
  

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 juni, stoppdag 25 maj 

Nr 5    årgång 30 

SAMHÄLLSINFORMATION 

 

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 

 

LEDIGT  
SEMESTERVIKARIAT 
 

Lokalvårdare, Strömsgården 

Vårdö kommun söker semestervikarie  

för städning av Strömsgårdens lägenheter 

under tiden 6-19 augusti 2018.  
 

Arbetstid 

tisdagar och torsdagar ca 6 timmar/dag. 
 

För närmare information kontakta  

äldreomsorgsledare Desireé Zetterman 

tel. 018-47955 eller per e-post 

aldreomsorg@vardo.ax 

 

 KOMMUN-
FULLMÄKTIGE 
SAMMANTRÄDER 

tisdagen den 8 maj 2018 
kl. 19.00 vid kommunkansliet.  

OCH  
torsdagen den 24 maj 2018 

kl. 19.00 vid kommunkansliet.  
 

Anders Englund 
kommunfullmäktiges ordförande 

 

 

 

STRÖMSBY FAB  
 

LEDIG LÄGENHET 

 
 

 

 

 

Hyran är 323,18 €/mån 
 

Utöver hyran  
står hyresgästen för el och sop-
hantering. 
 

Lägenheten är ledig  
fr.o.m. 15.5.18 

 

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. 

 

Ledig från 15.5. 

 

 

 

KOMMUNALA 

VATTEN-
ABONNENTER! 

Kom ihåg att meddela  
vattenmätarställningen  

till  kommunen  

senast 4.6.2018 
 

Byggnadstekniska nämnden 
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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 

 

Årets stora 
SOMMARUTSTÄLLNING 

 

 

av Hannamari Ruohonen 
pågår 3 maj - 30 augusti 2018 

Invigning sker på Bibliotekens dag 3 maj  
kl. 14 när författaren/illustratören  

presenterar sin utställning. 
 

VÄLKOMMEN PÅ 

BIBLIOTEKENS DAG 3 MAJ 2018 
PROGRAM i VÅRDÖ BIBLIOTEK 

- Alla gallrade böcker gratis hela dagen, passa 
på att fyll på i era hyllor.  
Egen kasse medtages föredragsvis. 

- Kaffe/saft och kaka hela dagen! 
- Kl. 14.00 Invigning av årets stora sommar-

utställning, se även ovan 
 

Mer om bibliotekens dag, se separat annons. 
 

Välkommen 
till ditt bibliotek! 

- öppettider, se här intill - 
 

OBS! 
Torsdag 10 maj, Kristi Himmels-
färdsdag har biblioteket stängt. 

 

Vårdkasarnas scouter vill tacka  

Ralf Danielsson. 
 

Tack att du hjälpte oss 
att bygga fågelholkar! 

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 23 april 2018: 
 

Granlund Brage   nybyggnad av bastustuga  Brageberg 4:78  på Träskholm i Lövö 
 

Sjögren John  nybyggnad av förråd  Talludden 1:76 i Lövö 
 

Byggnadstekniska nämndens nästa sammanträde hålls måndagen den 21 maj 2018.  
Handlingar för ärenden som skall behandlas under mötet bör vara byggnadskansliet  
tillhanda senast den 14 maj 2018. 

 

MOTTAGAREN 
BETALAR PORTOT 

Gäller inom  

Norden 
 

Svarsförsändelse 

Avtal 22100/113 

Vårdö kommun 

22103 MARIEHAMN 

Avläsningsdatum  Mätare 1   Mätare 2 
          

_________ 2018  ____________         ____________ 

 

Avsändare/abonnent: 
  

_________________________________________________ 
 

Adress:     Tel nr: 
 

_________________________________________________ 

 

Nu är det igen dags för VATTENMÄTARAVLÄSNING  - senast 4.6.2018 
 

Avläsningen kan meddelas per post på kupongen nedan, alternativt  via e-post 
info@vardo.ax , per tel. +358 (0)18 47920 eller per  fax 018-47910. Du kan också lämna 
in avläsningen via vår  hemsida www.vardo.ax under Bygga & bo/vattenavläsning. 

 

- -  - - - -  Klipp här   - -    RETURNERAS  SENAST  MÅNDAG  4.6.2018   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -  

 

 

ÅTERVINNINGS- 

CENTRALEN  
 

I LISTERSBY HAR ÖPPET  

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

samt månadens  

sista helgfria lördag  
(i maj den 26:e) 

kl. 11-13 
 

 

Skötare av ÅVC är 
Christer Norrman   
tel. 041 444 2444 

 

 

AVFALLSHANTERINGEN  
FÖR FAST- OCH  

FRITIDSBOENDE 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; Skogs-
hyddsvägen 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 avfalls-
hanteringsavgift och kan då lämnas kostnadsfritt  
hos Renhållningen. 
 

Öppet:  vardagar kl. 7.00-16.00 

 

mailto:info@vardo.ax
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ANSÖKNINGAR OM  
FÖRENINGSBIDRAG  

ÅR 2018 
 

Ansökningstiden för samtliga bidrag utgår söndagen 
den 13 maj 2018. 
Ansökningarna sänds till Vårdö kommun, Vårdöbyväg 11, 
22 550 Vårdö eller per e-post info@vardo.ax  
Märk kuvertet/mailet med ”Föreningsbidrag 2018”. 
 

REGLER FÖR UNDERSTÖD TILL FÖRENINGSLOKALER HAR 
ANTAGITS AV KOMMUNSTYRELSEN § 137/25.11.2009. 
ANSÖKAN GÖRS MED SÄRSKILD BLANKETT, SE SEPARAT 
ANVISNING 
 

1. Allmänna understöd till sammanslutningar och föreningar  
Detta bidrag har utgått i enlighet med kommunstyrelsens 
beslut. 
 

2. Understöd för allmän kulturverksamhet i Vårdö 
För understöd för allmän kulturverksamhet finns ett  
anslag reserverat i årets budget. 
 

3. Understöd till föreningar och sammanslutningar som 
sysslar med ungdoms-, idrotts- och fritidsverksamhet 
För understöd till sammanslutningar och föreningar  
som upprätthåller aktiviteter med inriktning på med ung-
doms-, idrotts- och fritidsverksamhet i kommunen finns  
ett anslag reserverat i årets budget 
 

Till ansökningarna bör bifogas; 
-bokslut och verksamhetsberättelse för år 2017 
-revisionsberättelse för år 2017 
-antalet dagar år 2017 som föreningen ordnat aktiviteter 
-medlemsavgiftens storlek år 2017 och 2018 
-antalet medlemmar som betalat medlemsavgift  2017 
-verksamhetsplan för år 2018 
-föreningens bankkontonummer 
-uppgift om vem som är ordförande, sekreterare och    
    kassör år 2018 samt föreningens postadress 
 

Gäller samtliga ansökningar där föreningar och samman-
slutningar ansöker om understöd.  
De föreningar och sammanslutningar som redan ansökt om 
understöd behöver eventuellt komplettera sina ansökning-
ar med ovannämnda bilagor som saknas. 
 

4. Understöd för vårdöungdomars resor och deltagande 
i fritids-, idrotts- och ungdomsaktiviteter utanför Vårdö 
För understöd till hushåll för vårdöungdomars resor och 
deltagande i fritids-, idrotts- och ungdomsaktiviteter  
utanför Vårdö finns ett anslag reserverat i årets budget. 
För detta bidrag gäller två skilda ansökningstider, 
13.5.2018 för aktiviteter under vårterminen och  
31.10.2018 för aktiviteter under höstterminen  
 

 

Kriterierna för understöden 3-5 följer de riktlinjer som fast-
slogs av Skol- och bildningsnämnden 20.03.13 se här intill. 
Vid ansökan om fler understöd räcker en uppsättning  
erforderliga bilagor. 
 

SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDENS  
KRITERIER (SKBN 20.3.2013) 

 

FÖRDELNING AV UNDERSTÖD TILL FÖRENINGAR, SAM-
MANSLUTNINGAR OCH PRIVATPERSONER SOM SYSSLAR 
MED UNGDOMS-, IDROTTS- OCH FRITIDSVERKSAMHET. 
 

Understöden kan sökas av såväl föreningar som privat-
personer. 
I budgeten för 2018 finns medel att söka till ungdoms-,  
idrotts-  fritidsaktiviteter och för resor till och från aktivite-
ter utanför Vårdö. Vårdö. De budgeterade medlen fördelas 
mellan sökande föreningar och privatpersoner så att en 
förening lämnar in handlingar enligt nedan angivna modell. 
 

Föreningar 
Kriterier som beaktas vid fördelningen av medel till före-
ningarna och som därför är viktiga att beskriva är: 
- Att ungdomarna själva är delaktiga i verksamheten, redo-
gör för antalet styrelsemedlemmar och ledare som är mel-
lan 13 och 25 år. 
- Att verksamheten i huvudsak sker på Vårdö. 
- Antalet aktiva medlemmar mellan 13 och 25 år som finns 
med i föreningen. 
- Mängden frivilligt arbete som läggs ner i föreningen, antal 
arbetstimmar. 
- Samarbetsprojekt mellan flera föreningar. 
 

Till ansökningarna bör även bifogas: 
Se intilliggande spalt. 
 

Ambitionen med det bidrag som fördelas till föreningarna 
är att det framförallt skall resultera i aktiviteter. Under 
Börja med finner ni aktiviteter som ungdomarna själva 
efterlyser och under Fortsätta med finner ni sådant som  
de anser viktigt. Därför kommer skol- och bildningsnämn-
den att se positivt på de ansökningar som kommer från 
föreningar som beskriver dessa i sin verksamhetsplan.   
Aktiviteter och verksamheter som understöds av skol- och 
bildningsnämnden skall vara drogfria. 
 

Börja med (saknas):  Fortsätta med: 
- Sommaraktiviteter  - Beachvolley 
- Gym, finns utrymme på IP  - Sommarfotboll 
 - Innebandy för vuxna    - Innebandy för barn 
- Kiosk, samlingsplats   - Skytte 
- Ungdomslokal på norra Vårdö   - Brandkår o första hjälp  
- Fritidsledare på sommaren   - Lita på ungdomarna 
- Mekarverkstad   -Juniorkvällar SVUF 
- Samarbete mellan föreningar  - Brännboll 
- Film- och bakkvällar för åk 1-9 - Robinsondag   
 

Privatpersoner 
Privatpersoner ansöker med hjälp av en projektplan där 
man beskriver vad som skall göras. Efter att man fått god-
kännande av nämnden kan man genomföra projektet och 
mot redovisning erhålla en summa på max 200 € för varje 
ungdom mellan 13 och 25 år som deltagit i projektet. Samt-
liga intresserade ungdomar som kommer att ta del av pro-
jektet bör underteckna projektplanen, så att nämnden kan 
reservera medel.  

 

Mer information, kriterier & blanketter på  
www.vardo.ax /Vårdö kommun/blanketter eller kontakta kommunkansliet, tel. 47900, mail: info@vardo.ax 

mailto:info@vardo.ax
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INFORMATION OM  
UNDERSTÖD FÖR  

FÖRENINGSLOKALER 
 

Kommunstyrelsen i Vårdö har  
§ 137/25.11.2009 antagit grunder  
för understöd till föreningslokaler i  
kommunen.  
 

Stödet till föreningshus är separerat från 
verksamhetsunderstödet för föreningar 
med verksamhet som gynnar kulturlivet 
eller ungdoms- och idrottsarbete eller 
kommunens invånare i allmänhet.  
Till exempel en ungdomsförening som 
har en föreningslokal bör  således söka 
om både understöd  för föreningshus 
och verksamhetsunderstöd.  
 

Verksamhetsunderstödet beviljas 
som tidigare på basen av handlingar 
som beskriver föreningens verksam-
het, se föregående sida. 
 

Understödet till föreningslokaler 
grundar sig på FASTIGHETENS  
EGENSKAPER OCH ANVÄNDNINGS-
FREKVENS enligt ett poängsättnings-
system.  
 

Fördelningen av bidragen sker på   
basen av totala antalet ansökningar, 
tillgängliga anslag delat med totala 
antalet poäng ger ett pris per poäng. 
 

För ansökning om understöd för  
föreningslokaler behöver följande 
uppgifter anges:  
• total yta 
• kontinuerligt uppvärmd yta 
• kök och servering 
• WC 
• antal tillställningar per kalenderår; 

upp till 10, 50 respektive 100 pers. 
 

Ansökningsblankett här intill,  
inlämnas till kommunkansliet  
senast 13.5.2018, märkt  
”Understöd, föreningslokal”. 
 

Vårdö 30.4.2018 
Andreas Johansson 

 

BLANKETT ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 

FÖR FÖRENINGSLOKALER 2018

 
 

Antalet tillställningar gäller senaste hela kandenderår(2017) 

 
Datum ____/ ____ 20______ 
 
Ort         
 
______________________________________  

 (föreningens kontaktperson/namnförtydligande) 

       
   Föreningens namn:     

        

   Föreningslokalens namn:     

        

   Kontaktperson:     

        

   Adress:     

        

   Telefon:     

        

   E-post:     

        

1 Total yta   m2
 

2 kontinuerligt uppvärmd yta   m2
 

3 Kök och servering   m2
 

4 WC                                       JA/NEJ     

5 

Antal tillställningar per kalen-
derår                                    antal:   st 

  
-upp till 10 personer (6-20 be-
aktas, 5 standard)              antal:   st 

  
-upp till 50 personer (3-10 be-
aktas, 2 standard)              antal:   st 

  
-upp till 100 personer (2-5 be-
aktas, 1 standard)             antal:   st 
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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. 

Räddningsnämnden 

informerar: 

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, plat-

sen 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 

 

VÅRDÖ HÄLSO-  
& SJUKVÅRDS-
MOTTAGNING  

 

 Telefontid: mån-tors kl. 12-13,  

telefon (+358 18) 47655 

mailto:lennart.johansson@jomala.ax
mailto:henrik.olofsson@jomala.ax
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Brödförsäljning 
 

Som en del av min projektvecka 
kommer jag att sälja  

hembakat bröd och fikabröd  
på Vårdö marknadsområde. 

 

Jag kommer att erbjuda läckerheter som 
bullar, ålandspannkaka, 
hemvete och svartbröd 

men också 
mjölk- och glutenfria alternativ.  

 

Jag säljer 
fredagen den 1/6 kl. 11-15  

och lördagen den 2/6 kl. 11-15.  
 

Hjärtligt välkomna! 
 

Mvh. Elin Lindholm. 

 
Vårdös huvudkontor 

 

Nu har jag öppnat frisörmottagning i gamla  

bankhuset mitt emot Vårdöbutiken. Jag har  
öppet enligt tidsbokning (främst kvällar och hel-
ger eftersom jag är hemma med barnen dagtid).  
 

Jag kan även komma hem till DIG om du har svårt 
att komma till salongen. Jag klipper alla som har 

hår på huvudet, både herrar och damer samt 
barn i alla åldrar. Jag utför även färgningar och 
permanenter. 
 

Boka din tid på telefonnummer:  
0408436153 (+358408436153) 
 

Vi ses! / Malin Olofsson 
 

Vårdös 
huvudkontor 

 

Lådracet 

har börjat!  
 

Fr. o. m. 1.5.2018  
är  lådorna uppsatta igen 
och första dragningen blir 

20.5.2018  
 

 

Lådornas placering:  
1. Mickelsö sopstation 
2. Vargata vid butiken 
3. Listersby vägskäl 
4. Sandösund, Lövösidan 
5. Simskäla gamla skola 
 
Så alla ni som är ute och går, cyklar och 
springer, skriv namn och telefonnummer 
på en lapp och lägg i nån av lådorna 
ovan, så deltar du i utlottning av fina 
vinster. 
 

Arrangör: Folkhälsan på Vårdö r.f. 

 

 

 
 

Vårdö FBK rekommenderar 

alla att ha  

husnummer 

väl synligt  
mot infarten så att all form av 

räddningstjänst snabbt  

kan lokalisera rätt adress och 

hjälpa den nödställda 

fortast möjligt. 

 

Sekunderna är värdefulla för oss!  
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ÅRSMÖTE på Erkas 

söndag 6 maj kl. 19.00 

• Stadgeenliga förhandlingar     
• Sommarens program? 
• Kaffe                              

 

Nya och gamla medlemmar är  

hjärtligt välkomna! 
 

Vårdöby-Strömsby byalag 

 

Vårdö  

Marthaförenings  

MÖTE 
hålls måndagen den 

7 maj 2018 kl. 19 
hos Eywor. 

Obs dag och tid! 
 

  Välkomna! 

 

Utdrag ur programmet 3.5.2018  
 

Finströms bibliotek 
Bokbytarbord ta med en bok/eller flera och byt vid 
vårt bokbytesbord 
kl 18.30 Sagostund med Anki för åldersgr. 3-6 år 
kl 19.00 Författarbesök av Karin Erlandsson, hon 
berättar om sin nya roman Pojken och om fortsätt-
ningen på Pärlfiskaren. 
 

Geta bibliotek 
Sagostund kl. 10 för de små barnen 
Kl 13-17 uppmärksammas Alandicahyllans nya 
plats i biblioteket och vi ”pratar Alandica”. 

Jomala bibliotek 
Öppet kl. 14-20 
Gallrade böcker är gratis! 
Tipspromenad för hela familjen 
Pyssel kl. 14-16 och 19-20 
Sagostund för hela familjen kl. 18.30-19 
Utställningen "Året i bilder" - akrylmålningar på 
pannå målade av åk 8 från KHS 
Vi bjuder på fika! 
 

Mariehamns stadsbibliotek 
Kl. 13.00 Personalen boktipsar 
Kl. 14.00 Carina Karlsson och Mari Stefansdotter 
berättar om bilderboken ”Ringen”- programmet  
vänder sig till vuxna. Bokförsäljning och signering 
efteråt. 
Alandica lyfts fram på skylthylla. 
Filmkväll med litterärt tema. Kl. 18.30 berättar Ulf 
Weman Georg Kåhre-filmen därefter visas filmen. 
Sedan visas filmen Vår Valdemar (preliminärt) 
Under dagen visas fortlöpande filmer med sjö-
fartstema i grupprummet  - det är bara att droppa in. 
 

Saltviks bibliotek 
Utställning i Saltviks bibliotek 
Boogården Målarna visar alster i akryl, akvarell och 
olja.  Vernissage torsdag 3 maj kl. 18.00-20.00.  
 

Sunds bibliotek 
Kl. 18.30 Carina Karlsson och Mari Stefansdotter 
berättar om ” Algot ” och bilderboken ”Ringen”- pro-
grammet  vänder sig till vuxna och barn. Bokförsälj-
ning och signering efteråt. Servering. 
 

 

Vårdö bibliotek 
Invigning av sommarens stora utställning 
”Bilder ur bokhyllan 2.0” av lokala barnboks-
illustratören Hannamari Ruohonen kl. 14.00. 
Eftermiddagsfika erbjuds och gallrade böcker 
är gratis! 

VÅRDÖ KOMMUN PÅ  NÄTET 

www.vardo.ax  
www.facebook.com/vardokommun  

www.facebook.com/vardokommun
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ÖNSKAS HYRA 
 

En etta  
i Mariehamn  
önskas hyra  

för studerande,  
fr.o.m. 15 augusti  
alt. 1 september 

2018. 
 

Tel. 040 7550 257 
Tina 

BOKBODEN  
på marknadsplatsen i Vargata är 

alltid öppen.  
 

Här kan du hämta  

gratis läsning och  

hit kan du lämna  

böcker som du har 

läst klart.   

   Vårdö kulturstiftelse r.s. 

 

Butiksturen 
körs på  

fredagar, med start   
kl. 10 från Listersby. 

Bokas via Bomans taxi,  
tel. 47742, 0400 892 142  

 

BORTSKÄNKES 
 

mot avhämtning 

begagnad 70-tals brun 

- tredelad bokhylla med hyllor, 
skåp och lådor 

- byrå med tre lådor 

- blom-/tidningshylla 

- TV-/stereobänk 

Allt i gott skick trots åldern. 

 

Ring telefon 0400-777 328,  
I-B Christenbrunn 

 

BORTSKÄNKES 
 

mot avhämtning 

- begagnad äldre motionscykel 

- hemgjort vitrinskåp med     
spegel och tjocka glashyllor 

samt hyllskåp nertill. 

Ring telefon 0400-777 328,  

I-B Christenbrunn 

 

TILL SALU! 
  

Två plasttankar 
900 l 

 

oanvända 
med dubbla 
plastväggar, 
kan t.ex. 
användas till 
vattenförva-
ring o.dyl. 
Finns på 
Vårdö. 
 

475,00 st 
 

Tel  
0457 5244 017 
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SKUNKinfo 
RIBS sista läger 18-20/5 
RIBS har snart hållit på i 
tre år och i augusti är  
projektet slut. I maj håller vi RIBS sista 
Ålandsläger med film, musik och mat som 
tema. Lägret hålls på Föglö, vi kommer att bo 
på Gästhem Enigheten och jobba i Föglö 
skola. Lägret är för alla från 12 år som varit 
på RIBS aktiviteter eller som vill passa på 
innan det är för sent. Du behöver inte bo i 
skärgården för att delta. Anmäl senast 10/5, 
gå in på hemsidan eller Facebook för mer 
information. 
 
Emelie Hanström 
+358 405 293 927 
emelie.hanstrom@skunk.ax 
 

SKUNK – skärgårdsungdomarnas intresseorganisation 

Sommarläger på Gregersö 2-5/7 
Tillsammans med Folkhälsans Sommarhäng 
(25 juni -12 juli) arrangerar SKUNK möjlighet 
att övernatta tre nätter, varav den 4 juni är 
öppet för alla på Åland med program under 
natten. På lägret finns möjlighet att spela 
beach-vollyboll, fotboll, pingis, kubb, bada, 
sola, fiska, grilla, paddla, ro, klättra på 
backar, träffa olika ledare, bara vara och 
mycket mer, beroende på väder och dagar. 
SKUNK ordnar lägret med övernattning, 
matlagning och kvällsprogram för 
skärgårdsungdomar som har slutat åk 6-9. 
Vill du få en bild av sommarhänget kolla in 
Facebooksidan Sommarhäng på Gregersö. 
Vill du var med på lägret, anmäl dig senast 
10/6 till info@skunk.ax eller 0400784871 
 

Nya EVS volontärer 
I maj kommer två volontärer till SKUNK för 
att stanna 1 år, Berin Yahya 27 är född i 
Bulgarien boende i Turkiet och Alberto 
Echevarria 26 år från Spanien. Deras fokus 
kommer att vara uppsökande verksamhet 
ute i skolor och kommuner där de erbjuder 
rastverksamhet, efterskolan aktiviteter och 
andra möjligheter. Vi hoppas att skolor och 
kommuner tar vara på dessa resurser på 
samma fina sätt som med de tidigare 
volontärerna Mykola och Laurie. 
 

SKUNK har en ny styrelse för 2018 
Sonja Pettersson, ordförande, Sofia 
Lahtinen, vice ordförande, Jacob Helin, 
andra vice ordförande, samt Moa 
Rytterstedt, Emilia Engblom och Oskar 
Strand     
Suppleanter: Amanda Larsson, Alexandra 
Näfverborn, Taissija Pettersson, Viktor 
Thörnroos, Anna Sandberg, Caspian Boström 
 

Har du frågor, idéer eller annars vill ha 
kontakt med SKUNK så fortsätter Mia 
Hanström som verksamhetsledare,  
info@skunk.ax eller 0400 784871  
www.skunk.ax  
 

RIBS avslutningsseminarium 5/6  
SKUNK bjuder in alla som är intresserade av 
att veta mer om vad som har hänt i RIBS 
under de nästan tre år som projektet har 
varit igång, vilken betydelse det haft, skapat 
material och framtidstankar. Ungdomar och 
ledare kommer tillsammans visa upp RIBS 
och det finns möjlighet att diskutera de egna 
erfarenheterna av projektet.  
 
Seminariet kommer att hållas på lagtinget  
kl 15-17 den 5 juni. Anmäl gärna på förhand 
om ni tänker komma. 
 
Emelie Hanström 
+358 405 293 927 
emelie.hanstrom@skunk.ax 
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ROLIGHETER 
PÅ STRÖMSGÅRDEN 
Nu är vi igång med aktiviteterna 

för Vårdöbor +65 år 
AKTIVITETER i MAJ  

 

Församlingens Andakt och Sångstund på Strömsgården  
se mer information i Församlingsbladet  

 

Varmt välkomna till Strömsgården 
önskar Desireé Zetterman,  

vik äldreomsorgsledare, med personal 

Onsdag 2.5   

Torsdag 3.5   

Fredag 4.5 Kl. 14.00 FREDAGSTRÄFF, kaffe med dopp 

Lördag 5.5 Kl 14.00 BINGO, med Toje, kaffe med dopp 

Söndag 6.5   

Måndag 7.5   

Tisdag 8.5  

Onsdag 9.5   

Torsdag 10.5 KRISTI HIMMELFÄRDSDAG 

Fredag 11.5  

Lördag 12.5 Kl 14.00 BINGO, med Toje, kaffe med dopp 

Söndag 13.5   

Måndag 14.5 
Kl. 18.00 Bosse Ahlnäs och Scouter underhåller 
Kl. 19.00 är det kvällsfika 

Tisdag 15.5 Kl. 18.00 VÄNHUNDARNA 

Onsdag 16.5   

Torsdag 17.5  Se församlingsbladet 

Fredag 18.5 Kl. 14.00 FREDAGSTRÄFF, kaffe med dopp 

Lördag 19.5   

Söndag 20.5   

Måndag 21.5 Kl. 13.30 HÖGLÄSNING, kaffe med dopp 

Tisdag 22.5 Kl. 13.30 MIMOSEL, kaffe med dopp 

Onsdag 23.5  

Torsdag 24.5  Se församlingsbladet 

Fredag 25.5  

Lördag 26.5 

Kl. 14.00 TEATER och Teatermingel på  
Strömsgården, Mats Stenlund uppför  
HÖNSHUSET av Joel Pettersson.  

Ca kl. 14.30 serveras dryck med tilltugg och kaffe 

Söndag 27.5   

Måndag 28.5 Kl. 13.30 HÖGLÄSNING, kaffe med dopp 

Tisdag 29.5 Kl. 13.30 MIMOSEL, kaffe med dopp 

Onsdag 30.5   

Torsdag 31.5 Se församlingsbladet 

Fredag 1.6 
SOMMAR PÅ STRÖMSGÅRDEN 
Vår kalender tar paus under tiden1.6-31.8.2018 

 

Vårdö IK  
maj 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 

 

Nu spelar vi 
BOULE UTE 
på boulebanan 

söndagar och torsdagar 

kl. 18! 
 

Vill du veta mer?  
Kontakta bouleledaren  
John Erik Johansson,  

tel. 0457 3613761 

 

Midsommar- 

aktiviteter! 
Lämna in dem  

senast 25.5.2018 
så kommer de med  

i juni Wårdö Info. 
 

Tidigare går också bra :) 
 

Hälsningar 
 

Redaktörn 
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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 

2.5 Onsdag 2 Dagens fisk 

3.5 Torsdag 3 Sommarsoppa & plättar 

4.5 Fredag 4 (D,Sk) Gröt                      (SG) Leverlåda 

5.5 Lördag 5 Marco pologryta, ris/potatis & dessert 

6.5 Söndag 6 Rotmos, helstekt karré & dessert 

7.5 Måndag 7 Risotto                           Denna vecka Skolans menyval åk 5-6 

8.5 Tisdag 8 Tacos 

9.5 Onsdag 9 Rökt lax, remouladsås, potatis 

10.5 Torsdag 10 Pizzasoppa, maltbröd & dessert 

11.5 Fredag 11 Vegetarisk buffé 

12.5 Lördag 12 Sillbord & dessert 

13.5 Söndag 13 Burgundisk köttfärsgryta, potatis & dessert 

14.5 Måndag 14 Lindströms biff, brunsås, potatis 

15.5 Tisdag 15 Schnizel, gratäng 

16.5 Onsdag 16 Dagens fisk 

17.5 Torsdag 17 Spenatsoppa, ägg & dessert 

18.5 Fredag 18 (D,Sk) Lasagne                  (SG) Köttbullar, mos 

19.5 Lördag 19 Skinklindad fläskfile, svamppasta, rotsakspytt & dessert 

20.5 Söndag 20 Kycklinggryta, potatis & dessert 

21.5 Måndag 21 Jambalaya 

22.5 Tisdag 22 Mustig gryta, potatis 

23.5 Onsdag 23 Dagens fisk 

24.5 Torsdag 24 Solsoppa & dessert 

25.5 Fredag 25 Buffé 

26.5 Lördag 26 Fisk i ugn, rotsaksgratäng, svampfräs & pannkaka 

27.5 Söndag 27 Fylld lövbiff, baconfräs, potatis & dessert 

28.5 Måndag 28 Pytt i panna 

29.5 Tisdag 29 Kycklinggryta med skinka, bacon, fetaost 

30.5 Onsdag 30 Dagens fisk 

31.5 Torsdag 31 Ärtsoppa & pannkaka                                 

01-jun Fredag 1.6 (D,Sk) Tacos                  (SG) Kållåda 


