SAMHÄLLSINFORMATION

Vårdö kommunkansli, tel. 47900
öppet måndag-torsdag kl. 9-15
e-post info@vardo.ax
www.vardo.ax
Material till Wårdö Info:
llindfors@aland.net

Nr 12 årgång 33

Nästa nr kommer 3 januari 2022 stoppdag 25 dec

ANNONSER
WÅRDÖ
INFO 2021
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,-

VÅRDÖ
KOMMUNFULLMÄKTIGE
sammanträder torsdagen den

9 december 2021
kl. 19.00 på kommunkansli.
Anders Englund,
kommunfullmäktiges ordf.

TillVÅRDÖ
er alla
KOMMUNKANSLI
håller

JULSTÄNGT
20-24.12.2021
från oss alla

Brådskande ärenden
ring kommunstyrelsens ordförande
Mikael Lindholm tel. 0400 783 086

FÖRTROENDEVALDA!
PRENUMERATION
Via brev eller
e-post,
41,-/år

KOM IHÅG
SKATTEKORTEN

Från oss alla till er alla,

en riktigt God Jul och
ett Gott Nytt År!

senast tisdag 7.12.21

Via hemsidan
www.vardo.ax
ingen kostnad

Åk 4-6 i Vårdö skola bjuder in er till
Vårdö kyrka

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

INFOREDAKTÖR
Lisbeth
Lindfors, tel.
0457 0537066

ANNONSMATERIAL
TILL
llindfors@
aland.net

LEVERANTÖRER!

FAKTUROR

måndag 13.12.2021 kl. 9 för
att ta del av vårt Luciafirande
Vi kommer även att uppträda utanför
Vårdö Närbutik kl. 12.00.

- till Vårdö kommun med betalning inom 2021,
skall vara kommunkansliet
tillhanda

senast måndag
13.12.2021

Hjärtligt välkomna!

KONTAKTUPPGIFTER
VÅRDÖ KOMMUN

VÅRDÖ KOMMUN
BIBLIOTEK och KULTUR

www.vardo.ax

BIBLIOTEKET ÖNSKAR GOD JUL!

KOMMUNKANSLI

tel. 47900
Öppet måndag - torsdag kl. 9-15
e-post: info@vardo.ax
adress: Vårdöbyvägen 11, 22550 VÅRDÖ
Kommunstyrelsens ordförande
Mikael Lindholm
tel. 0400 783 086

Välkommen på

årets lurvigaste vernissage
21.12.21 kl 18-20!
Tom Eriksson visar upp sin otroliga samling
av uppstoppade djur i Vårdö bibliotek.

BIBLIOTEK

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

Tisdag 21.12.21 finns Tom på plats
kl. 18-20 och berättar gärna mer om
sina ”husdjur.”
Biblioteket bjuder på fika!

BYGGNADSKANSLI

tel. 47920
Byggnadsinspektör Fredrik Packalén
månd. - onsd. kl. 9-15 tel. 0457 3430 527
e-post: fredrik.packalen@vardo.ax

Åreta sista tisdagsträff blir
14.12.21 kl. 18-20.
Nya årets första Stickcafé

CENTRALKÖK

blir tisdag 11.1.22 kl. 18-20
Biblioteket bjuder på fika. Välkommen med!

tel. 47980

e-post: centralkoket@vardo.ax

DAGHEMMET SOLBACKEN
Föreståndare Marie Lundell
tel. 47940
eller 0457 3456 368
e-post: marie.lundell@vardo.ax

blir det torsdag 2.12.21 kl. 11.
Vi läser bilderböcker ca 15 minuter,
därefter får man leka i barnavdelningen
och låna hem massor med nya böcker!
Varmt välkomna!

FASTIGHETSSKÖTSEL
Ledande fastighetsskötare Paul Grüne
0457 3458 088
Fastigh. skötare Jan Holm 040 5946 705

(eller små konstverk) i bibban?
Bakom lånedisken har vi ett fint
vitrinskåp för mindre utställningar.
”
” har varit
väldigt populär bland besökare.
Boka din månad genom att kontakta
biblioteket!

FRITIDSHEM

OBS!

tel. 47930
Fritidshemsledare Siv Grönvall-Diederichs

SKOLA

tel. 47960

Föreståndare Jens Andersén
e-post: jens.andersen@vardo.ax

SOCIALKANSLI / KST tel. 532 800
Socialkansliet uppgår sedan 1.1.2021
i Kommunernas socialtjänst ”KST” se sid 7.

STRÖMSGÅRDEN
Välkommen
till ditt bibliotek!
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tel. 47950
tf. äldreomsorgsledare Elin Grönlund
OBS! TEL NR tel. 0457 3459 302
e-post: aldreomsorg@vardo.ax

LANTBRUKSKANSLIET
INFORMERAR
STÖDSYSTEMET FÖR DJURBIDRAG
ÄNDRAS 2022

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

Stödsystemet för djurbidrag ändas fr.o.m. 2022
och anmälan om deltagande i EU:s djurbidrag
måste i fortsättningen sökas varje år. Tidigare
år har en inlämnad anmälan om deltagande
varit i kraft tills vidare så länge tills djurägaren
anmält om återtagande av anmälan. Planerad
ansökningstid för djurstöden 2022 är januari
2022. Anmälan gäller EU:s bidrag för nötkreatur, mjölkkor, får och getter.

På byggnadstekniska nämndens sammanträde
29.11.2021 beviljades följande bygglov:
- nybyggnad av förråd på Björkhagen 1:110 i
Sandö
- nybyggnad av båthus på Norrgård 1:54 på Bergö
- nybyggnad av övernattningsstuga och garage
på Trollgläntan 5:43 i Lövö

NYTT NÖTKREATURSREGISTER TAS I BRUK

Handlingar till ärenden som skall behandlas på
mötet skall vara byggnadstekniska nämnden tillhanda senast måndag 17 januari 2022.

Byggnadstekniska nämndens följande möte hålls
måndagen den 24 januari 2022.

I mars 2022 är det tänkt att
nya nötkreatursregistret skall
tas i bruk. Registret som är
avgiftsfritt kommer att bli det
officiella myndighetsregistret. Detta innebär att
alla obligatoriska anmälningar om kalvning,
köp, försäljning, flyttning mm. skall finnas tillgängliga i nya nötkreatursregistret. Det kommer fortsättningsvis vara möjligt att lämna sina
anmälningar med t.ex. Min Gård, men detta
förutsätter att man som djurägare behöver
ge annan part fullmakt så att uppgifterna
du anmält via Min Gård, överlämnas till nya
nötkreatursregistret. Fullmakt att lämna anmälningar och även bläddra bland dina uppgifter i
nötkreatursregistret kan en sådan person ge,
som hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har registrerat sig som hållare av nötkreatur i djurhållarregistret.

Eventuellt kan ett ytterligare möte 2021 hållas
inom december om det inkommer ärenden som
behöver behandlas.

I varje kommun ska finnas ett

ÄLDRERÅD
bestående av representanter för de ”äldre” i kommunen.
Äldrerådet är ett rådgivande organ vad gäller
frågor om de äldres välbefinnande, välfärd, hälsa,
livsmiljö, boende mm. Vårdö, Saltvik, Finström
och Sund utgör ett råd. Vår tanke är att sammanträda två gånger per termin. Protokollen från
mötena finns på Vårdö kommuns hemsida.
Vi som företräder Vårdö just nu är Louise Nordström och Bosse Ahlnäs. Vi hoppas kunna bidra
till att de äldres situation lyfts upp och beaktas
alltmer.

Fullmakterna bör ges i god tid innan det nya
nötkreatursregistret tas i bruk.
Anmälningsblanketterna på papper tas ur bruk i
samband med att det nya nötkreatursregistret
tas i bruk. Därefter kan anmälningar till nötkreatursregistret göras med Livsmedelsverkets
avgiftsfria ärendehanteringstillämpning, med
kommersiella tillämpningar (t.ex. Min Gård)
eller via kundtjänsten (telefon och e-post).

Till nästa möte ska vi göra en sammanställning
på de insatser som görs i kommunen utöver
samhällets dvs föreningars/organisationer/frivilliga mm, till gagn för de äldre.
Exempel: Aktivitet: Stickcafé
Plats: Vårdö bibliotek
Tid: Tisdagar kl. 18-20
Kontakt: 018 47970
Arrangör: Vårdö bibliotek

Mer information kommer att ingå i januari
månads registerutdrag som skickas ut till nötgårdarna.
Fullmakter
På Finströms kommuns hemsida/Lantbruk
hittas länkar till mer information om hur man
ger fullmakter.
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Hör av er till oss på mess eller telefon
och berätta om just din/er insats!
Louise Nordström, tel. 0046 706 635 639
Bosse Ahlnäs, tel. 0400 537 131

TRADITIONELL

Lördagen den 11.12.2021
kl 11 – 14
på marknadsplatsen i Vargata
-

Där finner Du:
Hemvete och limpor
Bullar, toscakaka, pepparnötter,
dadelkaka och drömtårta
Julens lådor och slaktgryn
Karelska piroger och rödbetsgratäng
Senap till skinkan
Skomakarlax, kryddfisk och
saltströmming
Julljus, julgodis och socker- o.
glutenfritt
Sötost
Lammskinn
Julklappstips, m.m.
VÄLKOMNA!
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Vårdö
Årets sista kurs/tillfälle:

DAGHEMMET SOLBACKEN

Lördag 11.12.2021

VINTERBADDARNA

Dagis behöver

- tips och råd om hur du vinterbadar.
Kom med och ta ett

vikarier

uppiggande juldopp!

som kan hoppa in

med kort varsel.

Anmälan snarast

till kontaktperson Lisbeth Lindfors
tel. 0457 0537 066 eller via e-post till
llindfors@aland.net

Hör av dig om du är intresserad!
Tel 018 47940
eller marie.lundell@vardo.ax

Karin Erlandsson Hem
Marcus Boman
I AM
Liv Wentzel
Tillhandla
Janne Kütimaa
Mitt Åland
Sonja Nordenswan Till stoft för vinden
Bländad av död och kärlek: 130 år av
finlandssvensk poesi
Agnes Lidbeck
Nikes bok
Brit Bennett
Hjärtlinjer
Lucinda Riley
Änglaträdet
Jenny Colgan
Jul på det lilla hotellet vid
havet
Elsie Johansson
Bladet från munnen
Annie Darling
En vinterkyss för
ensamma hjärtan
John Grisham
Väktarna
Ellery Lloyd
Tusen ögon
Kristina Ohlsson Isbrytare
David Lagercrantz Obscuritas
Kamilla Oresvärd Skamsnaran
Elly Griffiths
Nattfalkarna
Camilla Läckberg Box
Samuel Karlsson Dödsspelet
Marianne Cedervall Fri från skulden
J.K.Rowling
Julegrisen

VATTENABONNENTER!

Påminnelse till er som inte
redan gjort det!
MÄTARAVLÄSNING
för

FAST BOSATTA
skall göras omgående!

ÅTERVINNINGSCENTRALEN
I LISTERSBY HAR ÖPPET

• 1 oktober - 31 mars •
ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE
ÅVC skötare tel. 041 444 2444

God
julläsning!

Ett ”fullt bilsläp” eller ca. 1 m3
är kostnadsfritt.
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Med anledning av
rådande smittoläge,
följ med i utvecklingen;
Ålands landskapsregering

SISTA INLÄMNINGSDAG FÖR

https://www.regeringen.ax/
coronaviruset-covid-19

ANNONSMATERIAL

Ålands hälso– och sjukvård

är 25:e, alltid 25:e

https://www.ahs.ax/patienter/ahssamlade-information-omcoronapandemin

månaden innan utgivning.
Tel. 0457 0537 066 /redaktörn

Sång och musik i advent!

Söndag 19 december 2021 kl. 15.00 i Bönehuset kan du njuta av

Sångensemble Voces Alandicae , Bel Canto´s lucia 2021 samt Idas kvartett bestående
av Ida Löfman, Sara Henriksson samt vårdöborna Felicia Grandell och Ville Koivisto.
Ackompanjemang: Kaj-Gustav Sandholm
Biljettpris: 20 € inkl. glögg med julig pepparkaka och programblad

Biljetter kan förhandsbokas på Vårdö Närbutik tel: 018 47617.
Buss avgår från Bussplan i Mariehamn kl. 13.30, biljett 10 € t/r.
Arrangör: SNAPkultur
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Projektledare
”Skärgården i mitt hjärta” är ett marknadsföringsprojekt vars mål är att få fler besökare till
skärgården. Vi vill med projektet lyfta projekt som genomförts i skärgården de föregående
åren som ökat skärgårdens attraktionskraft avsevärt. Genom att skapa ett marknadsföringsprojekt i skärgården vill vi skapa en efterlevnadseffekt av de investeringar som gjorts. Genom
marknadsföringsprojektet hoppas vi kunna främja, lyfta och utveckla skärgårdens företagande genom att göra kampanjer som lyfter skärgården för ålänningar och turister i både
tryckt format och i sociala medier, olika kursser i bl.a. sociala media, webbkommunikation,
kundbemötande och så vidare. Projektet kommer att ha sitt fokus främst på marknadsföring.
Vi söker en projektledare för tiden 1.1.2022-31.12.2022. Tjänsten passar dig som har god
social kompetens, gillar att besöka skärgården och vill göra det lilla extra för att vår skärgård
får fler besökare. Vi ser gärna att du är självständig, flexibel och positiv samt är en god skribent. Vi söker en mångsysslare som kan hålla många bollar i luften och är en bra kommunikatör som själv producerar text, kan hantera sociala medier samt grafisk design och uppdatera
hemsidor. Till tjänsten hör att samarbeta aktivt med verksamhetsledaren för att utveckla
organisationen. Godtagbart läkarintyg över hälsotillstånd ska uppvisas innan tjänsten tillträds.
Du bör behärska svenska och engelska i tal och skrift. Finska är meriterande.
Låter detta intressant?
Ansök före 5 december, men gärna innan det.
Tjänsten börjar 1.1.2022 och slutar 31.12.2022.
Arbetstiden är 70 %. 4 månaders prövotid tillämpas.
Skicka in en fritt formulerad ansökan samt CV till agneta.wackstrom@skargarden.ax
innan den 5.12.2021.
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Det händer i församlingen
i december
Fredag 3.12 kl. 10.00.
Småbarnsmusik i Vårdö församlingshem
Terminsavslutning. Kati Juntunen.
Lördag 4.12 kl. 10.00 – 14
Julpyssel för barn i skolåldern i Vårdö
församlingshem Yngre barn är välkomna i
vuxet sällskap. Lätt lunch serveras.
Ledare Kati Juntunen och Kia Mansén.
Anmälan till pastorskansliet, tfn 018 43930,
e-post sund-vardo@evl.fi, senast onsdag
1.12.2021.
Måndag 6.12 kl. 14.00
De vackraste julsångerna i Vårdö kyrka .
Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund.
Söndag 12.12 kl. 11.00
Högmässa i Vårdö kyrka . Outi Laukkanen,
Jenni Karlsson. Kyrkkaffe efter högmässan.
Julafton 24.12 kl. 15.00
Julbön i Vårdö kyrka Outi Laukkanen,
John-Adam Sjölund, Vårdö julkör.

Juldagen 25.12 kl. 08.00
Julotta i Vårdö kyrka . Maria Sjölund,
Marie Lundell.
Följ vår levande julkalender
under december månad!
www.facebook.com/sundvardoforsaml

Julpyssel.

Hur många stjärnor hittar du?
Färglägg bilden med så
många färger du kan!
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Roligheter på Strömsgården
december 2021
Onsdag 1.12
Torsdag 2.12
Fredag 3.12

kl. 13.30 Andakt i dagsalen

Lördag 4.12

Kl. 13.30 Strömsgårdens personal håller i
aktivitet i dagsalen

Söndag 5.12
Måndag 6.12
Tisdag 7.12
Onsdag 8.12
Torsdag 9.12
Fredag 10.12
Lördag 11.12

kl.18.00 Besök av vänhundarna i dagsalen

kl. 13.30 BINGO med marthorna, fika efteråt

Söndag 12.12
Måndag 13.12

kl. 9 Luciauppträdande i kyrkan
kl. 10 Luciauppträdande i matsalen på
Strömsgården

Tisdag 14.12
Onsdag 15.12
Torsdag 16.12

Strömsgårdens boende har aktiviteter hela
dagen.

Fredag 17.12
Kl. 13.30 Personal håller i aktivitet i dagsalen
Lördag 18.12
Söndag 19.12
Måndag 20.12
Tisdag 21.12

kl. 18 Besök av vänhundarna till dagsalen

Onsdag 22.12
Torsdag 23.12
Fredag 24.12

Under julafton håller vi Strömsgårdens

J ULAFTON❆

dörrar öppna ifall att någon ”utifrån” vill
komma och julmysa med oss.

Lördag 25.12

Julbingo i dagsalen, pepparkakor & glögg

Söndag 26.12
Måndag 27.12
Tisdag 28.12
Onsdag 29.12
Torsdag 30.12
Fredag 31.12

NYÅRSAFTON

Vill du komma till Strömsgården och
umgås på nyårsafton? Hör av dig!

Du anmäler dig antingen till Strömsgården,
tel: 018-479 50 eller till Elin Grönlund
tf. äldreomsorgsledare, tel: 0457 345 93 02.
Hoppas att vi ses! ❀
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Socialvården på Åland

är samordnad from 1.1.2021
Socialvården på Åland samlas från och med
2021 under ett och samma tak. Kommunernas socialkanslier förs över till kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst, eller kort
och gott KST (tidigare Ålands omsorgsförbund).
Från och med den 1 januari 2021 sköter KST
service inom bland annat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tidigt stöd för barn och familj
Barnskydd
Faderskaps erkännanden
Avtal om vårdnad och umgänge
Medling i äktenskapsfrågor
Utkomststöd
Moderskapsunderstöd
Stöd för närståendevård (under 65 år)
Missbrukarvård
Våld i nära relationer
Handikappservice
Stöd för rörligheten
Färdtjänst
Specialomsorg

Fältarna, Tallbacken och Beroendemottagningen blir också delar av KST.
Barnomsorgen (inklusive hemvårdsstödet)
och äldreomsorgen kommer fortsättningsvis
att ordnas av din hemkommun.
Du som redan är klient inom socialvården
behöver inte göra något. Ditt klientskap
överförs automatiskt till KST med stöd av lag.
Om du har frågor or om ditt klientskap och
funderingar om hur det påverkas av samordningen kan du vända dig till KST, kontaktuppgifter enligt nedan. Växeln hjälper dig till
rätt kontaktperson.
Kontaktuppgifter från och med 1.1.2021
Besöks– och
Skarpansvägen 30
postadress
22100 MARIEHAMN
Växeln
(018) 532 800
E-post
info@kst.ax
webbplats
www.kst.ax

Kompetens

Smidighet

Trygghet

Beställning
av lunch:

Strömsgårdens

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

Salladsbord alla dagar utom soppdagar!

tel.
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.1.22
2.1.22

Sign

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

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

Onsdag
Torsdag
Fredag

1
2
3

Dagens fisk
Skinklåda
Kalops, potatis

Lördag
Söndag
Måndag

4
5
6

Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

7
8
9
10

Lördag
Söndag

11
12

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

13
14
15
16
17

Lördag
Söndag

18
19

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

20
21
22
23

Fredag
Lördag
Söndag

24
25
26

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

27
28
29
30

Fredag
Lördag
Söndag

31
1.1.22
2.1.22

Flygande jakob & dessert
Stek, potatis & dessert
Biffar, potatisgratäng & tårta
Självständighetsdagen
Köttfärssås pasta och potatis (S)
Dagens fisk
Korvsås, potatis
(Sk, D) Gröt/leverlåda (S) Sillbord
Chili con carne, ris & dessert
Lövbiff rullader, potatis & dessert
Tacopaj, grönkålspaj
Grisgryta, potatis
Dagens fisk
(Sk, D) Tomtegröt
(S) Kållåda
Schnitzel vitlökssmör, mos
Broccolisoppa, ägg & dessert
Lasagne & dessert
Julbord
Stekt fläsk med stuvade makaroner
Dagens fisk
Kyckling curry, ris
Julbord
Julafton
Lutfisk, vitsås, potatis & dessert
Juldagen
Julbord
Annandag jul
Fiskbord
Pulled pork, aioli & dessert
Dagens fisk
Köttfärslimpa med rödbeta, potatis, sås
Jägarsmörgås
Nyårsafton
3-rätters meny
Nyårsdagen 2022
Fisksoppa med bröd & dessert
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Smaklig
måltid!

Köket tel . 47980

