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 2 årgång 33

Nästa nr kommer 1 mars stoppdag 25 februari

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

25 februari 2021
kl. 19.00 på kommunkansli.
Anders Englund,
kommunfullmäktiges ordf.

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
Byggnadsinspektionen har öppet
MÅNDAGAR kl. 8-15, tel. 47920
För ärenden rörande vatten och avlopp,
avfall och annat som rör

kommunalteknik
kontakta kommunkansliet,

tel. 018-47900
för närmare information.

VÅRDÖ
KOMMUN
PRENUMERATION
Via brev eller
e-post,
41,-/år

Vårdö kommun efterhör
med allmänheten om det
finns privata aktörer med

intresse

LÖNEKONTORET
Ni som lyfter

hemvårdsstöd eller
närståendestöd (för 65+)

Via hemsidan
www.vardo.ax
ingen kostnad

att vara med och

UTGIVNING

utveckla rastplatsen

skall lämna in era skattekort
till kommunkansliet

vid Vårdöbron.

senast 8 februari 2021!

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

INFO-

Förslag på koncept skickas till
info@vardo.ax

senast 14 mars 2021.

Ni som lyfter närståendestöd
för personer under 65 år,
skall skicka era skattekort till KST.

REDAKTÖR
Lisbeth
Lindfors, tel.
0457 0537066

ANNONSMATERIAL
TILL
llindfors@
aland.net

FEBRUARI KOM IHÅG
Alla hjärtans dag/Vändagen söndag 14 februari
Fastlagstisdag
16 februari
Sportlov (vecka 8)
22-28 februari

KONTAKTUPPGIFTER
VÅRDÖ KOMMUN

VÅRDÖ KOMMUN
BIBLIOTEK och KULTUR

www.vardo.ax

FINA NYHETER I BIBLIOTEKET!

KOMMUNKANSLI

tel. 47900
tf kommundir. Kristoffer Barkar 47990
e-post: kristoffer.barkar@vardo.ax
Måndag - fredag kl. 9-15
e-post: info@vardo.ax
adress: Vårdöbyvägen 11, 22550 VÅRDÖ

Snart rullar årets nya bokleverans in. Några nyheter
finns redan i ditt bibliotek, välkomna!

Några nyheter:
Nora Roberts
Gömstället
Arnaldur Indridason: Mörkret vet
Elly Griffits
Irrbloss samt Mordkonsulten
Bente Pedersen
Skandalös / Aurora-serien
Tove Alsterdal
Rotvälta
Ant Middleton
Fear Bubble – gör rädslan till din
drivkraft
Barack Obama
Ett förlovat land
samt hyllade serien om Familjen Bridgerton
Även massor med barnkapitelböcker. Lättlästa och
bilderböcker är på kommande!

BIBLIOTEK

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

BYGGNADSKANSLI

börjar från mars
månad, årets första sagostund blir 4.3
kl. 10. Vi läser bilderböcker ca 15 min,
efteråt får man leka i barnavdelningen
och låna hem massor med böcker!!

Byggnadsinsp. tel. 47920, 0457 3430 527
OBS! Måndagar kl. 9-15
e-post: fredrik.packalen@vardo.ax
Kommunalteknik: för mer information,
kontakta kommunkansli
tel. 47900

och
träffas igen tisdag 9.2 kl. 18-20.
Välkommen med! Biblioteket bjuder
på kaffe/te och kaka till alla besökare.

CENTRALKÖK

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

”LILLA UTSTÄLLNINGEN”
Har du något du samlar på - en egen fin samling där
hemma? Kanske spargrisar, gamla verktyg, grytlappar
eller kattfigurer? Så roligt – nu har du möjlighet att

DAGHEMMET SOLBACKEN
OCH FRITIDSHEM
tel. 47940

visa upp din samling

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

i en fin glasmonter bakom lånedisken! Boka in
din månad genom att kontakta Vårdö bibliotek i
Messenger/per telefon/kom förbi när vi har öppet!

FEBRUARIMÅNADS LILLA UTSTÄLLNING

FASTIGHETSSKÖTSEL

Dröm dig tillbaka till gamla tider genom utställningen!

Fastighetsskötare

tel. 040 5946 705

SKOLA

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

SOCIALKANSLI / KST tel. 532 800

Bo Ahlnäs

Socialkansliet uppgår från och
med 1.1.2021 i Kommunernas
socialtjänst ”KST” se separat annons sid 7.

Alla är fortfarande varmt välkomna
till biblioteket! Vi rekommenderar munskydd och

STRÖMSGÅRDEN

desinficering av händerna. Håll avstånd till
varandra och le brett under munskyddet!
Det blir bättre snart.

Välkommen
till ditt bibliotek!

tel. 47950
Vik äldreomsorgsledare Desireé Zetterman
tel. 0457 3456 175
e-post: aldreomsorg@vardo.ax
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AVFALLSHANTERINGEN

ÅTERVINNINGSCENTRALEN (ÅVC)

PÅ

ÄNGÖ, BUSSÖ, BERGÖ

I LISTERSBY HAR ÖPPET

Stort blandavfall och farligt avfall

• 1 oktober - 31 mars •
enligt överenskommelse

kan fortsättningsvis föras till
Ålands Renhållning i Norrböle,
öppet vardagar kl. 7.00-16.00

med Christer Norrman, tel. 041 444 2444

Ange att ni äger en
fastighet på Ängö, Bussö eller Bergö.

Ett ”fullt bilsläp” eller ca. 1 m3 är kostnadsfritt.

Ett ”fullt bilsläp” eller ca. 1 m3 är kostnadsfritt.

Via hemsidan kan du

kostnadsfritt
prenumerera

VÅRDÖ KOMMUNS
FAKTUROR

på Wårdö Info och
nämndernas protokoll.
www.vardo.ax/prenumerationer

kan du numera betala smidigt genom att

ansluta till
e-faktura och/eller direktbetalning.

Kallas SkärGård

Hamnmagasinet
sommar 2021

Gårdsrestaurang
Sandövägen 81
22550 Vårdö

Jobb?
Söker personal över 18 år,
främst med branscherfarenhet.

Vi skall nu under vårvintern börja ha öppet året
runt åtminstone till gruppbeställningar och takeaway samt pop-up (följ oss!).
Vi har inomhus lokaler för mindre grupper och
upp till 50 personer och när det börjar grönska
och värmen kommer så har vi hela trädgården för
våra gäster.

Odlar du?
Köper gärna lök, vitlök, sallad,
dill, andra örter, rabarber, potatis, grönsaker, annat?

Lunch, middag, mötesrum, catering, pop-up-evenemang, bröd, bakverk och gårdsbutik samt take-away
och delikatesser. Följ med på våra facebook- och
instagramsidor så vet du vad som händer och när.

Vi söker nu i första hand personal
från Vårdö: Kockar och servitörer

Kontakta:
harrietstrandvik@gmail.com
Tfn 040 5592904

både som heltid, deltid och som inhoppare.
Vi uppskattar:
• Skolning inom restaurangbranschen
• Erfarenhet
• Serviceanda
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Skicka ansökan per e-mail till: info@kallas.ax

BUTIKSTUREN

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

körs på fredagar,

SNÖPLOGNING 2020-2021

start kl. 10 från Listersby.

Fastbosatta vårdöbor som har haft snöplogning
förra säsongen och fortsättningsvis önskar få
infart/väg plogad behöver ej meddela detta.

Bokas via Bomans taxi,

Taxan för snöplogning är för hela säsongen
180€/hushåll och för folkpensionär 120€.

tel. 47742, 0400 892 142

FASTIGHETSÄGARE
som har snöplogning i Vårdö kommun
BÖR UPPMÄRKSAMMA FÖLJANDE

Wårdö
Kulturstiftelse r.s.

För att underlätta framfarten med snöplog
och traktor uppmanas alla som har kommunal
snö-plogning 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 riskerar 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.

Stiftelsens

kondoleanser

finns på Nocturnes
begravningsbyrå,
på Ålandsbanken samt
i Vårdö närbutik.

Bristfälligt utmärkta infarter plogas inte!

www.wardokulturstiftelse.ax

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

SNÖPLOGARE DISTRIKTSVIS:

Aktuell info om corona-pandemin
Covid-19
finns på www.ahs.ax

Sandö, Vargata, Töftö och Mickelsö
Sven Sjölund tel. 0457 5267 260.
Listersby, Grundsunda, Vårdöby, Lövö
och Strömsby
Andreas Wiman tel. 040 8288 816.
Simskäla
Paul-Mårten Sjölund tel. 0400 723 550.
Ängö/Bussö
Vidar Häggblom tel. 040 5281 828.

Ålands hälso– och sjukvård
Coronatelefon
(covid-19 vårdfrågor)
018-535 313
Sjukvårdsupplysning
tel. 018-538 500

ÄNNU ÄR DET MÖRKT UTE
- också dagtid ANVÄND REFLEX!

Allmänheten uppmanas
följa med utvecklingen och
följa givna direktiv.
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Vårdö
Marthaförening

SUGEN PÅ
ÄRTSOPPA?

håller

ÅRSMÖTE

Vårdö marthornas goda
ärtsoppa blir i år, pga.
coronan, efter konceptet
“Kom och hämta”.
Ärtsoppan, finns också vegetarisk, hämtas från skolans kök
(lilla ingången, finns skylt)
på Fastlagstisdagen 16.2.21
kl. 16 - 18

onsdagen den
10.2.2021 kl. 18.00
hos Eywor Remmer
i Listersby
Stadgeenliga förhandlingar
Nya och gamla
medlemmar
hjärtligt välkomna!

Pris för ärtsoppa
och pannkaka
med tillbehör 10 €
Barnportion 6 €
OBS! Var vänlig och ta med
egna transportkärl.
Hemkörning kan ordnas, vid
behov, på fasta Vårdö för 2 €

Anmälan görs till Riitta
tel. 0457 3613 703
eller Eywor
tel. 0400 862 627
senast lördag 13.2.2021.

Vårdös huvudkontor

Med förhoppning att så
många som möjligt kan komma
och hämta mat. Vi vill försöka
bevara traditionen i den här
svåra situationen som
coronan orsakar.

I samband med din färg/permanentbehandling färgar jag dina ögonfransar
och/eller bryn för endast 10 euro!
(normalpris 25 euro).
Erbjudandet gäller hela februari.
Öppet enligt tidsbokning, jag kan även
ta emot dig kvällar eller helger.

Välkomna!

Du kan även beställa "take away klippning", dvs jag kommer hem till dej och
klipper.
Boka tid på 040 8436 153
Vi ses! / Malin Olofsson

Vårdö
Marthaförening r.f.

PS. Jag har fått in ett parti fina kvalitativa hårborstar, kom gärna in och kolla!

Vårdös
huvudkontor
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Träningssugen?
Vårdö FBK tränar
tillsammans med pt-Hanna på

onsdagar kl. 19-20

i Vårdö skola 2.12.20 -30.4.21.
Det finns ett begränsat antal
platser och brandkåristerna har
förtur, övriga kommuninvånare
kan delta om plats finnes.
Mer info i december Wårdö
Info och på Facebook,
Vårdös djungeltrumma.

Socialvården på Åland samordnas 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 (tidiare Ålands
omsorgssförbund).

Hoppas vi ses!

Från och med den 1 januari 2021 sköter KST service
inom bland annat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vårdö:

Kurser på Vårdö våren 2021:

1058 HUNDENS FÖRSTA HJÄLP
lördag 6.2.2021 kl. 13:15-16:30
Vårdö skola Kursen är fullbokad!

1072 TVÄTTA OCH STÄDA
EKOLOGISKT
lördag 6.3.2021 kl. 11:00-15:15 Vårdö bibliotek

7065 GLASKLART

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

lördag-söndag samt ett kurstillfälle som bestäms på kursen 13-14.3.2021 kl. 10:00-15:00
Vårdö bibliotek Kursen är fullbokad!

Fältarna, Tallbacken och Beroendemottagningen
blir också delar av KST.

1073 VANDRING PÅ MICKELSÖ

Barnomsorgen (inklusive hemvårdsstödet) och
äldreomsorgen kommer fortsättningsvis att ordnas
av din hemkommun.

lördag 27.3.2021 kl. 12:45-16:00 Start Solhult

8565 GRUNDERNA I ATT HANTERA
EN MOTORSÅG

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.

lördag 17.4.2021 kl. 9:00-14:00
Vårdö brandstation

Mediyogan fortsätter på måndagar!
Som regel behövs minst åtta deltagare för
att kursen ska kunna börja så ta med dig en
kompis och lär er nåt nytt tillsammans.

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

Mer information om kurserna på sid 61
i katalogen som också finns på www.mariehamn.ax

----------------------------

Håll avstånd, ha rena händer och
stanna hemma om du känner dig sjuk.
-------------------------------

OBS! Beroende på coronasituationen under
läsåret kan kurser komma att inhiberas eller
bedrivas på annat sätt än vad som sägs i
katalogen.

Kompetens
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Smidighet

Trygghet

Beställning
av lunch:

Strömsgårdens

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Salladsbord alla dagar utom soppdagar!

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

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

1
2
3
4
5

Lördag
Söndag

6
7

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

8
9
10
11
12

Lördag
Söndag
Måndag

13
14

Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

15
16
17
18
19

Lördag
Söndag

20
21

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

22
23
24
25
26

28

Lördag
Söndag

27
28

1.3

Måndag

1.3

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

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

Kycklinggryta med paprika, örter, ris
Lasagne
Dagens fisk
(D, Sk) Pizzasoppa
(S) Ärtsoppa & frukt
Lammfärsbiffar, tzatziki, potatis
Stekt fisk, vitsås, potatis & dessert
Sjömansbiff, rödbeta & dessert
Grekiska pannbiffar, tomatsås, potatis
Pasta Carbonnara och vegetariskt
Dagens fisk
Potatispurjosoppa, varm smörgås & frukt
Rotsaksgratäng, bräckt korv
Fisk i ugn, kall/varm sås, potatis & dessert
Kycklinglår, ris & dessert
Pytt i panna
Köttgryta med tomat, vitlök, timjan, ris
Dagens fisk
(D, Sk) Vegetarisk soppa (S) Köttsoppa bröd & dessert
Grisfilé, crème fraichesås, vitlökspotatis
Stekt fläsk, mos & dessert
Sillbord & dessert
Risotto
SPORTLOVSVECKA
Helstekt karré, mustapekkasås, potatis
Dagens fisk
Kycklingsoppa med kokosmjölk och spenat & frukt
(D) Gröt (S) Dansk sjömansbiff
Pepparrotskött, potatis & dessert
Kyckling Marengo, potatis & dessert
Wok, grönsaker, ris

Sign

Smaklig måltid!
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