
  

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 2 januari  -20 stoppdag 25 december 

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 

Nr 12  årgång 31 

 KOMMUN-
FULLMÄKTIGE 
SAMMANTRÄDER 

 

onsdag 11.12.2019 
kl. 19.00 vid kommunkansliet.  

 

Anders Englund 
kommunfullmäktiges ordf. 

 

  

VÅRDÖ  
KOMMUN 

 
Du kan nu betala kommunens 
fakturor via e-faktura och 
direktbetalning 
 

Meddelandet om ifall du önskar  
e-faktura dyker upp i din internet-
bank i samband med att du betalar 
en faktura från Vårdö kommun. 
 

Direktbetalning måste du själv av-
tala om hos din bank. Du behöver 
ha med dig en obetald faktura från 
Vårdö kommun där ditt namn och 
referensnummer framgår. 

 

 

FÖRTROENDE-
VALDA! 

 

SKATTEKORTEN  
lämnas in till kommunkansliet  

senast tisdag  
10.12.2019 

för att undvika en  
högre förskottsinnehållning. 

 

 

Vårdö skola åk 4-6 bjuder på 

i kyrkan på luciamorgonen  
13/12 2019 kl. 9.00  

 
Alla Vårdöbor hemma i stugorna 

och som vill komma är 

Till er alla 

från oss alla 

  

VÅRDÖ KOMMUNKANSLI 

har begränsat öppet 
julveckan 

23 - 27.12.19 
 

Från oss alla till er alla,  
en riktigt God Jul och  

ett Gott Nytt År! 
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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 
Vik. bibliotekarie Victoria Johansson 
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 0457 345636  
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. 0457 345 6175 , vardagar kl. 9-15 
e-post: aldreomsorg@vardo.ax    
Närvårdarna, tel. 47950 

 

 

VÅRDÖ KOMMUN 
BIBLIOTEK och KULTUR 

 

Vi vill informera om den historiska skatt 
som finns på biblioteket i Alandica-rummet.  

För en nostalgitripp, kom och bläddra i 
- urKl.ippsböcker om Vårdö med alla artiKl.ar 
 associerade med Vårdö, år 1985 – 2017 
- två mappar med info om Vårdö, ämnes -
 sorterat A-Ö 
- mapp med artiKl.ar och dokument om Vårdö 
 (första sidan från tidningarna), 1347-2004 
- mapp med kopior på tryckerier och bro-
 schyrer om Vårdö 
- sommarinfopärmar om Vårdö,  
 1998-2009 
 

Det finns soffa,  
fåtölj och sköna 
stolar att sitta i!   Välkomna! 
 
 

Tisdagen 17.12.19 är biblioteket med i  

Vårdö-Getas julkalender 
med program enligt nedan:  
 

Vi öppnar luckan kl. 13 med ett pyntat biblio-
tek och kl. 15-16.30 gör vi julänglar och annat 
pyssel av bokpapper. Leksaker finns för de 
allra minsta! Vi bjuder på matigare julfika.  
Vi hoppas alla föräldrar hemma med barn 
kommer på besök! 
 

Kl. 18-20 har vi julpyssel för större barn där 
de får göra egna bokmärken och annat julpys-
sel samt att vi tänder ljus och har högläsning 
av julsaga. Vi bjuder även här på matigare jul-
fika. Vi hoppas så många skolbarn som möjligt 
kommer! 

 
 

Sista stickcafé för året hålls 
tisdag 10.12.19! 

 
 
 

Välkommen 
till ditt bibliotek! 

- öppettider, se här intill - 
Biblioteket har öppet sista gången för året torsdag 

19.12.19 men öppet som vanligt igen torsdag 2.1.20  

 

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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Via kommunens  hemsida 
kan du nu  

kostnadsfritt 
prenumerera 

på Wårdö info och 
nämndernas protokoll. 

 

www.vardo.ax/prenumerationer 

 

Nyårsfirande ! 
 
 

ANVÄNDNING AV FYRVERKERIPJÄSER  
 

Felaktig användning av fyrverkeripjäser kan leda till 
allvarliga person- eller egendomsskador för använ-
daren själv eller utomstående. 

 

Följ begränsningarna för användningstiden.  
Fyrverkeripjäser får användas på nyårsnatten 
mellan Kl.. 18-02. Övriga tider ska en anmälan 
lämnas in till den lokala räddningsmyndigheten. 

 

Använd inte fyrverkeripjäser om du är alkoholpå-
verkad. Du ansvarar för följderna oberoende 
av ditt tillstånd. 

 

 Välj ut avfyrningsplatsen med omsorg så att an-
vändningen inte medför fara för människor, 
byggnader, fordon eller annan egendom.  
Undvik också att orsaka oskäligt störande för 
t.ex. människor och hus- eller sällskapsdjur. 
Lämplig plats för fyrverkeri är utkanterna av 
lite mer avlägset liggande öppna platser som 
åkrar, olika slags planer, stora tomma parke-
ringsområden, vattenområden och liknande 
platser där pjäserna kan riktas mot ett säkert 
håll. Använd en lämplig hållare eller stöd när  
du avfyrar raketer.  

 Fyrverkeriet blir också mer effektfullt om flera 
personer samlas till en plats för att använda 
pjäserna. 

  

Läs bruksanvisningarna som medföljer produkten i 
god tid före användningen och följ dem. 

  

Det är obligatoriskt att använda skyddsglasögon 
när du använder pjäser. 

  
Du får aldrig: 
* tända sådana fyrverkeripjäser inomhus som är 

avsedda för utomhusbruk.  
* avfyra pjäser från en bostadsbalkong eller ett 

fönster.   
* tända pjäsen i din hand, förutom om det i anvis-

ningen uttrycKl.igen sägs att det är tryggt.  
* rikta pjäsen eller kasta en tänd pjäs mot andra 

människor, byggnader, annan egendom eller   
brännbara ämnen.   

* överlåta pjäser till minderåriga. 
 

Se till att inte skräpa ner miljön – städa efter dig. 
 

Fyrverkeripjäser får inte förvaras i  
vindsutrymmen, i källarförråd eller 

utrymmen som är i gemensam användning. 
 

God Jul och Gott Nytt År ! 
 

Räddningschef Lennart Johansson 
lennart.johansson@jomala.ax  
tel. 329 132    
Brandinspektör Thomas Mattsson 
thomas.mattsson@jomala.ax 
tel. 329 175 

 

Som en del av vår medlemsservice 
ordnar Finlands Kommunförbund 
utbildningstillfällen för förtroendevalda 
i kommunerna. I januari 2020 ordnar vi  

tre tillfällen på Åland: 
28.1 kl. 17-19 i Kumlinge 
29.1 kl. 17:30-20:30 i Jomala  
30.1 kl. 17:30-20:30 i Jomala (streamas 
också) 
 

Tillställningarna är gratis och tar upp 
åtminstone följande frågor: 
1. Omvärldsanalys och nulägesbild för Åland 

2. Ansvar och uppgifter för fullmäktige och 
andra organ 

3. Beslutsfattande, mötesteknik och kommu-
nikation 

4. Kommunalekonomi – vad behöver du som 
förtroendevald veta? 
Kommentarer och erfarenheter från den lokala 
politiken 
 

Info och anmälan hittas via denna länk: 
www.kommuntorget.fi/aland2020 
 

Vi hoppas att så många som möjligt 
kommer med! 
 

Mvh, 
Linda Grönqvist 
utvecKl.ingschef | kehittämispäälikkö 
Svenska Teamet | Ruotsinkielinen tiimi  

Finlands Kommunförbund rf | Suomen Kuntaliitto 

ry 
Toinen linja 14, 00530 Helsinki, Finland 
+358 9 771 2343, +358 50 597 2925 
Linda.Gronqvist@kuntaliitto.fi 
www.kommunforbundet.fi | www.kuntaliitto.fi 

  

mailto:lennart.johansson@jomala.ax
mailto:thomas.mattsson@jomala.ax
http://www.kommuntorget.fi/aland2020
mailto:Linda.Gronqvist@kuntaliitto.fi
http://www.kommunforbundet.fi
http://www.kuntaliitto.fi
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BYGGNADSTEKNISKA 
NÄMNDEN 

 

SNÖPLOGNING 2019-2020  
 

Fastighetsägare som har  
snöplogning inom Vårdö kommun 
BÖR UPPMÄRKSAMMA FÖLJANDE 

 

För att underlätta framfarten  
med snöplog och traktor uppmanas  alla som 
har kommunal snöplogning  att märka ut sina 
privata infarter med plogpinnar. Det är även 
viktigt att större stenar vid vägkanterna märks 
ut så att inte den som utför snöplogningen ris-
kerar att förstöra sin utrustning på grund av 
fasta hinder under snön. Kvistar och grenar 
till en höjd av 3,5 m skall också röjas undan. 
 

Bristfälligt utmärkta infarter  
plogas inte! 

 

Kommunen plogar när det är minst 7 cm snö. 
Om det blåser och driver igen kan det plogas 
vid mindre snömängder. 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

Snöplogare: 
- I Vårdöby, Strömsby, Vargata, Töftö och  
Mickelsö,  sköts plogningen av Wårdö All- 
service, Yngve Bjurne tel. 0457 524 39 14. 
 

- I Listersby, Grundsunda,  Lövö och Sandö 
sköts plogningen av  
Andreas Wiman tel. 040 82 888 16. 
 

- I Simskäla sköts plogningen av  
Paul-Mårten Sjölund tel. 0400 723 550. 
 

-  I Ängö/Bussö sköts plogningen av  
Vidar Häggblom tel. 040 52 818 28  

 

 

LANTBRUKS-
KANSLIET 
INFORMERAR 
 

Bilaga till Lagringsstöd  
för trädgårdsprodukter  
December månads lagerkvantiteter som 
skall beräknas per 15 december,  anmäls på 
bilageblankett 228B och lämnas till Statens 
ämbetsverket på Åland senast 31.12.2019. 
 

Håll fritt formulerad lagerbokföring över 
produktmängderna 1.11 - 31.12.2019 med 
en kubikmeters (mᶾ) nog-grannhet. Spara 
alla kvitton, fraktsedlar eller motsvarande 
dokument i anslutning till försäljning eller 
annan överlåtelse av produkter. Handlingar 
som hänför sig till ansökan, och som du inte 
ger in till myndigheten, skall sparas under 
stödåret 2019 och de fyra följande kalen-
deråren dvs. till utgången av år 2023. Sådan 
handling är till exempel lagerbokföring. 
 

Livsmedelsverket slutar posta 
stödsammandrag till gårdarna 
Från och med 2020 postar Livsmedelsver-
ket inga sammandrag över utbetalda jord-
bruksstöd till jordbrukarna.  
Stödsammandragen över det föregående 
årets utbetalningar har postats till gårdarna 
varje år vid månadsskiftet januari–februari. 
I stället hänvisar Livsmedelsverket nu till e-
tjänsten Vipu där motsvarande uppgifter 
som i stödsammandraget  
kan hittas. Uppgifterna om utbetalda stöd-
belopp samt om eventuella återkrav, ut-
mätningar och förpantningar syns genast i 
Vipu-tjänsten när stödet är betalt.  

 
 

Vad sjunger mössen? Vem sjunger de för? 
Färglägg och sjung med dem. 
 
Räkna hur många blå 
julgransbollar det finns 
i det här  Infonumret. 

https://pikantti.ruokavirasto.fi/pages/viewpage.action?pageId=46039734
https://pikantti.ruokavirasto.fi/pages/viewpage.action?pageId=46039734
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Stort hus på 250 kvm; 
7 rum med kök, hall och glasfarstu, två 
badrum det ena med dusch, bastu och 
tvättstuga. Altan i vänsterläge lekstuga, 
sandlåda och stor tomt.  
 
Beläget i Vårdöbyn, Vårdö.  
Nära till skola och dagis. 
 
Kontakta mig, Jenny Högman, på  
0457 3424 614 för mera information. 

 
Stor samling dvd-filmer samt 

X-box 360 spel till salu! 
 

Samtliga varor hela och 
välvårdade. Finns på Vårdö! 

 
Mejla för komplett lista 

med priser!  
kadiramaj@hotmail.com  

 
 

 
 

Krister säljer för Vårdö Kulturstiftelse  
- kartor från Lövö kongressen (om det är 
nån som har beställt, men inte hämtat , 
så pass på nu),  
- Vårdö sockenkrönika 1 och 2,  
- Vårdö kalender  2020,  
- boken om Lövö Fredskongressen av 
Otto Andersson 
- kritpipor. 
  
Riitta säljer:  
- karelska piroger 
- toscakakor 
- kåldolmar 
- strömmingslåda 
- pannkaka 
- kålrotslåda och eventuellt rostbiff.  
Samt Éywors sötost och slaktgryn,  
hemvete och mjuka kakor 
  
 
 

Tina säljer:   
- självständighetsljus och julljus 
- brasrosor 
- julgodis - även sockerfritt och veganskt 
- glutenfria småkakor 
- fågelmat.  
Samt Ingers bullar och limpor. 
 
Matilda säljer 
- hemvete och ciabattor  
- lussebullar 
    
Vårdö Marthorna säljer  
- hemstickade sockor 
- lotter, lottpris 1 €, vinsterna ges ut på 
plats omgående. 
   

VI  BJUDER PÅ GLÖGG OCH  
PEPPARKAKOR          

ADVENTSMARKNAD 
torsdagen den 5 december 2019  kl. 12-16 vid marknadsplatsen vid Vargata 

VÄLKOMMEN!  

mailto:kadiramaj@hotmail.com
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Bästa Vårdöbutikens kunder 
 
Julen närmar sej och vi går in i 2019 årets 
sista månad. 
 
Styrelsemedlemmarna i Wårdö Handels Ab 

vill och på 
så sätt stöder vår butik, ingen nämnd och 
ingen glömd. 
 
Vi vet alla att det gäller för butiksinnehavar-
na att få lönsamhet i verksamheten och på 
så sätt, saluföra ett bra sortiment till kon-
kurrenskraftiga priser. Det är där vi som 
konsumenter kan påverka butikens vara 
eller icke vara. Är vi köptrogna så kan vi 
säkra vår butiks fortlevnad, men margina-
lerna är små; sommarens överskott skall 
räcka till vinterhalvårets underskott.  
 
Nu har vi fått nytt tak på butiksbyggnaden 
och renoveringen av fasaden samt förny-
ande av entrén är under planering. 
 

Wårdö Handels Ab:s styrelse 
önskar alla  

en God Jul och ett Gott Nytt År!  

 

Vårdös huvudkontor 
 

 

Öppet kvällar och helger enligt  

överenskommelse.  
 

Boka din tid på telefon 040 8436 153 

eller via min Facebooksida, Vårdös  

Huvudkontor. 
 

Julklappstips:  

Presentkort är uppskattad gåva till  

"den som har allt". Gäller för både 

behandlingar och produkter. Jag har 

även ett stort utbud av hårprodukter 

från både Schwarzkopf och Hårologi.  
 

God Jul och Gott nytt år till er alla 

  önskar Malin  
 

Vårdös 
huvudkontor 

 

Kurser 

våren 2020 
 

 

Medis katalog kommer ut vid nyårstid. 

I Vårdö hittar du följande (helg-)

kurser våren 2020: 

 Lindyhop workshop 

  Glas på flera sätt 

   Sy vad du vill 
 

Varför inte ge  

en kurs som julklapp? 
Gå själv med på samma kurs så  

blir det dubbel glädje! 
 

Vårdö Medis önskar alla  
gamla och nya kursare , riktigt 

God Jul och Gott Nytt År! 
 

 

Kursanmälningar senast två veckor före  

kursstart till Vårdös kontaktperson, Lisbeth  

Lindfors, tel. 0457 0537 066 eller e-post  

llindfors@aland.net 

 

 

 

Wårdö  
Kulturstiftelse r.s.  

 

håller höstmöte måndagen 

den 9 december 2019 

klockan 19.00 

i Vårdö skolas matsal. 
 

Stadgeenliga förhandlingar 
samt planering av 

filmvisning av Katrina 
i vinter.  

 

Alla  
hjärtligt välkomna! 

Wårdö kulturstiftelse r.s. 
hemsida: 

www.wardokulturstiftelse.ax  
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Här är vårens kursutbud för seniorer vid Folkhälsan på Åland. 
Observera att de som deltagit i kursen under hösten har förtur vilket gör att vissa kurser snabbt kan bli fyllda.  
 

Öronakupunktur enl. NADA. Måndagar: 13.01 -23.03, kl. 10.00 -11.30. 10ggr. 50€. Ledare: Erika Borenius-Kankkonen. 
NY! Öronakupunktur enligt NADA.  
    Torsdagar: 30.01 -09.04, kl. 10.30 -12.00   10ggr. 50€  Ledare: Erika Borenius-Kankkonen. 
Shindo för seniorer.  Måndagar 27.01-30.03, kl. 13.00–14.00  10ggr.  70€.  Ledare: Ann-Sofi Olsson 
Sittgymnastik.   Tisdagar: 21.01- 21.04, kl. 10.00- 11.00.  14 ggr.  98€.  Ledare: Annette Hagman 
Kaffe med dopp.   Tisdagar 21.01- 21.04, kl 13.00- 14.00.  14 ggr.133€.  Ledare: Annette Hagman 
NY! Tai Chi för seniorer. Onsdagar 8.1 – 1.4, kl 14.30 -16.00.  12ggr.   84€.  Ledare: Therese Österlund. 
NY! Arm Stark.   Onsdagar. Start 15.1, kl. 11-11.45.  12ggr.   84€.  Ledare: Maria Fjäder 
Starka män 70+.   Torsdagar. Start 16.1, kl. 11.00- 11.45.  12ggr.   84€.  Ledare: Markus Palm 
Starka kvinnor 70+.  Torsdagar. Start 16.1,kl. 10.00–10.45.   12ggr.   84€.  Ledare: Johanna Lundberg (fullsatt) 
Starka kvinnor 70+.  Fredagar. Start 17.1,kl. 10.00- 10.45.   12ggr.  84€.  Ledare: Maria Fjäder 
Starka kvinnor 80+.  Fredagar. Start 17.1, kl. 11.00–11.45.  12ggr.  84€.  Ledare: Maria Fjäder 
Yoga för seniorer.  Fredagar 17.01- 03.04, kl. 10.30–11.45.  12 ggr  84€.  Ledare Birgitta Gustafsson (fullsatt) 
Träffar för närståendevårdare: 6.2, 5.3, 2.4, 7.5  kl.13.00 -15.00.  
 I Folkhälsans Allaktivitetshus, Skeppargatan 11.   Ledare Annette Hagman 
 

Under våren kommer även HERRliga gruppen, Samtalscafé och spelhelger fortsätta. Håll utkik efter dessa i lokaltidning-
arnas kalenderfunktioner. 
 

Varje månad hålls även seniorcafé i Allaktivitetshuset och med jämna mellanrum olika musikframträdanden kvällstid. 
Håll även utkik efter nya kurser och aktiviteter som händer under våren. Du hittar information om vad nytt som är på gång 
på Folkhälsan på Ålands hemsida, facebooksida och vi syns även i lokaltidningarna under Kalendern och OBS! Det hän-
der.  
 

Har du svårt att hitta aktiviteter för just dig? Folkhälsans aktivitetslots hjälper dig att hitta aktiviteter, även utanför 
Folkhälsan, som kanske kan sätta till guldkant på din vardag. Hjälpen är kostnadsfri. Tveka inte att höra av dig med 
frågor aktivitetslots Annette Hagman tfn 52 70 63, e-post: annette.hagman@folkhalsan.ax.  
 

För frågor och anmälan till ovanstående kurser, kontakta koordinator för äldre och hälsa tfn: 52 70 43,  
e-post: erika.borenius.kankkonen@folkhalsan.ax eller aktivitetslots tfn: 52 70 63 e-post: annette.hagman@folkhalsan.ax  
Du kan också anmäla dig till kurserna på ”Folkhälsan på Åland”s hemsida: https://www.folkhalsan.fi/aland/ 

 Onsdagen den 11.12 kl. 17.00 bjuds 
närståendevårdare, 

vårdtagare och övriga i  
familjen in till en julmysig  

stund på Café Vreten i 
Folkhälsans allaktivitetshus på 

Skeppargatan 11.  
Det serveras gröt med 

tillbehör och kaffe/saft och 
pepparkaka.  

Små överraskningar kan 
förekomma.  

 

Pris: 5€/person  
 

Observera att anmälan bör göras 
senast ons. 4.12.  

Kontakt: Annette Hagman tfn. 52 70 63 eller 

annette.hagman@folkhalsan.ax  

Närståendevårdare med 
familjer inbjuds till  

mailto:annette.hagman@folkhalsan.ax
mailto:erika.borenius.kankkonen@folkhalsan.ax
mailto:annette.hagman@folkhalsan.ax
https://www.folkhalsan.fi/aland/
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SNART ÄR JULEN HÄR 
 

Julen blir som bäst om den firas i  
gemenskap med andra, men av olika 
orsaker finns det ibland ingen 
att fira med och ensamheten 
kan kännas dyster.  
 
Vi på Strömsgården bjuder därför in 
till jullunch, inbjudan vänder sig speci-
ellt till personer oavsett ålder som inte 
har någon att fira jul tillsammans med.  
 
Jullunch serveras den 24.12.2019 
klockan 12.00 i Strömsgårdens matsal.  
 
Pris för julbord är 7,90 euro/ person, 
vilket faktureras i efterhand. 
 

Anmälningar senast den 15.12.2019 

före klockan 15.00, på telefon 47950. 

Eventuella allergier bör meddelas i 

samband med anmälan. Vi kan ta emot 

max 10 personer, först till kvarn gäller. 

 

OMSORGSNÄMNDEN 
INFORMERAR  

 

MOMSFRI SOCIAL SERVICE 
 

Momsfri social service är du berättigad till 
om du inte klarar av din vardag utan hjälp. 
Ålderdom, sjukdom eller annan funktions-
nedsättning kan vara orsaker till behov av 
hjälp. Din inkomstnivå och eventuell egen-
dom spelar inte någon roll. Det kan vara in-
tressant att notera, att även den sociala ser-
vice som anhöriga anlitar för sina föräldrar, 
är momsfri. Servicen kan vara till exempel 
städning, matservice, fönstertvätt, badtjäns-
ter, följeslagartjänster, butiksbesök och hjälp 
med att uträtta ärenden.  
 

Företaget gör upp ett serviceavtal med dig. 
Då serviceavtalet görs, försäkrar företagets 
representant att din funktionsförmåga är 
nedsatt genom att se på till exempel läkarin-
tyg. Inga myndighetsbeslut krävs. Företaget 
skall även uppgöra en serviceplan tillsam-
mans med dig där ditt behov av servicetjäns-
ter framgår. I serviceplanen ska det komma 
fram hurdana tjänster du är i behov av samt 
hur ofta du behöver dem. 
 

Du betalar själv till den privata serviceprodu-
centen för vad och i vilken omfattning du 
behöver företagets tjänster. Hushållsavdra-
get i deklarationen kan användas till moms-
fria socialservicetjänster vilket betyder ännu 
förmånligare slutpriser för dig. 

 

Du eller en anhörig kontaktar själv de av 
kommunen godkända företag varifrån du vill 
köpa servicetjänster, se lista nedan. 
 
PRIVATA SOCIAL SERVICEFÖRETAG SOM ÄR 
VERKSAMMA PÅ VÅRDÖ: 
 

Stödtjänster och hemservice  
Björkkö ab   tel. 0400 28683  
e-post: info@bjorkko.ax  
 

Städtjänster 
Hjördis Dammvippa  tel. 040 761 6744 
 e-post: dammvippan@hjordis.ax 
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ÄLDREOMSORGEN  
INFORMERAR: 

 

ROLIGHETER 
PÅ  STRÖMSGÅRDEN 

 

AKTIVITETER  FÖR 65+  
I DECEMBER!  

 

Välkomna och God Jul och Gott Nytt År!  
önskar personalen på Strömsgården 

Söndag 1.12  1:a ADVENT 

Måndag 2.12   

Tisdag 3.12   

Onsdag 4.12   

Torsdag 5.12 
Kl. 13.30, DE VACKRASTE JULSÅNGERNA med 
församlingen. 

Fredag 6.12 
FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHETSDAG 
Strömsgården deltar i församlingens julkalen-
der, och öppnar sin kalenderlucka. 

Lördag 7.12   

Söndag 8.12 2:a ADVENT 

Måndag 9.12   

Tisdag 10.12 
Kl. 13.30 DAGISBARNEN kommer och  
sällskapar med oss. 

Onsdag 11.12 
JULGRÖT för Strömsgårdens boende och  
deras anhöriga. 

Torsdag 12.12   

Fredag 13.12 
LUCIA, ca kl. 9.30 Vårdö skolas Luciatåg  
uppträder i matsalen.  

Lördag 14.12 Kl. 14.00 JULBINGO MED TOJE, kaffe med dopp 

Söndag 15.12 3:dje ADVENT 

Måndag 16.12   

Tisdag 17.12 
KL. 13.30 MIMOSEL, terminsavslutning,  
kaffe med dopp 

Onsdag 18.12 Kl. 18.00 VÄNHUNDARNA 

Torsdag 19.12   

Fredag 20.12   

Lördag 21.12   

Söndag 22.12 4:de ADVENT 

Måndag 23.12   

Tisdag 24.12 JULAFTON 

Onsdag 25.12 JULDAGEN 

Torsdag 26.12 
ANNANDAG JUL, 
KL. 15 JULANDAKT med Nattvard 

Fredag 27.12   

Lördag 28.12   

Söndag 29.12   

Måndag 30.12   

Tisdag 31.12 NYÅRSAFTON 

 

ÄLDREOMSORGEN 
SÖKER 

 

FÖLJESLAGARE 
 

Finns det någon person som 
skulle kunna tänka sig att på  
fri-villig basis fungera som följe-
slagare till äldre personer på 
olika aktiviteter. Aktiviteterna 
kan till exempel vara simning, 
shopping, teater, cafébesök med 
mera. 
 

Intresserade kan kontakta  
vik. äldreomsorgsledare  
Desirée Zetterman, 
mobil: 0457 3456 175, 
säkrast måndag-torsdag  
kl. 09.00-12.30 , eller e-post: 
aldreomsorg@vardo.ax 
 

_________________________________________ 
 

OLJEMÅLNING MED 
MOTIV FRÅN DET 
FÖRFLUTNA VÅRDÖ 
 

Vårdö kommun/äldreomsorgen 
efterhör om det finns någon som 
skulle kunna tänka sig att kost-
nadsfritt för ett längre tidsper-
spektiv låna ut/deponera en tavla, 
gärna i olja med motiv från det 
forna Vårdö, på Strömsgården.  
 

Vårdö kommun/äldreomsorgen 
har som gåva fått en oljemålning 
(storlek ca 60 cm x 70cm) med 
motiv från 1940-talets Vårdö, vi 
skulle önska att vi kunde hänga 
upp tavlorna som ett par i vår 
matsal. 
 

Kontakta vik. äldreomsorgsledare 
Desirée Zetterman, 
mobil: 0457 3456 175,  
säkrast måndag – torsdag  
kl.  09.00-12.30 eller e-post: 
aldreomsorg@vardo.ax  

 

Församlingens  
Andakt och Sångstund 

på Strömsgården  
se mer information i 
Församlingsbladet  

mailto:aldreomsorg@vardo.ax
mailto:aldreomsorg@vardo.ax
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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 

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

2.12 Måndag 2 (Sk, D) Gröt    (S) Rotfruktsgratäng med skinka 

3.12 Tisdag 3 Kalops, potatis 

4.12 Onsdag 4 Strömming, mos, palsternacksgratäng 

5.12 Torsdag 5 Köttsoppa, nybakat bröd & frukt 

6.12 Fredag 6 Biffar, potatisgratäng & tårta     Finlands självständighetsdag 

7.12 Lördag 7 Flygande Jacob & dessert 

8.12 Söndag 8 Stek, potatis & dessert 

9.12 Måndag 9 Köttfärssås, pasta 

10.12 Tisdag 10 Kycklingsås, ris 

11.12 Onsdag 11 Torskrygg, pepparrot, potatis 

12.12 Torsdag 12 Köttfärssoppa, nybakat bröd & dessert/frukt 

13.12 Fredag 13 Schnitzel, linsbiffar, potatis                   Lucia 

14.12 Lördag 14 Chili con carne, ris & dessert 

15.12 Söndag 15 Rullader av lövbiff, potatis & dessert 

16.12 Måndag 16 Tacopaj, grönkålspaj 

17.12 Tisdag 17 Grisgryta, potatis 

18.12 Onsdag 18 Spätta, spenatsås, potatis 

19.12 Torsdag 19 Julbord 

20.12 Fredag 20 (Sk, D) Gröt    (S) Fläsk, korngryn 

21.12 Lördag 21 Kåldolmar, potatis & dessert 

22.12 Söndag 22 Stroganoff, potatis & dessert 

23.12 Måndag 23 Kyckling, currysås, ris 

24.12 Tisdag 24 Julbord                                               Julafton 

25.12 Onsdag 25 Lutfisk, vitsås, potatis                           Juldagen 

26.12 Torsdag 26 Julbord                                              Annandag Jul 

27.12 Fredag 27 Fiskbord 

28.12 Lördag 28 Pulled pork, aioli & dessert 

29.12 Söndag 29 Sjömansbiff & dessert 

30.12 Måndag 30 Köttfärslimpa med rödbeta, potatis, sås   

31.12 Tisdag 31 Squashpinnar, norimajonnäs                 Nyårsafton      

1.1.20 Onsdag 1.1.20 3-rätters meny                                    Nyårsdagen 


