
  

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 april stoppdag 25 mars 

SAMHÄLLSINFORMATION 

ANNONSER  
WÅRDÖ 

INFO 2021 
 

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,  
41,-/år 

 

Via hemsidan  
www.vardo.ax
ingen kostnad 

 
 

UTGIVNING              
Som regel  

första post-
dagen varje 

månad.  
Finns även på  
www.vardo.ax 

 
 

INFO-
REDAKTÖR      

Lisbeth  
Lindfors, tel.  

0457 0537066 
 

ANNONS- 
MATERIAL 

TILL 
llindfors@ 
aland.net 

Nr 3  årgång 33 

 

 
SKOL- och BILDNINGSNÄMNDEN 

 

ANSÖKAN OM 

BARNOMSORG/FRITIDSHEMSVERKSAMHET  
 

Behöver ert barn  
barnomsorg eller plats i  
kommunens fritidshems-
verksamhet eller special-
omsorgens fritidshem 

läsåret 2021-2022? 
  

 Ansökningsblanketter och  närmare 
information fås från Marie Lundell,  
daghemmet Solbacken tel. 47940,  

solbacken@vardo.ax  
  

Ansökningsblanketter finns också på  
kommunens hemsida, www.vardo.ax 

  

Ansökan lämnas in  
till daghemmet, skolan eller kommunkansliet  
senast torsdag 1 april 2021. 
 

OBS! Ni som är beviljade barnomsorg  
behöver ej söka utan har kvar platsen 

tills dess den sägs upp. 

 

 

 
SKOL- och  

BILDNINGSNÄMNDEN 
 

INSKRIVNING 
av nya elever vid Vårdö skola  

inför läsåret 2021-2022 

sker tisdagen  

den 23 mars 2021 
kl. 18.30 i skolans matsal.  

 

Vi berättar kort om  
inskolningen  
och om  
skolstarten  
och fyller i  
elevblanketten.  
 

Alla blivande elever med  
föräldrar är välkomna! 

 

Annika Karlsson, föreståndare  
annika.karlsson@vardo.ax  

tel. 47960 

 

 
VÅRDÖ KOMMUN 

 

Privata aktörer med 

intresse att utveckla rastplatsen 
vid Vårdöbron, skicka in era 

förslag på koncept till 
info@vardo.ax 

senast 14 mars 2021. 

 

 
Med anledning av  

rådande smittoläge,  
följ med i utvecklingen; 

 
Ålands landskapsregering 
https://www.regeringen.ax/

coronaviruset-covid-19  
 

Ålands hälso– och sjukvård 
https://www.ahs.ax/patienter/
ahs-samlade-information-om-

coronapandemin 

mailto:solbacken@vardo.ax
http://www.vardo.ax
mailto:annika.karlsson@vardo.ax
mailto:info@vardo.ax
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KONTAKTUPPGIFTER 
VÅRDÖ KOMMUN 

www.vardo.ax  
 

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 
 

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

BYGGNADSKANSLI  
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  
 

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

DAGHEMMET SOLBACKEN 
OCH FRITIDSHEM   tel. 47940 

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

FASTIGHETSSKÖTSEL 

Fastighetsskötare       tel.  040 5946 705 
 

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

SOCIALKANSLI / KST tel. 532 800  
Socialkansliet uppgår från och 
med 1.1.2021 i Kommunernas  
socialtjänst ”KST” se separat annons sid 7. 
 

STRÖMSGÅRDEN   tel. 47950 

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

 

 

 

VÅRDÖ KOMMUN 
BIBLIOTEK och KULTUR 

 

Några av bibbans nyheter: 
Jerker Örjans Ålandsfrågan mina herrar! 
Lucy Dillon Lektioner i kärlek 
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 
 

börjar nu, årets första sagostund blir torsd 
4.3 kl. 10. Vi läser bilderböcker ca 15 min, 
efteråt får man leka i barnavdelningen och 
låna hem massor med böcker!! Solbacken 
besöker biblioteket skilt för att undvika smittorisk. 
Varmt välkomna att bekanta er med bibban!  

 

 och 

tar paus i mars pga. rådande 
Corona situation. 

 

”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 

visa upp din samling  
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!  

 

MARS MÅNADS LILLA UTSTÄLLNING  
En snygg samling från pub/fartygsvärlden  

– en försvunnen del av vår historia!   

 
 

 

Ge akt på restriktionerna som gäller.  
I skrivande stund får ett begränsat antal 
personer vistas i samma utrymme. Mun-
skydd ska användas om man har fyllt 15 
år. Håll passligt avstånd.  
Bara att orka en liten stund till! 
 

Välkommen 
till ditt bibliotek! 

 

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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VÅRDÖ KOMMUN 

 

Nu kan du betala kommunens fakturor via 

e-faktura / direktbetalning. 
 

Kontakta din bank / markera Vårdö kommun 
som betalningsmottagare i din internetbank. 

 

 

Via hemsidan kan du   

kostnadsfritt prenumerera 
på Wårdö Info och nämndernas protokoll; 

 

www.vardo.ax/prenumerationer 

 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

 

På byggnadstekniska nämndens sammanträde 
1.2.2021 beviljades följande bygglov: 

 

- nybyggnad av maskintak på Påvals 5:19 i Töftö  
- nybyggnad av fritidshus på Solhälla 2:20  

på Simskäla  
 

Byggnadstekniska nämndens följande möte 
hålls måndagen den 15 mars 2021.  
Med reservation pga. givna Corona restriktioner. 
Handlingar till ärenden som skall behandlas 
på mötet skall vara byggnadstekniska nämn-
den tillhanda senast måndag 8 mars 2021. 

 

  

 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 

 

Arbetsgrupp för 
inflyttning till skärgården 

 

Företagsam Skärgårds styrelse beslöt på sitt  
möte 4.2.2021 att lyfta upp frågan om 
”Inflyttning till Skärgården” och att jobba vidare 
med den i projektform. För att driva frågan  
vidare bör en styrgrupp tillsättas. 
 

Vårdö kommun har nu fått uppdraget att efter-
höra med allmänheten om någon person är in-
tresserad att vara med i styrgruppen. 
 

Personerna d.v.s. medlemmen i styrgruppen  
bör vara engagerad i frågan/utmaningen, d.v.s. 
intresserade och känna att de vill jobba för en 
framgångsrik och företagsam skärgård där det  
är attraktivt att bo och verka.  
 

Personen/styrgruppsmedlemmen behöver inte 
vara ortsbo eller ens bo i skärgården. Personerna 
som söks till styrgruppen bör vara engagerade,  
ha kunskap om skärgården och vara beredda att 
sätta tid på frågan/utmaningen.  
 

Vid intresse ta kontakt senast den 15 mars 2021. 
Intresseanmälningar skickas till info@vardo.ax  

 
VÅRDÖ KOMMUN 

sätter ut två objekt till försäljning 
mot givande av anbud.  

 

Vikplog 

VAMA 280 
 

 

bredd 2,8 m . Ca 15 år gammal 
tidigare använd av 

snöplogningsentreprenör 
 

Bilsläpvagn 

Muuli 1250 XL 
ca. 20 år gammal 

tidigare använd av fastighetsskötare  
 

Anbud skickas till  
info@vardo.ax  

senast söndag 21.03.2021. 

 

 

mailto:info@vardo.ax
mailto:info@vardo.ax
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Aktuell info om corona-pandemin 
Covid-19 

finns på www.ahs.ax 

Ålands hälso– och sjukvård 
 

Coronatelefon  
(covid-19 vårdfrågor) 

018-535 313 
 

Sjukvårdsupplysning 

tel. 018-538 500 
 

Allmänheten uppmanas 
följa med utvecklingen och  

följa givna direktiv. 

 

LANTBRUKSKANSLIET 
INFORMERAR 

 
Gör din anmälan om överföring av 

stödrättigheter redan nu! 
 
Under vårens stora ansökningsperiod i 
maj-juni brukar antalet överföringar av 
stödrättigheter vara omfattande och tids-
krävande. Med tanke på att det i vår 
kommer att vara en person mindre, på 
lantbrukskansliet, som tar emot telefon-
samtal och kundbesök, finns det önske-
mål att den som redan i dag känner till 
att man behöver anmäla någon form av 
stödrättighetsöverföring, skulle ta itu  
med sin anmälan redan nu.  
 
För överföring av stödrättigheter används 
blanketterna 103A och 103B. Överlåtande 
partens 103A-blankett hittar överlåtaren i 
Viputjänsten medan blankett 103B hittas 
på Livsmedelsverkets hemsida. Blanket-
terna kan även fås från lantbrukskansliet.  
 
Kontakta alltid lantbrukskansliet på för-
hand antingen per telefon 431540 eller e-
post lena.clemes@finstrom.ax  innan du 
planerar att besöka kansliet. 
 
 

Elektronisk identifiering av nöt-
kreatur obligatorisk fr.o.m. 2021 
 
Enligt Jord- och skogsbruksministeriets 
förordning är elektronisk identifiering av 
nötkreatur obligatoriskt från och med 
2021. Ändringen gäller från och med 
1.1.2021 födda nötkreatur. 
 
Detta innebär att kalvarna ska i ena örat 
ha huvudmärke som är ett traditionellt 
öronmärke och i det andra örat hjälp-
märke som är ett elektroniskt öronmärke 
(så kallat e-märke). 
 
I fall det finns oanvända traditionella le-
diga öronmärken kan man beställa ersät-
tande märke för hjälpmärket. Det är  
förmånligare att beställa hjälpmärket som 
ersättningsmärke än att lämna märkena 
oanvända. För dessa märken är registre-
ringsavgiften nämligen redan betald.  
Byteskostnaderna för lediga öronmärken 
från det traditionella öronmärket till e-
märke kommer nämligen inte att ersät-
tas. 

 
Kolla även upp om din 
gamla tång passar till 
dessa nya e-märken eller 
om du måste köpa en ny 
tång.  

 
Vårdö FBK  
 

önskar rikta ett 

stort och varmt tack 
till de "utomstående" 

personer som på ett eller 
annat sätt, utan att tveka, 
har ställt upp och hjälpt till 

vid utryckning - er 
spetskompetens eller extra 

hand betyder mycket för oss. 
 

TACK! 

mailto:lena.clemes@finstrom.ax
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SOMMARPERSONAL 
 

Har du behov av motiverad arbetskraft 

i sommar? 

Flera tusen ungdomar i Norden söker 

sommarjobb. 

Vi hjälper till att hitta sommarpersonalen. 

Alla arbetstillfällen är välkomna! 

 

Behöver du ett sommarjobb? 

Du som är mellan18-30 år 

upplev Norden genom Nordjobb. 

Du kan även söka jobb året runt! 

 

Läs mer på vår hemsida: www.nordjobb.org 

eller Nordjobb på Facebook. 

 

Tel: (18)17279, e-post: aland@nordjobb.org 

   

 

Månadens hållbarhetsutmaning 
tillsammans med 

 
Känner du någon som jagar eller fiskar? 

Fråga om du får köpa lokala köttprodukter! 
 

Låna minst en bok per månad från ditt  
lokala bibliotek 

Och använd annan lokalservice flitigt 
 

Träffa någon du inte har träffat på länge, 
håll det coronasäkert  

 

 

#skärgårdsambassadör 
 

WWW.SKARGARDEN.AX  
INFO@SKARGARDEN.AX  

Vi arbetar för ditt skärgårdsföretagande! 

 

Dags att sätta 

färg på tillvaron?  
 

 
Vi fixar olika typer av målningsprojekt  

- stora som små -  

från tapetsering till utomhusmålning! 

 
Premium Måleri/Stefan 

Katrinabacken 5 
22550 Vårdö 

Tel. +358 400784771 
info@premiummaleri.com   

http://www.nordjobb.org
mailto:aland@nordjobb.org
mailto:info@premiummaleri.com
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och 
 

i Vårdö håller 

VÅRMÖTE  
& 

VÅRDÖ IK 
 håller 

ÅRSMÖTE  
 

tisdag 23.3.2021 
kl. 19 i skolan  

 

- Stadgeenliga ärenden - 
 

Ingen servering. 
 

Pga. rådande Covid-19 restriktioner  
kan eventuella andra arrangemang ske,  

vänligen se respektive  
förenings facebooksida. 

 

Välkomna! 
    Styrelserna 

 

 

Vårdö 
jaktvårdsförening 

håller 
  

VÅRMÖTE  
lördagen den  

20 mars 2021 
kl. 15.00 på Vårdkasen. 

Planerar du att delta önskar vi 
att du meddelar Fanny Sjögren  
per tel. 04573428636.  
 

Beroende på antal närvarande samt 
aktuella restriktioner till följd av  
covid-19 kommer eventuellt mötet  
att hållas på utsidan/digitalt, detta  
meddelas i sådant fall. 
 

Stadgeenliga ärenden  
 

Alla hjärtligt välkomna! 
 

    Styrelsen 

 

Vårdö FBK 
håller vårmöte  
tisdag 9.3.2021 

kl. 19 på branddepån/digitalt 
 

Anmäl eventuellt deltagande till 
Fanny Sjögren 0457 34 28 636. 

 

- Stadgeenliga ärenden.  
 

Hjärtligt välkomna! 
 

 
Styrelsen 

 

 

Vårdö  
Martha 
förening  
 

      håller 
 

    MÖTE 
torsdag 11.3.2021  

kl. 19.00 

hos Benita Björklund 
 

Nya och gamla medlemmar  

hjärtligt välkomna! 
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MICKELSÖ BYS FISKELAG 
OCH SAMFÄLLIGHET 

ordinarie 

delägarstämma  
skjuts upp till ett senare 
tillfälle med anledning av 
rådande Corona läge. 
 
Mer info längre fram. 

 
Styrelsen 

 

 
 

GRUNDSUNDA BYS 
FISKESAMFÄLLIGHETS  
 

ordinarie  
delägarstämma  
tisdagen den 23 mars 2021  
kl. 18 i Vestergårds maskinhall 
 

- Stadgeenliga förhandlingar 
- Övriga ärenden 
 

Välkomna! 
 

 Styrelsen 

 

 

 

 
GRUNDSUNDA BYS  
SAMFÄLLDA LANDOMRÅDEN 
 

ordinarie 
delägarstämma 
tisdagen den 23 mars 2021  
kl. 18.30 i Vestergårds maskinhall 
 

- Stadgeenliga förhandlingar 
- Övriga ärenden 
 
 

Välkomna! 
 

Styrelsen 

 

Inbjudan och kallelse  
SKUNK -
skärgårdsungdomarnas 
intresseorganisation  

årsmöte 
 

Mötet hålls onsdagen den 24 mars 2021  
kl. 17.30 på Föreningshuset i Mariehamn eller 
online via Zoom. Alla ungdomar i skärgården, 
alla medlemmar och de som vill bli medlemmar 
är välkomna med på mötet. 
 

På årsmötet redovisas det gångna årets verk-
samhet och ekonomi för 2020 samt presenteras 
av styrelsen framtagna verksamhetsplan och 
budget. Vill någon ta upp något ärende på mö-
tet som formellt ska behandlas ska denne lämna 
in ärendet senast tio dagar före mötet till styrel-
sen. En ny styrelse kommer att väljas och man 
kan antingen föreslå sig själv eller någon annan 
till valberedningen eller direkt på mötet. I val-
beredningen sitter verksamhetsledare Mia 
Hanström och ordförande Sonja Pettersson 
 
Vänligen anmäl ditt deltagande till 
info@skunk.ax . Info om mötet och handlingar 
kommer att finnas på www.skunk.ax 
 

SKUNK 
- skärgårdsungdomarnas intresseorganisation r.f.  
Strömarsvägen 45, 22820 Kumlinge  info@skunk.ax  
verksamhetsledaren mobil 0400 784871 
www.skunk.ax  

mailto:info@skunk.ax
http://www.skunk.ax
mailto:info@skunk.ax
http://www.skunk.ax
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DIGITALA ONLINE TRÄFFAR MED FÖRETAGSAM SKÄRGÅRD! 
 

Vi kommer hålla 8 st. online träffar under 2021. 
 

Vi kommer nu hålla det andra tillfället 17.3.2021 kl.10:00-11:00. 
Då berättar Degerby gästhamn samt Lappo gästhamn om resultatet från projektet 
Sea Stop. Anmäl dig senast 16.3.2021 på adressen info@skargarden.ax, 
så skickar vi videolänken till dig! 
 

Boka redan in träff nummer tre, 14.4 kl.10-11 i din kalender - då berättar Kenneth 
Åkergård, Finansieringshandläggare, från Landskapsregeringen om Skärgårdsstödet. 

 

ÅTERVINNINGS- 
CENTRALEN (ÅVC) 
I LISTERSBY HAR ÖPPET  
 

• 1 oktober - 31 mars •  
enligt överenskommelse  

per tel. 041 444 2444 
Christer Norrman 

 

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

 

 

AVFALLSHANTERINGEN 
FÖR 

ÄNGÖ, BUSSÖ, BERGÖ 
 

Stort blandavfall och farligt avfall  
förs till Ålands Renhållning i Norrböle,  
öppet vardagar kl. 7.00-16.00 
 

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

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

 

OBS! 
I enlighet med Coronadirektiven övergår  
Medis till distansundervisning tillsvidare. 
Kurser som inte kan hållas på distans  
ställs in. Om den kurs du deltar i övergår 
till distans får du information från läraren, 
i annat fall är kursen inställd. 
Observera att detta även gäller kurser med 
utomhusträning. 
 
 

Planerade kurser på Vårdö mars 2021 

OBS! Samtliga kurser med reservation 
för restriktioner pga. coronaläget. 
 

7065 GLASKLART  
lördag-söndag 13-14.3.2021 kl. 10:00-15:00 

Vårdö bibliotek Kursen ställs in tillsvidare. 
 

1073 VANDRING PÅ MICKELSÖ 

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

 

 
Socialvården på Åland 
är samordnad from 1.1.2021 
 
Socialvården på Åland samlas från och med 2021 
under ett och samma tak. Kommunernas socialkans-
lier förs över till kommunalförbundet Kommunernas 
socialtjänst, eller kort och gott KST (tidiare Ålands 
omsorgssförbund). 
 
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, kontakt-
uppgifter 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 

 

VÅRDÖ 
HÄLSO- & SJUK-

VÅRDSMOTTAGNING  
 

 Telefontid: 
mån-tors kl. 12-13  

tel. 0457 524 4107  

 
 

Vårdagjämningen är den 
20 mars och då är dag 

och natt lika långa. 
Passa på och njut av en 

promenad, se naturen 
vakna, lyssna på 
fågelsången och 

se ljuset som 
återvänder. 
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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. 16.00 
Kvällsmål kl. 19.00 

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

tel. 47980 

1 Måndag 1 Wok, grönsaker, ris 

2 Tisdag 2 Köttbullar, mos 
3 Onsdag 3 Dagens fisk 

4 Torsdag 4 (D, Sk) Vegetarisk soppa   (S) Ärtsoppa & dessert 

5 Fredag 5 (D, Sk) Gröt           (S) Mald leverbiff, vitsås, potatis 

6 Lördag 6 Sillbord & dessert 
7 Söndag 7 Kalops, potatis & dessert 

8 Måndag 8 Korvgryta med paprika, pasta 

9 Tisdag 9 Rotsaks- och bönbiffar, aioli, potatis 

10 Onsdag 10 Dagens fisk 
11 Torsdag 11 Borsjtjsoppa & frukt 

12 Fredag 12 Kycklingfärsbiffar, tzatziki 

13 Lördag 13 Schnitzel, gräddsås, mos & dessert 
14 Söndag 14 Strömmingslåda, rödbeta & dessert 

15 Måndag 15 Kycklingpastagratäng 

16 Tisdag 16 Köttgryta, ris 
17 Onsdag 17 Dagens fisk 
18 Torsdag 18 Gulaschsoppa & dessert 
19 Fredag 19 (D, Sk) Gröt            (S) Lindströmsbiff, gräddsås   
20 Lördag 20 Fiskgryta, potatis & dessert 
21 Söndag 21 Karrébiff, baconlökröra, sås, potatis & dessert 
22 Måndag 22 Chili con carne 
23 Tisdag 23 Grönpeppargryta, potatis 
24 Onsdag 24 Goda lådan 
25 Torsdag 25 Fisksoppa & frukt 
26 Fredag 26 Pyttipanna 

27 Lördag 27 Sjömansbiff, rödbeta & dessert 
28 Söndag 28 Stekt fläsk, blodbröd & dessert 
29 Måndag 29 Ugnskorv, mos 
30 Tisdag 30 Kycklingsås, ris 
31 Onsdag 31 Dagens fisk 


