
  

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 maj, stoppdag 25 april 

Nr 4    årgång 30 

SAMHÄLLSINFORMATION 

 

ELDNING AV GRÄS OCH RIS 
Våren på antågande och för många 
förknippar man rydjandet med eld-
ning av ris och fjolårsgräs. 
 

Innan du påbörjar eldning av gräs; 
•  Förbered dig, utse lämplig plats, 

håll avstånd till byggnader. 
•  Beakta väder och vindförhållan-

den, risken är störst på eftermid-
dagen då solen torkat upp det  

 fuktiga gräset. 
•  Elda aldrig ensam och elda små 

ytor åt gången. 
•  Vatten och lämpliga redskap ska 

finnas tillgängligt. 
•  Ha en telefon tillgänglig om du  

behöver slå larm. 
•  Använd lämplig klädsel. 
•  Den som tänder har ansvar,     

platsen lämnas inte obevakad   
förrän det är helt släckt!!  

 

Trevlig fortsättning på våren, 
 

Räddningschef  
Lennart Johansson  
lennart.johansson@jomala.ax  
tel. 329 132    
 

Brandinspektör 
Henrik Olofsson 
henrik.olofsson@jomala.ax 
tel. 329 175 

Räddningsnämnden 

informerar: 

ANNONSER  
WÅRDÖ 

INFO 2018 
 

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   
per 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  

VÅRDÖ HÄLSO-  
& SJUKVÅRDS-
MOTTAGNING  

 

 Telefontid: mån-tors kl. 12-13,  

telefon (+358 18) 47655 

 

BYGGNADSTEKNISKA 
NÄMNDEN 
LEDIGANSLÅR 

semestervikarie för  
fastighetsskötaren  
 

Vårdö kommun söker semestervikarie  

för fastighetsskötaren under tiden 2 juli  

till 6 augusti 2018 för skötsel/underhåll av 

kommunens fastigheter och områden.  
 

Tjänsten är på heltid  

100% med normal arbetstid och en del  

jourarbeten.  
 

Kompetens  

är kunskaper/utbildning inom fastighets-

skötsel eller dylikt bygg-, el-, vvs- och  

arbetserfarenhet.  
 

Tillgång till egen bil och lite verktyg fordras.  
 

Lön enligt Tekniska sektorns avtal (TS).  
 

Ansökan bör vara inlämnad senast mån-

dagen den 16 april 2018 till Vårdö kommun, 

byggnadstekniska nämnden, Vårdöbyvägen 

11, AX-22550 Vårdö.  
 

För närmare information  

kontakta kommuntek-niker Fredrik Packalén 

på tel. 018-47920 eller per e-post:  

fredrik.packalen@vardo.ax  

 

mailto:lennart.johansson@jomala.ax
mailto:henrik.olofsson@jomala.ax
mailto:fredrik.packalen@vardo.ax
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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 
Bibliotekarie Lisa Rydell,   
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 
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. 47955, mån-ons kl. 9-15 
e-post: aldreomsorg@vardo.ax     
Närvårdarna, tel. 47950 

 

 

 

VÅRDÖ KOMMUN 
BIBLIOTEK och KULTUR 

 

April månads utställning 

SALLADS- 

KONST 
består av skapelser gjorda 

av barnen på Solbackens daghem. 

Välkomna! 
 

BIBLIOTEKENS DAG 3 MAJ 2018 
med evenemang på Ditt bibliotek  

- mer i nästa nr. 

 

Kafé Katrina  
har tagit  

sommaruppehåll  
och är tillbaka i höst. 
Tack för i vår och välkomna igen! 

 

Stickcaféet 
fortsätter som tidigare ännu  

några tisdagskvällar. 
 

Välkommen 
till ditt bibliotek! 

- öppettider, se här intill - 

 

 

ÅTERVINNINGS- 

CENTRALEN  
 

I LISTERSBY HAR ÖPPET  

1 april—30 sept. 
måndagar kl. 18-20  

samt månadens  

sista helgfria lördag (28.4.2018)  

kl. 11-13 
 

ÅVC skötare tel. 041 444 2444 

 

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


3 

  

  

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 
 

Byggnadstekniska nämnden beviljade  följande byggnadslov den 26 mars 2018: 
 

Eriksson Linda/Sandén Johan nybyggnad av fritidshus och bastu Fiskeskär 3:21 i Simskäla 
Diederichs Johan  nybyggnad av maskinhall   Fiskartorpet 4:2 i Töftö 
Haasiosalo Bror-Gustav   nybyggnad av strandbastu och bastukammare 
    UBV. fastighet från 2:7 på Simskäla 
 

Byggnadstekniska nämndens nästa sammanträde hålls måndagen den 23 april 2018.  
Handlingar för ärenden som skall behandlas under mötet bör vara byggnadskansliet  
tillhanda senast den 16 april 2018. 

 

 

INFORMATION OM 
ELDNING 

 

För att minska/undvika spridning av 
miljöskadliga ämnen och rökstörningar  
i omgivningen, är det förbjudet att elda 
avfall,  utomhus eller i värmepanna.  
 

Utan miljötillstånd eller  
-granskning får du dock elda: 

· torrt gräs, ris och annat hygges-

avfall 

· obehandlat virke  

· halm (inom jordbruket)  

· mindre mängder tidningspapper,  

wellpapp och papp i värmepanna   

Du får aldrig elda mjölkkartonger, plast, 
behandlat virke, möbler etc., vare sig  
utomhus eller i din värmepanna.  
   

Eldningsförbud 
På internet kan du enkelt kontrollera 
om eldningsförbud råder: http://
webapps.alarmcentralen.ax/NewWeb/
varning.asp.    
 

Landskapsalarmcentralen kan lämna  
information på tel. 19000. 

 

SKOL- och BILDNINGS-
NÄMNDEN  
 

 

ANSÖKAN OM BARNOMSORG/
FRITIDSHEMSVERKSAMHET  
 

Behöver ert barn barnomsorg eller plats  
i kommunens fritidshemsverksamhet eller 
specialomsorgens fritidshem läsåret  

2018-2019? 
  
  

Ansökan lämnas in  
till daghemmet, skolan  
eller kommunkansliet  
senast fredag 6.4 2018. 

 

 

SKOL- OCH BILDNINGS-
NÄMNDEN  

 
 

KOM IHÅG INSKRIVNINGEN 
av nya elever vid Vårdö skola  

inför läsåret 2017-2018 

tisdagen  
den 3 april 2018 kl. 18.00  

 

Välkomna! 
 

Annika Karlsson 
föreståndare  
Tel. 47960 
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Finns det alternativ 
till kortrutten? 
  

Välkomna till ett diskussionstillfälle med 

Simon Holmström, Isabel Kvarnfors och 

Gunda Åbonde- Wickström från Ålands 

Natur & Miljö. Vi diskuterar risker, utma-

ningar och möjligheter med olika trafik-

lösningar över en kopp kaffe.  

 

Det finns möjlighet att skriva under 

medborgarinitiativet för en hållbar  

skärgårdstrafik efter mötet. 

 

Vi ses på Vårdö skola 

söndagen den 8 april kl. 18:30-20:30 

Anmäl dig till simon@natur.ax  

eller på tel. 0457 34 31 35 senast den 

6 april så vi vet hur mycket kaffe och 

te vi ska koka! 
 

 

 

För mer information, se www.natur.ax  

  

ges ut första vardagen i månaden. 
 

SISTA INLÄMNINGSDAG 
för material är 25:e,  

alltid 25:e 
månaden innan utgivning. 

 

Mail till Wårdö Info sänds  
i första hand till  

llindfors@aland.net 
 

Tel. 0457 0537 066 /redaktörn 

Ledd stödgrupp  

för våldsutsatta 

kvinnor 
 

Har du som kvinna blivit eller blir 

utsatt för våld i en nära relation? 

 

Hör dig för om möjligheten 

att delta i en ledd stödgrupp, 

där kvinnor i liknande situation 

under ledning av en terapeut 

samlas kring 10 olika teman som 

berör våld i en nära relation. 

 

För närmare information, 

Kontakta Rigmor Laurén,  

tfn 018 527039 eller 

rigmor.lauren@folkhalsan.ax 

 

www.folkhalsan.ax 

S m a kb y n — Å l a n d  
S l o t ts v ä ge n  13 4  

2 2 5 2 0  K a s te l h o l m  
i n f o @ s m a kb y n . a x  

T e l :  0 1 8  4 3  6 6 6  

mailto:simon@natur.ax
http://www.natur.ax
mailto:rigmor.lauren@folkhalsan.ax
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VÅRJIPPO 
lördag 28 april 2018 kl. 11-14 

vid butiken i Vargata 
 

• Lotteri 

• Kaffeservering 

• Försäljning av munkar, mjöd och andra bakverk 

• Försäljning av majblommor 

• Lotteri  
 

Varmt välkomna! 
 

arrangörer: Röda korset & Folkhälsan 

  
i Vårdö skola  

onsdag 25 april  

kl.19. 

 

Elever uppträder   

och 

Hem och skola  

har försäljning av  

kakbuffé.  
 

Välkomna! 
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Fascial release 
Dornmetod 
Acunova akupunktur     
Laserterapi 

  

Södra Vårdö 

ungdomsförening 

håller  
 

ÅRS-
MÖTE 

på Solhult 

söndag 8.4.018 

kl. 14.00 
 

Styrelsemöte 
kl. 13 

  

Stadgeenliga förhandlingar. 
  

Kaffeservering 
  

Välkomna! 
 

 Styrelsen 

 

TRO DET ELLER EJ 
men det är snart midsommar! 
 

Därför börjar vi  

binda mid-

sommarkronor 
på Solhult 

tisdagen den 3 april 
från kl. 18.30 

och därefter varje tisdags-

kväll tills allt är klart. 
 

Vi behöver många flitiga händer, så kom 

med och hjälp till. Ta gärna med en sax. 

Om du inte vet hur man gör så visar vi 

gärna. Det är en fin tradition som vi gärna 

håller kvar. 
 

Ungdomsföreningen bjuder på  

kaffe, saft och lite tilltugg. 
 

Väl mött! 
 

Södra Vårdö Ungdomsförening r.f. 
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Information angående Wårdö Handels Ab’s aktieemission 
 

Emissionen fortgår till den 15 april 2018. 
 
Pengarna som emissionen tillför bolaget skall i första hand användas till att bygga  
ett nytt tak på butiksfastigheten samt till målning av fasaden. 
 
Wårdö Handels aktier kostar 160€ per styck 
Aktierna betalas till Ålandsbankens konto FI61 6601 0003 6023 15 
 
Du har två alternativ att betala aktier på. 
 
Alt 1: Du hämtar det förhandsifyllda girot och en infoblankett vid butikens postdisk,  

fråga butikspersonalen om du är osäker. 
Gå sedan till banken och betala in de antal aktier du har tänkt köpa.  
Kom ihåg att fylla i uppgifterna i infoblanketten och returnera den till butikens 
postdisk där personalen tar hand om den tills aktieemissionen har slutförts. 

 
Alt 2: Du betalar med din internetbank till konto: FI61 6601 0003 6023 15         

Kom ihåg att skriva i meddelanderutan:  
antal aktier, namn och fullständig adress och slutligen aktieägarens nationalitet. 
         

  Wårdö Handels Ab styrelse 

 

Ö FÖR Ö VÅRDÖ 
 20–21 APRIL 

Vårdö står för en stor del av Ålands attraktionskraft och har en stor potential för utveckling.  
Samtidigt står kommunen inför flera utmaningar. Hur säkerställer vi samhällsservice, hur utökar  
vi turistsäsongen, vad kan öka företagandet och inflyttningen? Vi hjälper dig att utveckla Vårdö! 
 

Konceptet Ö för Ö är en framgångsrik metod för att hitta unika utvecklingsprojekt. Det bygger på effektiv    
samverkan och lokal delaktighet i skärgårdsregioner och utarbetades av Länsstyrelsen i Stockholm. 
 

Vi kommer till Vårdö den 20–21 april för att göra en workshop enligt metoden Ö för Ö. Vi ses i Vårdö skola  
fredagen den 20 april kl. 18:30 – 20:30 och lördagen den 21 april kl. 9:30 – 14:00. Vi bjuder på kaffe, lördags-
lunch och avslutar med ålandspannkaka. Alla invånare, deltidsboende och sommargäster är välkomna!  
 

Missa inte denna chans att påverka utvecklingen! Vi har begränsat antal platser – anmäl dig redan idag!  

 
Anmälan senast den 17 april 2018 

Simon Holmström  simon@skargarden.ax  www.skargarden.ax  0457 34 28 214 
 

Samarbetspartners 

mailto:simon@skargarden.ax
http://www.skargarden.ax
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Vårdö  

Marthaförenings  

MÖTE 
hålls onsdagen den 

11.4.2018 kl. 18.30 
i Vårdö bibliotek. 

Obs tiden! 
 

  Välkomna! 

 Wårdö  

Kulturstiftelse r.s.  
 

inbjuder vårdöbor och andra  

intresserade till kulturstiftelsens 

vårmöte 
tisdagen den 17 april 2018 

kl.19.00 i Vårdö skola. 
 

- stadgeenliga förhandlingar     
 

Kaffeservering 
 
 

Hjärtligt välkomna!  
 

Mikael Lindholm, 

delegationens ordförande 

Vårdö Kulturstiftelse r.s. 

Söndag 22 april 2018 
kl.13.30  

kommer Louise Brunnsberg 
till Strömsgården och säljer 

Berdina kläder. 
 

Nu med nytt till våren! 

 

Välkomna! 

Saknar du  
meningsfull aktivitet? 

 

Vår och sommar kan vara en ljuvlig tid. 
Men det är också en tid på året då 
många gruppaktiviteter tar paus. För 
många kan detta bli en tid med avsak-
nad av meningsfull aktivitet. 
 

Vid Högskolan på Åland bedrivs fram till 
december 2018 projektet Främjande av 
psykisk hälsa bland äldre på Åland.  
Detta projekt fokuserar på att, genom 
meningsfull aktivitet, främja psykisk 
hälsa bland äldre (65+) från ett person-
centrerat perspektiv där fokus läggs på 
personens styrkor, förmågor, vilja och 
behov. 
 

I projektet är en aktivitetskoordinator an-
ställd vars uppgift är att stödja äldre i att 
hitta en meningsfull aktivitet. Detta kan 
ske genom individuellt samtal eller mer 
konkret stöd. 
Vi erbjuder även gruppaktiviteter med 
syfte att främja sociala kontakter, bryta 
tristess och öka välmående. Gruppakti-
viteterna startar både i april samt i slutet 
på maj och pågår till mitten av juli. 
 

Låter detta som något för dig eller någon 
du känner eller vill du bara veta mer? 

 

Tveka inte att ta kontakt! 
 

Aktivitetskoordinator:  
Erika Borenius- Kankkonen,  
mån-to 8.00-15.00 tel. 04573453978,  
erika.boreniuskankkonen@ha.ax 
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FOLKHÄLSANS 

SOMMARSIMSKOLA  
16-27.7.2018 

I SANDÖSUND 
söker en 

en lekledare 
 

Du bör vara 15 år.  
 

Samtidigt söker vi också dig  
som är intresserad av att 

verka som  

simombud 

 
Mer information och  

ansökan senast 20.4.2018 
till Folkhälsan i Vårdö r.f. 

ordf. Linda Danielsson 

tel. 040 5549 001 
eller via e-post till 

buze_88_@hotmail.com  

 

ROLIGHETER 
PÅ STRÖMSGÅRDEN 
Nu är vi igång med aktiviteterna 

för Vårdöbor +65 år 
AKTIVITETER i APRIL  

 

Församlingens Andakt och Sångstund på Strömsgården  
se mer information i Församlingsbladet  

 
 

Varmt välkomna till Strömsgården 
önskar Desireé Zetterman,  

vik äldreomsorgsledare, 
med personal 

Tisdag 3.4 Kl. 18.00 VÄNHUNDARNA 

Onsdag 4.4  

Torsdag 5.4  Se församlingsbladet 

Fredag 6.4 Kl. 14.00 FREDAGSTRÄFF, kaffe med dopp 

Lördag 7.4 Kl. 14.00 BINGO, med Toje, kaffe med dopp 

Söndag 8.4   

Måndag 9.4 Kl. 13.30 HÖGLÄSNING, kaffe med dopp. 

Tisdag 10.4  

Onsdag 11.4   

Torsdag 12.4  Se församlingsbladet 

Fredag 13.4 Kl. 14.00 FREDAGSTRÄFF, kaffe med dopp 

Lördag 14.4   

Söndag 15.4   

Måndag 16.4 Kl. 13.30 HÖGLÄSNING, kaffe med dopp 

Tisdag 17.4 Kl. 18.00 VÄNHUNDARNA 

Onsdag 18.4  

Torsdag 19.4  Se församlingsbladet 

Fredag 20.4 Kl. 14.00 FREDAGSTRÄFF, kaffe med dopp 

Lördag 21.4 Kl. 14.00 BINGO, med Toje, kaffe med dopp 

Söndag 22.4   

Måndag 23.4 Kl. 13.30 HÖGLÄSNING, kaffe med dopp 

Tisdag 24.4 Kl. 13.30 MIMOSEL, kaffe med dopp. 

Onsdag 25.4   

Torsdag 26.4 Se församlingsbladet 

Fredag 27.4 Kl. 14.00 FREDAGSTRÄFF, kaffe med dopp 

Lördag 28.4   

Söndag 29.4   

Måndag 30.4 VALBORGSMÄSSOAFTON 

Tisdag 1.5 Första maj 

 

Vårdö IK  
april 2018 

 

 

VIK medlemmar 
Betala in så snart som möjligt 
medlemsavgift för 2018  
15€/person eller 35€/familj  
IBAN FI82 6601 0004 2665 81 

 
Vårdö IK finns på Facebook   

gilla sidan så får ni aktuell 
information där. 

 
Styrelseordförande i VIK:  

Micke Weckman  
tel. 040 8655 666 
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Beställning  
av lunch:  
-kryssa i listan,  
-skriv under,  
-klipp ur  
-lämna in den  
till Centralköket 

 

      

 

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 
Kvällsmål kl. 19 

3.4 Tisdag 3 Köttbullar, mos 

4.4 Onsdag 4 Dagens fisk 

5.4 Torsdag 5 Vegetarisk soppa & dessert 

6.4 Fredag 6 Schnitzel, mos, örtcrème 

7.4 Lördag 7 Fisk i ugn, sås, potatis & dessert 

8.4 Söndag 8 Kåldolmar, lingonsylt & dessert 

9.4 Måndag 9 Currykorv, ris 

10.4 Tisdag 10 (D,Sk) Vegetarisk Nachos (SG) Janssons frestelse 

11.4 Onsdag 11 Fiskgryta, potatis 

12.4 Torsdag 12 Kycklingsoppa, nybakat bröd & dessert 

13.4 Fredag 13 (D,Sk) Gröt                     (SG) Rotmos 

14.4 Lördag 14 Laxsoppa, varm smörgås & dessert 

15.4 Söndag 15 Kotletter, brunsås, potatis & dessert 

16.4 Måndag 16 Köttfärslimpa, auraostsås, potatis 

17.4 Tisdag 17 (D,Sk) Wok, ris                 (SG) Kållåda 

18.4 Onsdag 18 Buffé 

19.4 Torsdag 19 Fisksoppa & pannkaka 

20.4 Fredag 20 Kycklingfrestelse 

21.4 Lördag 21 Gäddfärsbiff, kallsåsv, potatis & dessert 

22.4 Söndag 22 Biff, bearnaisesås, potatis & dessert 

23.4 Måndag 23 Knackkorvssås, potatis 

24.4 Tisdag 24 Fylld grisrulle, svampsås, potatis 

25.4 Onsdag 25 Vegetariskt 

26.4 Torsdag 26 Crepes 

27.4 Fredag 27 Helstekt karré, bakad potatis 

28.4 Lördag 28 Ärtsoppa & pannkaka 

29.4 Söndag 29 Sjömansbiff, rödbeta & dessert 

30.4 Måndag 30 Korv och potatissallad                    Valborgsmässoafton 

1.5 Tisdag 1.5 Kockens val                                              Första maj                         


