
  

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 

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 4  årgång 31 

 

SKOL- och BILDNINGS-
NÄMNDEN 
 

INSKRIVNING AV NYA ELEVER  
för läsåret 2019-2020 i Vårdö skola 

 

tisdag 2 april 2019 
kl. 18.30. 
  

Välkomna! 
 

Läs mer i Wårdö Infos marsnummer 

 

 

SKOL- och BILDNINGS-
NÄMNDEN 
 

ANSÖKAN OM BARNOMSORG/
FRITIDSHEMSVERKSAMHET  
för läsåret 2019-2020 lämnas in  
till daghemmet, skolan 
eller kommunkansliet 

senast fredag 
den 5 april 2019. 

Läs mer i Wårdö Infos marsnummer. 

 

TILLKÄNNAGIVANDE  
AV RÖSTNINGSSTÄLLEN OCH RÖSTNINGSTIDER I VÅRDÖ KOMMUN VID 

RIKSDAGSVALET ÅR 2019  

 

VALDAGEN SÖNDAGEN DEN 14 APRIL 2019 kl. 9.00 - 20.00 
i Vårdö skola, Lövövägen 27.  

 
FÖRHANDSRÖSTNING   
sker i Vårdö närbutik, postombudet, Drottning Kristinas gata 19 
 

Fredag den 5.4.2019 kl. 10.00 - 17.00 
Lördag den 6.4.2019 kl. 11.00 - 13.00 
Tisdag  den 9.4.2019 kl. 10.00 - 17.00 

 
ANMÄLAN OM HEMMARÖSTNING  
Den som på grund av vistelse utanför landskapet eller som följd av sjukdom  eller 
handikapp inte kan rösta i vallokal eller ett allmänt förhandsröstningsställe,  kan  

anhålla om förhandsröstningshandlingar senast tisdagen den 2 april 2019 kl. 16 
per telefon eller skriftligen från Kommunala centralvalnämnden i Vårdö,  
kommunkansliet, Vårdöbyvägen 11, 22550 VÅRDÖ, telefon (018) 47900. 
 

 

För Centralvalnämnden i Vårdö kommun 
 

Vårdö 25.3.2019 
 
 
Siv Englund 
ordförande 
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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 Petra Nord,   
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 
LEDIG LÄGENHET 

på Viktorsgränd 

 
 

65,5 m²  
 

Hyran är 455,23/månad 
Lägenheten är ledig omgående. 
 

Utöver hyran  
står hyresgästen för el och sophantering. 
 

Ansökningar beaktas löpande.  
Adress Vårdöbyvägen 11, 22550 VÅRDÖ,  
alternativt mail till andreas.johansson@vardo.ax  
 

Förfrågningar  
ställs till VD Andreas Johansson,  
mail enligt ovan eller tel. 47990. 

 

 

VÅRDÖ KOMMUN 
BIBLIOTEK och KULTUR 

 

Välkommen in och botanisera 
bland faktaböcker, barnböcker, 
biografier,  
romaner och 
deckare!  

 
Kafé Katrina 

Välkommen in till Ditt bibliotek på  

kaffe och kaka varje tisdags- och 
torsdagskväll  
kl. 18-20 
 

Stickcafét  
på tisdagskvällar kl. 18-20  

Välkomna! 
 

Glad Påsk! 
 

Välkommen 
till ditt bibliotek! 
- öppettider, se här intill - 

 

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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BYGGNADSTEKNISKA 
NÄMNDEN 

 
Byggnadstekniska nämnden beviljade 
följande byggnadslov den 26 mars 2019: 
 

- nybyggnad av strandbastu    
 på Långgrundstrand 1:21 på Sandö. 
 

- nybyggnad av fritidshus och bastu  
 på Norrnäset 18:1 på Stångskär, Simskäla 
 

- nybyggnad av bastu  
 på Gläntan, outbrutet område från  
 Hjalmars 3:9 på Simskäla 
 

Byggnadstekniska nämndens nästa samman-
träde hålls måndagen den 16 april 2019.  
 

Handlingar för ärenden som skall behandlas 
under mötet bör vara byggnadskansliet till-
handa senast måndagen den 8 april 2019. 

 

 

ÅTERVINNINGS- 

CENTRALEN  
 

ÅVC I LISTERSBY HAR ÖPPET  

1 april - 30 september 

måndagar kl. 18-20  
samt månadens  

sista helgfria lördag  
(27.4.19) kl. 11-13 

 

ÅVC skötare tel. 041 444 2444 

 

 

AVFALLSHANTERINGEN 
PÅ 

ÄNGÖ, BUSSÖ, BERGÖ 
 

Stort blandavfall (ex. byggavfall, möbler),  

metallskrot, träavfall, hushållsmaskiner samt   

farligt avfall (oljor, bilackumulatorer, lysrör 

mm) kan föras till Ålands Renhållning i  
Norrböle; Skogshyddsvägen 11, Mariehamn.  
 

Ange att ni äger en fastighet på Ängö eller 
Bussö så antecknas det.  
 

Ett ”fullt bilsläp” eller ca. 1 m3 stort 

bland-avfall eller träavfall ingår i Vårdö  
kommuns avfallshanteringsavgift och kan  
då lämnas kostnadsfritt hos Renhållningen. 
 

Öppet:  vardagar kl. 7.00-16.00 

 

LISTA 
• Lekställning i använt 

skick. 

• Garderober bredd 120 
cm höjd 220 cm. 2 st. 

• Bokhylla bredd 100 cm 
höjd 170 cm. 

• Fåtölj 

• Elpiano 

• Hyvelbänk 

• Diskbänkar i olika 
längd. 4 st. 

• Trästolar varierande 
modeller 2-4 st. 

• Träbord olika modeller. 
 

 
 

• Plast/metallstolar. 4 st. 

• Hurtskåp med hjul. 

• Minikök med två spis-
plattor, kylskåp och 
diskho. 

• Fönster 3 glas bredd 80 
cm höjd 120 cm. 

• Pulpeter 

• Skåp 

• Hyllor 

• Runt bord 

• Diverse annat såsom 
lampor mm. 

 

VÅRDÖ KOMMUN 
SÄLJER  

överblivet och avyttrat material 
och inventarier. 

 
Visning sker onsdag 3 april kl. 15-18.00. 

Plats bakom Strömsgårdens äldreboende  
(blå container i slutet av Konvaljevägen).  

 

Anbud skall vara kommunen tillhanda  
senast onsdag 10 april 2019 kl.15.00.  

Adress Vårdö kommun, Vårdöbyvägen 11, AX-22550 
Vårdö el. e-post: fredrik.packalen@vardo.ax   

 

Vid frågor kontakta kommuntekniker Fredrik Packalen 
tel.47920 eller per e-post enligt ovan.  

 

 

Är du, vårdöföretagare, 
intresserad av att delta i 

Öppna gårdar på 

Skördefesten 
hösten 2019? 

 

Tag kontakt med Susanne Nordberg 
tel. 040 716 59 35 

mailto:fredrik.packalen@vardo.ax
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BIDRAG OCH 
UNDERSTÖD 
Blankett i Wårdö Infos marsnummer! 

 

Kommunstyrelsen har den 30 januari 2019,  
§ 6, beslutat om ett nytt system för att för-
dela bidrag till föreningar och lokal verk-
samhet. Detta är anledningen till att ansök-
ningsblanketten ser annorlunda ut i år jäm-
fört med tidigare. Syftet med det nya syste-
met finns beskrivet i ovan nämnda paragraf. 
 

Totalt fördelas 2019: 
3 500 € på föreningslokaler, 
3 500 € baserat på verksamhetsnivå, 
2 000 € för föreningsverksamhet utanför 
 Vårdö för vårdöungdomar och 
1 000 € för bidrag till evenemang (detta 
 bidrag betalas i efterhand). 
 

Sista ansökningsdag är den 30 april 2019. 
 

Frågor besvaras av kommundirektör 
Andreas Johansson, 47 990 eller  
andreas.johansson@vardo.ax  

 

 

Nordbergs stugor 
 i Kumlinge 

  säljer  
 

 tre st. Terhi 440 båtar 

 en byggd 2001  Pris    700,-  

 två byggda 2009  Pris 1 200,-/st 

använda i uthyrning  
 

 två st. motorer  
 en Mercury 4 hv årsmodell 2003  

    Pris 300,-  
 en Honda 5 hv årsmodell 2008  

 m. separat tank 10 lit.  Pris 600,- 
 

 iZettle med ställning (dock) 

bankkortsmaskin 2 år gammal  
 Pris 150,-.  
 

Alla priser är inkl. moms. 
 

Kontakta Maija Nordberg  

Tel: 0400 46 41 35 eller 

maija.nordberg@aland.net  

 

Ett Wårdö i framtiden 
Vad är din åsikt? 

 

Kom och säg  din åsikt eller bara lyssna 

Söndagen den 7de april kl. 15 
i Vårdö  Skola 

 

Det pratas säkert mycket i Våra stugor vad 

vi bör göra för att behålla vår livskraft  som 

kommun. Saken är inte lätt och det skall ej 

heller vara så lätt. När man står inför ett 

svårt faktum då sätts innovationen på prov. 
 

Till detta möte, helt utan politiska 

förtecken, har lovat komma; 

Knut Mattsson, en senior med sina rötter 

i Grundsunda. 

Jörgen Pettersson som tillsammans med  

Knut på insändarspalter uppmärksam-

mat vår situation i trafiksammanhang. 
 

Låt inte bara fåglarna kvittra i vårsolen 

Kom  även du och kvittra ut din åsikt 

 
Olof  Salmi         Mikael Lindholm   

företagare kommunstyrelsens  ordf. 

 

PROJEKTSTÖD  
för fiskefrämjande åtgärder 

Mellan 2016-2020 delas EU-pengar ut till stöd för  
fiskefrämjande åtgärder på Åland. Upp till 80% i 
stöd per projekt + talkotimmar är möjligt att få, 
men ett minimum på 60% om projektet beviljas! 
  
 

Tema: 
Miljö  

(Bl a Lekområdesrestaurering) 

Upplevelse  
(Bl a Förbättring av åtkomst till fiske) 

Kunskap  
(Bl a Kurser) 

 

 

Kontakt 

Filip Blomberg 
Filip.Blomberg@hotmail.com 

Tlfn. 0457 342 1301 

www.leader.ax 

mailto:andreas.johansson@vardo.ax
mailto:maija.nordberg@aland.net
mailto:Filip.Blomberg@hotmail.com
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Vårdös huvudkontor 
 

Öppet kvällar samt helger enligt överens-

kommelse. Jag kan även komma hem till  

dig om du har svårt att komma till salongen 

(jag finns mitt emot Vårdöbutiken). 
 

Jag klipper både damer, herrar samt barn i 

alla åldrar. Vill du ha ny färg i håret nu till  

våren? Eller kanske en permanent? Jag utför 

även ögonfrans/brynfärg.  
 

Boka din tid på telefon 0408436153 eller via 

min Facebooksida, Vårdös huvudkontor, följ 

gärna den, där uppdaterar jag kontinuerligt 

med lediga tider, erbjudanden m.m. 
 

Nu är det ett år sedan jag öppnade Vårdös 

Huvudkontor och det firar jag genom att ge 

DIG -20% på alla produkter under hela April! 
 

Vi ses! / Malin Olofsson 

Vårdös 
huvudkontor 

 
 
 
 
 
 

Vänkurs 
Vill du bli en Röda korsvän till en äldre, ung 
med psykisk ohälsa, inflyttad eller någon annan 
som behöver det? 
 

Kom med på vänkurs torsdagen den 4:e april  
kl. 18-21 på Röda korsgården (fika ingår) 
 

Anmälningar helst före fredag 29.3.19 
 

Vi går igenom Röda korsets principer och  
verksamhet, olika former av vänverksamhet 
(vänpool som kan ringas in för kortvariga upp-
drag, följeslagarvän på ÅHS eller långvarig vän), 
självkännedom och frivillig verksamhet.  
 

För mer information kontakta; 
Linda Johansson 
Samordnare för social och  
mångkulturell verksamhet 
tel. 040 8267005 
linda.johansson@redcross.fi  

mailto:linda.johansson@redcross.fi
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Välkomna! 

 

PÅSKMARKNAD 
 

Skärtorsdagen 

den 18 april 2019 kl. 11-15  
på marknadsplatsen i Vargata 

 

Där hittar du: 
◦ hemvete och limpor 
-även glutenfritt bröd 

◦ kaffebröd 
◦ ägg från glada höns 

◦ fisk 
◦ gäddfärsbiffar och fisksoppa 
◦ påskpynt och -dekorationer 

◦ hemgjorda påskljus, brasrosor 
◦ smörgåstårta 
◦ Riittas rostbiff 

och annat smått och gott 
 
 

 

 

I vissa situationer kan det vara riktigt svårt att få pengarna att räcka redan 

till det allra nödvändigaste. Även här på Åland. 

Därför driver Rädda Barnen, Mariehamns församling, Missionskyrkan, 

Pingstkyrkan och Socialmissionen projektet Matbanken tillsammans. 
 

Matbanken 
är vid Vårdöbutiken  

och samlar in torrvaror, bröd, frysvaror och färska grönsaker  

fredagen den 

12 april 2019 kl. 13 - 17 
 

Trycket på Matbanken är större än någonsin,  

samtidigt som de får in mindre mängd mat. 

Men alla kan vi hjälpa till lite! 
Jag tänker nu när isen går så är vi alla ivriga att få ut näten! 

Ibland får vi mera än vad vi behöver. Är det så att du fått en  

bra fångst och gärna delar med dig? 

Du behöver inte göra nåt åt fisken, jag rensar och fryser den. 

Så har du överlopps med fisk, ring Susanne i Listersby tel. nr.  040 716 59 35!  

 

Tack för ditt stöd! 
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Wårdö  

Kulturstiftelse r.s.  
 

inbjuder till 

vårmöte 
söndagen den 7 april 2019 

kl.13.00 i Vårdö skola 
(matsalen) 

 

Stadgeenliga förhandlingar  
 

Senaste nytt om  

Lövökongressen 300 år    
 

Kaffeservering 
 

Alla hjärtligt  

välkomna!  

 

Spara datumet! 
 

24-25/8 2019 firar vi 

 

Förberedelser pågår för 
traditionsenlig marknad 
och andra festligheter. 

 

Priset för att sälja under marknaden är 
25 € för båda dagar. 

Bland annat skulle vi gärna se 
försäljning av sådant går att äta och 

dricka på plats. 
 

Vid frågor och anmälan 
till marknaden, vänligen kontakta; 

projektledare, Elin Silfversten  
Telefon: 04573428053 

e-post: elinsilfversten@hotmail.com 

 

Visor 
i vårens t id 
på Erkas i Vårdöby 

söndag 7 april 2019 kl. 19.00. 

Gruppen Visavi 
förstärkt med Barbro och Kjell samt 

Eivor bjuder på skön musik.  
 

Servering 5 € 
 

Hjärtligt välkomna! 
 

Vårdöby-Strömsby byalag 

 

 
ÅRSMÖTE 
på Erkas 

söndag 14 april kl. 14.00 

• Stadgeenliga förhandlingar     
 

Nya och gamla medlemmar är  

hjärtligt välkomna! 
 

Vårdöby-Strömsby byalag 

mailto:elinsilfversten@hotmail.com
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Många har frågat om  

vad händer med  
FRK Vårdö avdelning? 

 

Jag kan nu informera er om 
hur läget ser ut. 

 
Styrelsen har nu haft ett möte med 
verksamhetsledaren Tomas Urvas,  

vi diskuterade  

framtiden för 
FRK Vårdö avdelning 

 

Vi kan konstatera att det vore 
ledsamt om avdelningen försvinner. 
Vid en eventuell nedläggning skulle 
det resultera i en sammanslagning 
med en annan kommun samt att 
b.la. subventionerad fotvård,  
katastrofhjälp, julblommor till 
ensamma pensionärer samt mycket 
mer, försvinner.  
 

Vi kan även meddela att  

följande beslut togs:  
• Ingen nedläggning! 
• Minimal aktivitet;   

 endast vår-/höstmöte hålls. 
• Avdelningen avgör själva hur  

 aktiva de är. 
•  1 styrelsemedlem avgår och 

 resten av styrelsen är sittande
 tillsvidare.  

 

Styrelsen beslutade även att 
FÖRSTA HJÄLPEN gruppen som hör 
till Röda korset läggs ner.  
 

OBSERVERA!  
Första hjälp-kunskaperna upprätt-
hålls och övas i samma mån som 
tidigare, dock helt och hållet i 
Vårdö FBK's regi. Första insats-
gruppen fungerar som en förlängd 
arm till ambulans, dvs är en skild 
grupp och påverkas inte av detta. 
 

Med vänliga hälsningar, 
Ordförande Michelle 

 

Intresserad  
av att sitta i styrelsen?  
Hör av dig till Michelle 

tel. 0457 3425 771  

 

 
Vårdö 

Jaktvårdsförening 
håller 

foder- 
automattalka 
onsdag 24.4.19 Kl.18.30 

vid Mari och Perras 
Båthus i Sandösund.  

 
Vid frågor, kontakta Fanny 
0457 34 28 636. 

 

Alla hjärtligt välkomna! 

 
    Styrelsen 
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Välkommen och ta en titt på 
Vårdö kommuns 

nya hemsida: 
www.vardo.ax 

  

Södra Vårdö 

ungdomsförening 

håller  

ÅRSMÖTE 
på Solhult 

tisdag 16.4.2019 

kl. 20.00 
 

Styrelsemöte 
kl. 19 

  

Stadgeenliga förhandlingar. 
  

Kaffeservering 
  

Välkomna! 
 

 Styrelsen 

 

DAGS FÖR KRONBINDNING 
 

Vi har börjat binda midsommarkronor 
på Solhult på tisdagskvällar från kl. 18.30  

och fortsätter varje tisdagskväll 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. 

 

 

Hembygdens väl informerar 
 

Föreningen håller 

årsmöte 

på Kasen måndagen  

den 29.4 kl.19:00 
 

Stadgeenliga ärenden avhandlas och 

Årets Vårdöbo tillkännages. 
 

Styrelsen bjuder på kaffe och tilltugg. 
 

Hjärtligt välkomna! 
 

Årets Vårdöbo 2018 
Var med och nominera 

årets Vårdöbo! 
Din föreslagna kandidat med 
tillhörande motivering mot-
tages av Hembygdens Väl i 

postlådan bredvid butikens postkontor 

(inomhus).  
 

Nomineringslådan finns där 
mellan den 1.4. och 20.4.2019. 
 

Med vänliga hälsningar,  
 

Styrelsen för  Hembygdens väl r.f 

? 
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Söndag 7 april 2019 
kl. 13.30  

kommer Louise Brunnsberg 
till Strömsgården och säljer 

Berdina kläder. 
 

Nu med nytt till våren! 
 

Välkomna! 

 

TRAFIKINFO OBS! 
 

I dag, på den 90:e dagen efter  
Alfrida kommer en färjavgíft på 
landskapsfärjorna att tas ut pga. 
förhöjda kostnader i samband  
med stormen. 
 
Avgiften är 1.40 € per bil & tur  
Alla bilar registreras med väg-
kamera och faktura skickas till 
hemadressen.  
 
OBS! Bussar, stockbilar, och  
andra tyngre fordon omfattas  
inte av avgiften. 
 

Vägingengören     

 

Behövs 
bokföringshjälp? 
 

Nu har jag bytt bokföringsprogram 
för att kunna göra bokföring åt fler kun-
der till ett rimligt pris. I programmet 
finns bl.a en smidig skattegräns-
momsredovisning. 
Det kan även skriva ut era kundfak-
turor som därefter går direkt in i  
bokföringen. 
 

Även kund- och leverantörs-
reskontra kan ingå. 

 
Deklarationshjälp både för 
företag och privatpersoner. 
 
 
Tag gärna kontakt för mer information. 
 

Krister Johansson   
tel 04575244017 
Storbacken 20 läg 3, 22550 Vårdö 
e-mail: krister.johansson@aland.net 

Hej 
simskälabor 
och stugfolk! 

 

Nu är det dags igen att 
börja tänka på 

midsommarkronorna 
om vi skall fortsätta ha midsommar-

stång på Simskäla. 
Nog vore det väl synd om den kom 

bort, eller hur? 
 

Så kom med och hjälp till, 
vi börjar 

nån dag under påsken 
då de flesta är lediga. 

 

Kontakta Gunlis, tel. 47519 
för närmare 
information 
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Vårdö IK  

 
 

Vårdö IK  
finns på Facebook   

gilla sidan  
så får ni aktuell 
information där. 

 

Styrelseordförande, VIK:  
Micke Weckman  

tel. 040 8655 666 

 

ÄLDREOMSORGEN  
INFORMERAR: 

 

ROLIGHETER 
PÅ  STRÖMSGÅRDEN 

 

AKTIVITETER i APRIL  

 

 
 
 

Varmt välkomna 
till Strömsgården 

önskar personalen 

Måndag 1.4   

Tisdag 2.4 
Kl. 18.00, DRAGSPELSKLUBBEN underhåller,  
kaffe med dopp 

Onsdag 3.4  Kl. 18.00, VÄNHUNDARNA hälsar på 

Torsdag 4.4 Kl. 13.30, ANDAKT 

Fredag 5.4   

Lördag 6.4   

Söndag 7.4 Kl. 13.00Klädförsäljning BERDINAS KLÄDER 

Måndag 8.4   

Tisdag 9.4   

Onsdag 10.4   

Torsdag 11.4   

Fredag 12.4   

Lördag 13.4 Kl. 14.00, BINGO m TOJE, kaffe m dopp 

Söndag 14.4   

Måndag 15.4   

Tisdag 16.4   

Onsdag 17.4 Kl. 18.00, VÄNHUNDARNA hälsar på 

Torsdag 18.4   

Fredag 19.4 LÅNGFREDAG 

Lördag 20.4  PÅSKAFTON 

Söndag 21.4  PÅSKDAGEN 

Måndag 22.4  ANNANDAG PÅSK. Kl.15.00, NATTVARD 

Tisdag 23.4 Kl. 13.30, MIMOSEL, kaffe m dopp 

Onsdag 24.4   

Torsdag 25.4   

Fredag 26.4   

Lördag 27.4 Kl.14.00, BINGO m TOJE, kaffe m dopp 

Söndag 28.4   

Måndag 29.4   

Tisdag 30.4 VALBORGSMÄSSOAFTON 

Onsdag 1.5 FÖRSTA MAJ 

Måndag 1.4   
Församlingens  

Andakt och Sångstund på 
Strömsgården  

se mer information i  
Församlingsbladet  

 

FOLKHÄLSANS 

SOMMARSIMSKOLA  
I SANDÖSUND 

söker en 

en lekledare 
 

Du bör vara 15 år.  
 

 
Mer information och  

ansökan senast 19.4.2019 
till Folkhälsan i Vårdö r.f. 

simombud Victoria Johansson 

vl.johansson@hotmail.com  

 

VÅRDÖ HÄLSO-  
& SJUKVÅRDS-
MOTTAGNING  

 

 Telefontid: 

mån-tors kl. 12-13,  

telefon (+358 18) 47655 

mailto:vl.johansson@hotmail.com
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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 
Kvällsmål kl. 19 

 

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

1.4 Måndag 1 Kokt korv med pepparrot, potatis 

2.4 Tisdag 2 Köttgryta med ris/potatis 

3.4 Onsdag 3 Fiskbiffar, kallsås, potatis 

4.4 Torsdag 4 Solsoppa, nybakt bröd & frukt 

5.4 Fredag 5 Makaronilåda 

6.4 Lördag 6 Korngryn med fläsk & dessert 

7.4 Söndag 7 Fiskgratäng med blomkål och pasta & dessert   

8.4 Måndag 8 Pyttipanna 

9.4 Tisdag 9 Fetaost-baconbiffar, sås, potatis 

10.4 Onsdag 10 Dagens fisk 

11.4 Torsdag 11 Minestronesoppa, nybakat bröd & dessert 

12.4 Fredag 12 (Sk, D) Gröt    (S) Schnitzel, mos 

13.4 Lördag 13 Fisk i ugn, potatis & dessert 

14.4 Söndag 14 Schweitzerbiff, svampsås, potatis & dessert 

15.4 Måndag 15 Pastagratäng 

16.4 Tisdag 16 Helstekt karré, sås, palsternacksgratäng 

17.4 Onsdag 17 Dagens fisk 

18.4 Torsdag 18 Ärtsoppa & pannkaka                           Skärtorsdag 

19.4 Fredag 19 Morotsbiffar, tzaziki, potatis & dessert      Långfredag 

200.4 Lördag 20 Fisk i ugn, potatis & dessert                     Påskafton 

21.4 Söndag 21 Grisfilé Provencale, potatis & dessert        Påskdagen 

22.4 Måndag 22 Pannbiff, lök, potatis                              Annandag påsk 

23.4 Tisdag 23 (Sk, D) Vegetariska hamburgare  (SG) Rotsaksbiffar 

24.4 Onsdag 24 Dagens fisk 

25.4 Torsdag 25 Korvsoppa, nybakat bröd & dessert 

26.4 Fredag 26 (Sk, D) Jambalaya  (SG) Rullader, gräddsås, potatis 

27.4 Lördag 27 Fläsksås, mos & dessert 

28.4 Söndag 28 Köttfärsrulle, rostade rotsaker, pepparsås & dessert 

29.4 Måndag 29 Korvlåda, potatis/pasta 

30.4 Tisdag 30 Schnitzel, gratäng                                Valborgsmässoafton 

1.5 Onsdag 1.5 Dagens fisk 

2.5 Torsdag 2.5 Broccolisoppa, nybakat bröd & dessert 


