en
dotter, Moa 22 år som studerar till lärare
på Stockholms universitet. Jag är även
farmor till Jackson 2,5 år och sambo med
Peter ”Pettan” som arbetar som mekaniker och har varit dragracingförare i över
30 år.
Jag har flera universitetsexamen men det
är inte till så stor hjälp då man tillträder
den här typen av tjänst i ett annat land.
Det har varit många olika spörsmål som
jag har fått läsa mig in på och sätta mig in
i olika ärenden.
Jag tycker Vårdös kommuninvånare är
väldigt trevliga och jag har fått ett fint
bemötande. Min förhoppning är att jag
ska kunna bidra med någonting från mina
tidigare verksamheter som främst har varit inom det svenska skolväsendet.
Om ni har vägarna förbi så välkomnar
jag gärna ett besök och lyssnar på era
idéer och synpunkter.

Eva
blir det VINTERTID

ändra klockan

BAKÅT!

KONTAKTUPPGIFTER
VÅRDÖ KOMMUN

VÅRDÖ KOMMUN
BIBLIOTEK och KULTUR

www.vardo.ax
Välkommen med på

KOMMUNKANSLI

tel. 47900
Kommundir Eva Widgren
tel. 47990
e-post: eva.widgren@vardo.ax
Måndag - fredag kl. 9-15
e-post: info@vardo.ax
adress: Vårdöbyvägen 11, 22550 VÅRDÖ

på biblioteket
Stickcaféet och Klippklubben
samlas varje tisdag kväll kl .18-20.
Kom gärna med!
Biblioteket bjuder på kaffe
och kaka till alla besökare!

BIBLIOTEK

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

Sagostunder för småbarn

BYGGNADSKANSLI

Oktobers sagostund ordnas tisdagen 6.10. kl 10.
Vi läser bilderböcker 15-20 min, efteråt får man
låna hem massor med böcker. Även Solbackens
Mumindalen deltar i Sagostunden: en härlig
möjlighet till hemmavarande barn att bekanta sig
med framtida kompisar.

Byggnadsinsp. tel. 47920, 0457 3430527
OBS! Måndagar kl. 9-15
e-post: fredrik.packalen@vardo.ax
Kommunalteknik: för mer information,
kontakta kommunkansli
tel. 47900

Höstens sagostunder:

CENTRALKÖK

tel. 47980
Kock Minna Pomrén-Andersson
e-post: centralkoket@vardo.ax

Tisdagen 6.10 kl. 10
Tisdagen 3.11 kl. 10
Tisdagen 1.12 kl. 10

DAGHEMMET SOLBACKEN
OCH FRITIDSHEM
tel. 47940

Glöm inte låna höstens nyheter
till mörka, blåsiga kvällar! Några av de nya böckerna:
Conny Andersson: Leonards koffert
Agneta Karlsson: Åländska kvinnor i färjerederiernas tjänst
Michael Connelly: En eld i natten
Jan Guillou:
Slutet på historien
Moa Herngren: Svärmodern
Johanna Mo:
Nattsångaren
Ragnar Jónasson: Dimma; Byn
Sofie Sarenbrant: Mytomanen
Suzanne Collins: Balladen om sångfåglar och
ormar

eller 0457 3456368
Föreståndare Marie Lundell
e-post: marie.lundell@vardo.ax

FASTIGHETSSKÖTSEL
Fastighetsskötare

SKOLA

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

Det finns desinficeringsmedel
till händerna vid ingången och på disken.

SOCIALKANSLI

tel. 47930
Socialsekreterare Susann Peltonen,
Torsdagar i Vårdö
tel. 47930
Övriga dagar i Sund
tel. 432730
e-post: susann.peltonen@sund.ax

Alla böcker som kommer in
torkas av med rengöringsmedel.
Kom ihåg säkerhetsavståndet
stanna hemma om du känner dig förkyld.

Välkommen
till ditt bibliotek!

tel. 040 5946 705

STRÖMSGÅRDEN
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tel. 47950
Vik äldreomsorgsledare Desireé Zetterman
vardagar kl. 9-15 tel. 0457 345 6175
e-post: aldreomsorg@vardo.ax

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
På byggnadstekniska nämndens sammanträde
31.8.2020 beviljades följande bygglov:
- nybyggnad av bastu på Notörarna 1:29 Bergö

som bjöd Strömsgårdens
boende och personal på
kaffe med dopp när vi
gjorde vår sommarutflykt.

- tillbyggnad av egnahemshus på Bergtomt
4:76 Lövö

Boende, personal

- nybyggnad av fritidshus på Öjrevet 1:28, Lövö

Byggnadstekniska nämndens följande möte
hålls måndagen den 19 oktober 2020. Handlingar till ärenden som skall behandlas på
mötet skall vara byggnadstekniska nämnden
tillhanda senast måndag 12 oktober 2020.

Fr o m 1.10
spelar vi

BOULE INNE

ÅTERVINNINGSCENTRALEN (ÅVC)

i skolans gymnastiksal på

I LISTERSBY HAR ÖPPET

• 1 oktober - 31 mars •
enligt överenskommelse
med Christer Norrman,
tel. 041 444 2444

söndagar kl. 18!
Vill du veta mer?

Kontakta
John Erik Johansson,
tel. 0457 3613761

Fast bosatta vattenabonnenter!
Nu är det snart dags för VATTENMÄTARAVLÄSNING - senast 8.11.2020
Avläsningen kan meddelas per post på kupongen nedan, alternativt via e-post
info@vardo.ax , per tel. +358 (0)18 47900 eller per fax 018-47910. Du kan också lämna
in avläsningen via vår hemsida www.vardo.ax under Bygga & bo/vattenavläsning.
- - - - - - Klipp här - - RETURNERAS SENAST SÖNDAG 8.11.2020 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Avläsningsdatum

Mätare 1

Mätare 2

_________ 2020

____________

____________

MOTTAGAREN
BETALAR PORTOT
Gäller inom
Norden

Avsändare/abonnent:
_________________________________________________
Adress:

Tel nr:

_________________________________________________
3

Svarsförsändelse
Avtal 22100/367
Vårdö kommun
22103 MARIEHAMN

LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR
Anmälan om innehav av hästar och
övriga djur till djurhållarregistret
I enlighet med Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av hästdjur (222/2017) skall numera även innehav
(djurhållningsverksamhet) av hästar i likhet
med nöt, får, svin, höns, bin mm. anmälas.
Anmälningsplikten gäller oberoende av antal djur och oberoende av om det är yrkesmässig djurhållning eller i sällskaps- och
hobbysyfte. Denna anmälan skall ej förväxlas med anmälan till andra hästregister
utan denna anmälan skall göras separat av
alla hästägare. Anmälan är viktig för att
kunna spåra och hålla koll på eventuell
smittspridning.
Hållandet av djur skall anmälas innan djurhållningen inleds men senast 31.12.2020
om du redan i dag äger hästdjur. Anmälan
görs på fastställd blankett och inlämnas
till din kommuns lantbrukssekreterare.
Blankett och information hittas på Livsmedelsverkets hemsida under: livsmedelsverket.fi/Odlare/Djurhållning/Märkning
och registrering av djur.

Vårdö
jaktvårdsförening
håller

Du kan även kontakta din kommuns lantbrukssekreterare för information:
tel. 431540, eller per mail:
lantbruksstod@finstrom.ax

HÖSTMÖTE
onsdagen den
14 oktober 2020
kl. 19 på Vårdkasen.

Förutom djurhållningsverksamheten skall
även djurhållningsplatsen det vill säga platsen där hästdjuret hålls, anmälas. Anmälan
görs av den som äger djurhållningsplatsen.
Om det på djurhållningsplatsen, till exempel i häststallet, finns flera hästar med olika
ägare är det häststallets ägare som anmäler djurhållningsplatsen. Efter att anmälan
inlämnats och uppgifterna registrerats i
djurhållarregistret tilldelas djurhållningsplatsen ett djurhållningsplatssignum som
stallägaren skall delge hästägarna. Hästägarna bör ha fått signumet för djurhållningsplatsen innan de gör sin anmälan om
djurhållning eftersom signumet skall anges
på anmälan om djurhållningsverksamhet.

- Stadgeenliga ärenden.
- Fredande/icke fredande av vitsvanshjort
-Åsikter kring utlåtande över medborgarinitiativ om skydd av sjöfågelstammen
Troligen medverkar någon från jaktavdelningen på Ålands landskapsregering.
Kom ihåg svängarna!
Kaffeservering

Alla hjärtligt välkomna!
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Styrelsen

Final i

Martha-

Lådracet

MÖTE

Grattis till alla vinnare!
Listersby
Mickelsö/Töftö
Vargata
Sandösund
Simskäla

25.9.2020:

hålls torsdagen den

Sofia Wiman
Bethina DiederichsMattsson
Maria Gruner
Sven-Erik Silvander
Rebecca Mattsson

8 oktober 2020
kl. 19
hos Carola.

Huvudvinst hela säsongen 2020
Siv Diederichs

Välkomna!

Övriga vinster: Hannamari Ruohonen
Mari Grönvall-Sjögren
Caspian Karlsson
Maria Sjölund
Presentkort på Sportia

Vårdö

lottades ut bland de 10 som gått mest och

vinnare blev Malin Olofsson

Tröstpriser:

Sylvester Somero,
Christa Evans
Sven-Erik Silvander
Mari Grönvall-Sjögren

FÖLJANDE OKTOBERKURSER BEHÖVER

FLER DELTAGARE FÖR ATT STARTA:
STOPPA, LAPPA, LAGA

Ett stort Tack till alla som gått
till en låda och skrivit sitt namn.
Även ett stort tack till
Vårdö företagare som skänkt
produkter till dragningarna.

helgkurs 10-11.10.2020

SYRAD MAT OCH DRYCK söndag 18.10.2020

Anmälningar snarast till Vårdö kontaktperson, Lisbeth Lindfors, tel. 0457 0537 066
eller e-post llindfors@aland.net

arr Folkhälsan på Vårdö r.f.

Sandösunds Taverna på Vårdö
Bjuder in till Vinprovning
med efterföljande middag

Kom och träffa andra skärgårdsbor för en
gemytlig samvaro. Vi börjar med vinprovningen och avslutar med en middag.

Aktuella dagar: 2/10, 3/10,9/10 samt
10/10 kl.18.30

Wårdö
Kulturstiftelse r.s.

Se närmare om program och tider på
Facebook www.facebook.com/sandosund
Och kostar:

kondoleanser

45 €/pers

Inkluderar
Vinprovning av
4 olika viner,
Middag, kött eller
fisk med efterrätt

Finns på Enebergs
och Nocturnes
begravningsbyråer,
på Ålandsbanken samt
i Vårdö närbutik.

+

Mycket prat skärgårdsbor emellan.

www.wardokulturstiftelse.ax
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Bokning och info: info@sandosund.com
tel. 0457-3799119

Beställning
av lunch:

Strömsgårdens

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

1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11

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

Salladsbord alla dagar utom soppdagar!

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

Torsdag
Fredag

1

Ärtsoppa & frukt

2

Lasagne

Lördag
Söndag

3

Sillbord & dessert

4

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

5

Dillkött, potatis & dessert
Pastagratäng med kyckling

6

(D,Sk) Pitabröd med köttfärsfyllning (S) Leverlåda

7
8

Dagens fisk
Potatispurjosoppa med/utan skinka & frukt

9

(D,Sk) Risotto

Lördag
Söndag

10

Rullader i gräddsås, potatis & dessert

11

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

12

Rimmad karré, rotmos & dessert
Ugnskorv, mos

13

Crêpes

14

Dagens fisk

15

Broccolisoppa & dessert

HÖSTLOV

16

(D) Gröt

HÖSTLOV

Lördag
Söndag

17

Fisk i ugn, potatis, sås & dessert

18

Rostbiff, potatissallad, tillbehör & dessert

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

19

Paella

20

Schnitzel, pepparsås, mos

21

Dagens fisk

22

(D) Vegetariskt

23

Pyttipanna

Lördag
Söndag

24

Burgundisk gryta, ris/potatis & dessert

25

Rökt lax, vitsås, potatis & dessert

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

26

Goda lådan

27

Helstekt karré, svartpepparsås, potatis

28

Dagens fisk

29

Kycklingsoppa med spenat och kokosmjölk

30

(D,Sk) Gröt

Lördag
Söndag

31

Fiskbord & dessert

1.11

(S) Laxfrestelse

(S) Kålgryta, potatis

(Sk,S) Minestronesoppa & dessert

(S) Mald leverbiff, vitsås potatis

Pepparrotskött, potatis & dessert

Sign

Smaklig måltid!
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ALLA HELGONS DAG

