
  

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 31 maj stoppdag 25 maj 

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 5  årgång 31 

KUNGÖRELSE EUROPAPARLAMENTSVAL 2019 
 

Europaparlamentsval förrättas söndagen den 26 maj 2019 
i Vårdö skola (huvudingången) kl. 9.00—20.00. 
 

Röstberättigad vid Europaparlamentsvalet är varje finsk medborgare som senast på val-
dagen fyller 18 år. 
 

Förhandsröstning anordnas hos postombudet i Vårdö närbutik under följande tider: 
Fredag 17.5.2019 kl. 10.00 - 17.00 
Lördag 18.5.2019 kl. 11.00 - 13.00 
Tisdag  21.5.2019 kl. 10.00 - 17.00 

 

Hemmaröstning 
Röstberättigad, vars rörelse– eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller 
hon inte utan oskäliga svårigheter kan rösta i vallokalen eller hos postombudet, får 
förhandsrösta hemma. Den som önskar förhandsrösta hemma skall anmäla detta 
till centralvalnämnden/kommunkansli skriftligt eller per telefon 47900 
senast tisdagen den 14 maj 2019 före kl. 16.00. 
 

Centralvalnämndens adress är: 
Vårdö kommun, Vårdöbyvägen 11, 22550 VÅRDÖ. Tel. 47900. 
 

Vårdö den 14 april 2019  Centralvalnämnden i Vårdö 
      Siv Englund, ordförande 

 

 

Härmed tillkännages det 
slutliga valresultatet jämlikt 94 § vallagen 
varmed konstateras att riksdagsledamot Mats Löfström, 
bosatt i Eckerö, blivit vald till riksdagsledamot för tiden 
från denna dag till dess följande riksdagsval förrättas, 
samt lagtingsledamot Johan Ehn, bosatt i Mariehamn, 
till riksdagsledamoten Löfströms ersättare för samma tid.  
 

Vid valet erhöll Mats Löfström 11051 personliga röster 
och Johan Ehn 589 personliga röster. Löfströms jämförel-
setal är 11 640,000 och Ehns jämförelsetal är 5 820,000. 
 

Besvär kan anföras hos Ålands förvaltningsdomstol inom 
14 dagar från det att valresultatet har offentliggjorts. 
Skriftlig besvärsanvisning skickas på begäran.  
 
Mariehamn den 17 april 2019  

 

Valkretsnämnden för landskapet Åland 
 

Kristina Fagerlund  Johanna Nyman 
ordförande   sekreterare  

VÅRDÖ 
KOMMUN-
FULLMÄKTIGE 

 

SAMMANTRÄDER 
torsdag 16 maj 2019 
kl. 19.00 
vid kommunkansliet.  
 

Anders Englund 
Kommunfullmäktiges ordf. 

 

Dags för vattenavläsning, se sid 3 
 

Lediga jobb i Vårdö, se sid. 6 & 13 
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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 
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 
BIBLIOTEK och KULTUR 

 

9.5.2019 
är det Bibliotekens dag. 
Då kommer skolan och biblio-
teket att ordna en utställning. 
 

Utställningen har skolbarnen gjort, 
Åk 1-3 har skrivit djurfabler och  
åk 4-6 har skrivit om Lövökongressen . 
De har illustrerat sina texter och läst texterna 
till en CD-skiva. Böckerna kommer att skrivas 
ut och kommer att ställas ut; fablerna i barn-
avdelningen och Lövökongressen i Alandi-
carummet.  
Kl. 12.15 läser åk 1-3 sina djurfabler 
Kl. 13:15  läser några av eleverna i  
  åk 4-6 sina berättelser  
 

Biblioteket bjuder på 
kaffe/te/mjöd och kaka. 
 

Varmt välkomna! 
 

PS. Utgallrade böcker är  
gratis hela dagen! 

 
Välkommen 
till ditt bibliotek! 

 

 

Midsommar- 

aktiviteter! 
Lämna in dem  

senast 25.5.2019 
så kommer de med  

i juni Wårdö Info. 
 

Tidigare går också bra :) 
 

Hälsningar 

 

Redaktörn 

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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ÅTERVINNINGS- 

CENTRALEN  
 

ÅVC I LISTERSBY HAR ÖPPET  

1 april - 30 september 

måndagar kl. 18-20  
samt månadens  

sista helgfria lördag  
(25.5.19) kl. 11-13 

 

ÅVC skötare tel. 041 444 2444 

 

  

  

BYGGNADSTEKNISKA 
NÄMNDEN 

 
Byggnadstekniska nämnden beviljade 
följande byggnadslov den 16 april 2019: 
 

-   nybyggnad av fritidshus och förråd 
 på Västerbo 2:78 på Sandö. 
 

Byggnadstekniska nämndens nästa samman-
träde hålls måndagen den 20 maj 2019.  
 

Handlingar för ärenden som skall behandlas 
under mötet bör vara byggnadskansliet till-
handa senast måndagen den 6 maj 2019. 

 

MOTTAGAREN 
BETALAR PORTOT 

Gäller inom  

Norden 
 

Svarsförsändelse 

Avtal 22100/113 

Vårdö kommun 

22103 MARIEHAMN 

Avläsningsdatum  Mätare 1   Mätare 2 
          

_________ 2019  ____________         ____________ 

 

Avsändare/abonnent: 
  

_________________________________________________ 
 

Adress:     Tel nr: 
 

_________________________________________________ 

 

Nu är det igen dags för VATTENMÄTARAVLÄSNING  - senast 3.6.2019 
 

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  3.6.2019   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -  

 

  

  

  BYGGNADSTEKNISKA    
  NÄMNDEN 

 

Är du intresserad av 

kommunalt vatten 
till ditt hus eller din stuga 

på Simskäla? 
 

Vårdö kommun håller informations-
möte och hör om intresse för kommu-
nalt vatten på Simskäla. Kommunen 
tar tacksamt emot tips och möjliga 
dragningar i skog och mark. 

 

Tid och plats: 
Lördag 1 juni 2019 

kl.13.00 
på Stormskärs värdshus 

 

Ingen förhandsanmälan behövs,  

men för närmare information och  

intresse av kommunalt vatten,  

kontakta kommuntekniker Fredrik 

Packalén på tel. 47920 (månd.-onsd.) 

eller e-post fredrik.packalen@vardo.ax  

 

mailto:info@vardo.ax
mailto:fredrik.packalen@vardo.ax
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ELDNING AV GRÄS OCH RIS 
Våren är på antågande och för många 
förknippar man rydjandet med eldning 
av ris och fjolårsgräs. 
 

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

avstånd till byggnader. 
Beakta väder och vindförhållanden, 

risken är störst på eftermiddagen 
då solen torkat upp det fuktiga 
gräset och vinden då tilltagit. 

Elda aldrig ensam och elda små ytor 
åt gången. 

Vatten och lämpliga redskap ska fin-
nas tillgängligt. 

Ha en telefon tillgänglig om du be-
höver 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 
Thomas Mattsson 
thomas.mattsson@jomala.ax 
tel. 329 175 

 

ELDNING 

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

 

Är du intresserad av vad som händer i kommunen 
och vill få informationen direkt? 

Välj vilka nyhetsbrev du vill prenumerera på 

så får du nyheterna, 
utan extra kostnad, direkt till din e-post 

 

www.vardo.ax/prenumerationer 

 

VÅRDÖ KOMMUN SÄLJER 
gammal klätterställning 
 

 Till påseende bakom Strömsgården. 
Anbud senast 7.5.2019  kl. 17 per tel. 47920  
eller mail fredrik.packalen@vardo.ax.   

 

mailto:lennart.johansson@jomala.ax
mailto:thomas.mattsson@jomala.ax
http://webapps.alarmcentralen.ax/NewWeb/varning.as
http://webapps.alarmcentralen.ax/NewWeb/varning.as
mailto:fredrik.packalen@vardo.ax
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LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR 
 

ANSÖKAN OM ÅRETS JORDBRUKSSTÖD 
Avsikten är att årets elektroniska stödansökan skall komma i gång 29 april. 17 juni är sista inlämningsdag.  
I likhet med tidigare år rekommenderas att man tidigast möjligt (dock senast 10 maj ) tar i tu med bas-
skiftesändringar dvs delningar, sammanslagningar och nyregistrering av skiften såvida det är aktuellt på 
gården. Då hinner vi på lantbrukskansliet behandla dessa ändringar innan du tar itu med själva huvud-
stödansökan. 
 

Nyodlingar 
Anmäl nyodlingar först det år då arealen är i odling. Nya områden som tas i odling första året får inte upp-
ges som Tillfälligt icke odlade och ej heller som svartträda. 
 

Ny gröda 
Grönträda (honungsväxter) är en ny växtkod och kan omfatta honungsfacelia, sötväppling och/eller klöver 
eller en blandning av dessa växter. Växtkoden är godkänd som efa-areal. 
 
STÖDRÄTTIGHETER 
Överföring av stödrättigheter, såväl uthyrning som försäljning kan göras redan i dag vilket också rekom-
menderas. 17 juni är sista inlämningsdag. Se över om hyrda stödrättigheter gått tillbaka till ägaren och be-
höver förnyas! Anmälan om överföring av stödrättigheter görs med pappers-blanketterna 103B och över-
låtarens 103A.  
 
LIVSMEDELSVERKET 
Vid årsskiftet gick Landsbygdsverket (Mavi) och Evira samman till nya myndigheten Livsmedelsverket 
(Ruokavirasto).  All information som tidigare fanns på Landsbygdsverkets och Eviras hemsidor finns nu på 
Livsmedelsverkets hemsida. E-postadresser som tidigare fanns på @mavi.fi och @evira.fi finns nu på 
@ruokavirasto.fi  Vipu-tjänsten hittas under adressen: https://vipu.ruokavirasto.fi/login.jsp 
 
ANMÄLAN OM DJURANTAL TILL SVINREGISTRET 

Anmälan till svinregistret om antalet djur under perioden 

1.1-30.4.2019 skall inlämnas senast 31.5.2019. 

Blankett hittas på Livsmedelsverkets hemsida eller kan hämtas från lantbrukskansliet. 

 

SOCIALKANSLIET 
INFORMERAR 

 

Socialsekreteraren har semester i maj  enligt: 

Vecka 20: 13-15.5 och 17.5.19  
  (Fortbildning 16.5.19) 
 

Vid ärenden kontaktas socialarbetare 
Anna Aakula, tel. 432 726 
 

OBS OBS! 16.5.2019 kontaktas social-

chefen för Finström-Geta, Paulina Eklund  
i brådskande ärenden, mobil 04573449970 
eller  018-431530 
 

Vid ärenden: Vänligen boka tid, så att vi kan 
sköta ditt ärende så bra som möjligt.  
 

Vårhälsningar till alla Vårdöbor! 
Socialkansliet 

 

 

VÅRDÖ KOMMUN 
TVÅ LEDIGA LÄGENHETER 

på Viktorsgränd 

 
 

65,5 m²  
 

Hyran är 455,23/månad 
Lägenheterna är lediga omgående. 
 

Utöver hyran  
står hyresgästen för el och sophantering. 
 

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

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

 

https://vipu.ruokavirasto.fi/login.jsp
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OMSORGSNÄMNDEN 
lediganslår 

sommarjobb för ungdomar 
 

Vårdö kommun erbjuder två sommarjobb för ungdo-
mar 15-17 år som resurspersoner på Strömsgårdens 
äldreboende. 
 

Arbetet pågår under fyra veckor med en arbetstid om 
ca. 6 timmar per dag; veckorna 25-28 alternativt 28-31. 
 

Lön 9,35 €/timme. 
 

I arbetet som resursperson 
kan ingå arbetsuppgifter såsom socialt umgänge/
promenader med äldre, hög-läsning, tvättstugesysslor, 
serveringshjälp vid måltider, skötsel av blommor samt 
övriga uppgifter. 
 

Ansökan skickas 
per post till: Vårdö kommun, Vårdöbyvägen 11,  
AX-22550 Vårdö. Märk ansökan ”Sommarjobb 2019”.  
Ansökan får gärna innehålla ett fritt formulerat brev 
där du beskriver dig själv som person, med intressen 
och yrkesval. I ansökan bör även finnas önskemål  
gällande vilka veckor du är intresse-rad av att arbeta.  
Senast måndagen den 20.5.2019 behöver vi din  
ansökan. 
 

För närmare information 
 och frågor, kontakta vikarierande äldreomsorgsledare 
Desirée Zetterman, mobil: 0457 3456 175 eller per 
e-post: aldreomsorg@vardo.ax.  

 

BYGGNADSTEKNISKA 
NÄMNDEN 
lediganslår 

Semestervikarie för fastighetsskötare 
 

Vårdö kommun söker semestervikarie för fastighets-
skötaren på heltid för tiden 8 juli 2019 till 4 augusti 
2019 med inskolning innan för skötsel/underhåll av 
kommunens fastigheter och områden. 
 

Arbetet är på heltid 
100% normal arbetstid och en del jourarbeten. 
 

Kompetens 
är kunskaper/utbildning inom fastighetsskötsel 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 onsdagen den 15 maj 2019 
till Vårdö kommun, byggnadstekniska nämnden,  
Vårdöbyvägen 11, AX-22550 Vårdö eller per e-post till 
fredrik.packalen@vardo.ax.  
 

För närmare information  

kontakta kommuntekniker Fredrik Packalén på tel. 018-

47920 eller per e-post  enligt ovan. 

 

 

Vi behöver 
personal till  

      Flowpark Åland 
 

Årets nyhet 
på Åland 

finns på Vårdö 
 

Vi behöver nu 
personal 

till parken 
i Sandösund 

som kommer att starta 
verksamheten innan midsommar. 

 

Är du intresserad eller 
känner du någon utanför 

Vårdö som kunde vara 
intresserad, tipsa då dem. 

 

Ett minimikrav är att man fyllt 18 år. 
De som blir antagna skall gå en två 
dagars kurs innan arbetets början. 
 

För mera uppgifter om arbetet, 
kontakta Olof Salmi tel. 0457-3799 119. 

 
Ålands Kulturstiftelse 
söker museivakt till 
Anni Blomqvists hem 
under tiden 26 juni till 20 juli. 2019  
 
Öppettider onsdag-lördag mellan 13.00 och 
16.00. 
 
Ansökan senast 24/5 2019. 
Lön enligt avtal. 
 
Samtidigt söks någon som kan åta sig 
städning av huset, dels en storstädning 
inför säsongen och dels för ”vanlig” städning 
under säsong. 
 
Ansökan snarast, 
ersättning enligt överenskommelse. 

 
Frågor och ansökan 
riktas till 
Mikael Lindholm via mail 
mikael.lindholm@aland.net 
eller telefon 0400 783 086.  

mailto:fredrik.packalen@vardo.ax
mailto:mikael.lindholm@aland.net
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Välkommen och ta en titt på 
kommunens nya hemsida: 

www.vardo.ax 

 

 

Vårdö  

Marthaförenings  

MÖTE 
hålls torsdagen den 

16.5.2019 kl. 19.00 
hos Marja 

 

  Välkomna! 

 

Lådracet 

har börjat!  
 

Fr. o. m. 1.5.2019  
är  lådorna uppsatta igen 
och första dragningen blir 

20.5.2019  
 

 

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. 

 

 
Från och med 

1.5.2019 spelar vi 
BOULE UTE 

på boulebanan i Strömsby 
torsdagar  

och söndagar 
kl. 18! 

 

Vill du veta mer?  
Kontakta John Erik Johansson,  

tel. 0457 3613761 

 
Torsdag 16 maj 2019 kl. 18 

har vi 
avslutning 

med vår 
ungdomsgrupp 

på Simskäla, Västerön. 
 
Alla Simskälabor inbjuds till 
tillfället där vi provkör samt 
visar hur brandpumpen på 
brandvagnen fungerar. 
 
Vi bjuder på pyttipanna! 
 
Hjärtligt välkomna! 
 
Vårdö FBK  
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Behöver du hjälp 
att transportera 

något, till exempel djur, 
fyrhjuling eller virke 

sjövägen? 
 

I så fall kanske jag kan hjälpa 
dig med min båt som kan 
lasta ca. 3 ton. 
 

För mer information 
ring Simon  
+358 457 3425 312 

 

Spara datumet! 
 

24-25/8 2019 firar vi 

Förberedelser pågår för 
bland annat traditionsenlig marknad 

teater och bankett. 
 

Är du intresserad av 
att sälja på marknaden? 

Priset är 25 € för båda dagar.  
 

Är du intresserad av  
att lämna offert på catering för banketten? 

Ta kontakt för att få specifikationer 
på vad vi söker! 

 

Är ditt företag intresserad av 
att sponsra Lövökongressen 

i utbyte mot reklam, ta kontakt!  
 

Kontakt: 
projektledare, Elin Silfversten  

Telefon: 0457 3428 053 
e-post: elinsilfversten@hotmail.com 

 

Arrangör: Wårdö kulturstiftelse r.s. 

 
Vi är en familj med 5 barn, hund och katt 
som bor i Mariehamn sedan 2017, men nu 

letar bostad på Vårdö 
Mest intressant vore att hyra, men även 
andra lösningar kan vara av intresse.  

Får vi drömma ser vi ett hus i lugnt och 
lite avskilt läge, gärna med möjlighet att 
ha tex höns och kaniner. Vi behöver 
absolut minst 4 sovrum, men 5 eller 6 
vore ännu bättre! Självklart kan det gå 
att jobba runt det lite beroende på plan-
lösning och andra möjligheter. 
 
Vi vill gärna flytta in 
så snart som möjligt 
och bor gärna kvar 
under en längre tid! 

 
Har du något förslag? 
Maila oss på 
therese.rojsater@powerpage.se 
eller ring 040-7696800. 

Mvh Therese, Joel och barnen 

 

 

LÖVÖBYS ÄGOVÄGAR I VÅRDÖ 

håller 

ÅRSMÖTE 2019 
tisdag den 28 maj 2019 

kl. 19.00 hos Benita Björklund 
Lökvikvägen 38 

 

Stadgeenliga förhandlingar 
 

Välkomna! 

mailto:elinsilfversten@hotmail.com
http://therese.rojsater
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DELÄGARNA I TÖFTÖ BYS  
FISKELAG 
kallas till  

ordinarie årsstämma 
onsdag den 15 maj 2019 
kl. 19.00 på Solhult för att 
behandla stadgeenliga ärenden. 
 

Styrelsen 

 
Kemikaliefri vardag med Anita Storm 
 

I vår vardag finns det många kemikalier, många av dem tänker vi inte ens på 
utan det har blivit vår vardag. 
 
Anita Storm kommer till Erkas i Vårdöby den onsdagen den 8 maj 2019 kl.18  
för att berättar vilka produkter vi kan undvika med onödiga kemikalier och hur vi ersätter dem. 
Hur gör man t.ex. att minimera kemikalier i garderoben? Eller i köket och hur var det med kos-
metikan? Du får gärna ställa frågor, om det är något som du funderar på i din vardag.  
 
Anita är ekologirådgivare på Finlands svenska Marthaförbund är en populär föreläsare 
så missa inte detta! 
 
Jeanette Gunnars som jobbar för Ålands Marthadistrikt deltar även och pratar om vad är 
Martha för något? Vem är en Martha? Stickar dom? Dricka de kaffe?  
 
Efterfrågan på Martha-föreningarna ökar för tillfället på Åland, kom med och se vad Marthan 
idag gör och vad Marthorna gör på Vårdö och möjligheterna för utveckling för Vårdö-Marthans 
framtid!  
 
Arr. Vårdö marthaförening som bjuder på kaffe och hembakt bulle, 
 

Varmt  välkomna! 

 

Butiksturen 
körs på fredagar, 

start  kl. 10 från Listersby. 
Bokas via Bomans taxi,  

tel. 47742, 0400 892 142  

 

Till Aktieägarna i 
Wårdö Handels Ab 

 

Aktieägarna kallas till 

ordinarie bolagsstämma 

onsdagen den 5 juni 2019 
 Kl. 19.00 i skolans matsal. 

 

På stämman behandlas de  

i bolagsordningen § 11 

nämnda ärenden. 
 

Efter stämman serveras 

kaffe med tilltugg. 
 

Välkomna! 
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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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Simskolan är för dig som är född 2014 eller tidigare. 
 
Simskolan pågår 2 h/dag, mån-fre i 2 veckor. På simskolan leker barnen på land och i 
vattnet, har simundervisning och livräddning samt avslutar dagen med en matstund. 
Simskolan leds av simlärare och lekledare. 
 
Anmälan sker här via e-kurs. Vi kommer hålla en inskrivning före simskolans start där 
vi även tar emot sena anmälningar. Tid och datum för denna informeras via  
lokaltidningen. 
 
Vi önskar att deltagaravgiften betalas i samband med anmälan, till kontonummer  
FI71 6601 0002 3025 29. 
 
Avgiften för Folkhälsans medlemmar: 
 
29 euro för första barnet. För syskon beviljas syskonrabatt så att avgiften för följande 
syskon är 24 euro. 
 
Medlemspriset förutsätter medlemskap i någon av de åländska lokalföreningarna. 
 
Avgift för övriga deltagare: 
 
Avgiften är 45 euro för första barnet. För syskon beviljas syskonrabatt så att avgiften 
för övriga syskon är 39 euro. 

 

29.07.2019 - 09.08.2019 
 

Anmälningstid: 02.05.2019 09:00 - 14.07.2019 23:59 
 

 

Plats  Sandösund 

Adress  Vårdö, 22550 

  Vårdö 

Kursavgift 29,00 € 

 

Kontaktuppgifter 
Victoria Johansson 
vl.johansson@hotmail.com - 0457—73450798 
    Fler kurser och aktiviteter hittar du på folkhalsan.fi 

Gå in på  
kurser.folkhalsan.fi, 
klicka på Simskola 

Barn, välj Vårdö 
kommun och  

anmäl dig där! 
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Nytt på Folkhälsan!  

65+ och vill ha ut 
mer av livet? 

Saknar du en meningsfull tillvaro? 
Blir dagarna långa eller ensamma? 
Har du svårt att hitta en sysselsättning 
som passar just dig eller upplever du 
problem med att hitta information om 
vilka aktiviteter som erbjuds? 

Annette är aktivitetslots på Folkhälsan 
på Åland och hjälper gärna dig som är 65+ 
att hitta en meningsfull aktivitet.  
Hjälpen är avgiftsfri. 

Även om du bara är lite nyfiken, tveka inte 
att höra av dig! 

Kontakt: Aktivitetslots Annette Hagman 

Tfn: 018-527063 E-post: annette.hagman@folkhalsan.ax 
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Vårdö IK  

 
 

Från och med maj upphör 
innebandyträningen för säsongen. 

 

Istället finns det möjlighet att 
träna friidrott 

på Vårdö IP på 
tisdagkvällar 

samma tid som innebandyn; 
kl. 18.30-20.30. 

 

Tisdagen den 4.6.2019 kl. 18 
håller Vårdö IK 

klubbtävling i friidrott 
för alla intresserade. 

 
Vårdö IK söker även en 

barn/ungdoms-
ledare 

till sommaraktiviteter. 
 

En kväll i veckan  
+ några jippotillfällen, 

t ex postrotelopp, bykamp, 
brännboll mm. 

 

Vid intresse 
skriv ett meddelande  

till Vårdö IK 
på Facebook  

eller kontakta Micke Weckman. 
 

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 MAJ  

 

 
 

Varmt välkomna 
till Strömsgården 

önskar personalen 

Onsdag 1.5  Kl. 18.00 VÄNHUNDARNA hälsar på 

Torsdag 2.5   

Fredag 3.5   

Lördag 4.5   

Söndag 5.5   

Måndag 6.5 
Kl. 18.00 SPELEVINKARNA underhåller,  
kaffe med dopp 

Tisdag 7.5   

Onsdag 8.5   

Torsdag 9.5 Kl. 13.30 ANDAKT 

Fredag 10.5   

Lördag 11.5   

Söndag 12.5  Mors dag 

Måndag 13.5   

Tisdag 14.5   

Onsdag 15.5 Kl. 18.00 VÄNHUNDARNA hälsar på 

Torsdag 16.5   

Fredag 17.5   

Lördag 18.5   

Söndag 19.5   

Måndag 20.5   

Tisdag 21.5 Kl. 13.30 MIMOSEL, kaffe m dopp 

Onsdag 22.5   

Torsdag 23.5 Kl. 13.30 ANDAKT 

Fredag 24.5   

Lördag 25.5   

Söndag 26.5   

Måndag 27.5   

Tisdag 28.5   

Onsdag 29.5   

Torsdag 30.5 KRISTI HIMMELFÄRDSDAG 

Fredag 31.5 
Kl. 14.00 Vi får gäster som spelar VINYLSKIVOR 
TILL KAFFET med dopp. 

Församlingens  
Andakt och Sångstund på 

Strömsgården  
se mer information i  
Församlingsbladet  

 

VÅRDÖ HÄLSO-  
& SJUKVÅRDS-
MOTTAGNING  

 

 Telefontid: 

mån-tors kl. 12-13,  

telefon (+358 18) 47655 
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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 

2.5 Torsdag 2 Köttsoppa & fattiga riddare/plättar 

3.5 Fredag 3 Kycklinggryta, potatis 

4.5 Lördag 4 Köttfärslimpa, sås, potatis & dessert 

5.5 Söndag 5 Raggmunkar, fläsk & dessert 

6.5 Måndag 6 Pyttipanna 

7.5 Tisdag 7 (Sk, D) Risotto  (SG) Kållåda 

8.5 Onsdag 8 Dagens fisk 

9.5 Torsdag 9 Ärtsoppa & pannkaka                           

10.5 Fredag 10 Pannbiff, sås, potatis 

11.5 Lördag 11 Bogfläskrullader, pepparsås, potatis & dessert                   

12.5 Söndag 12 Morsdagsmeny & tårta                            Mors Dag 

13.5 Måndag 13 Lasagne                         

14.5 Tisdag 14 Schnitzel, aioli, råstekt potatis 

15.5 Onsdag 15 Dagens fisk 

16.5 Torsdag 16 Korvsoppa, nybakat bröd & dessert 

17.5 Fredag 17 Mald leverbiff, vitsås, potatis 

18.5 Lördag 18 Lax med soja, ingefära, brynt smör, potatis & dessert 

19.5 Söndag 19 Grönpeppargryta, potatis & dessert 

20.5 Måndag 20 Ugnskorv, potatismos 

21.5 Tisdag 21 Kalops, potatis 

22.5 Onsdag 22 Dagens fisk 

23.5 Torsdag 23 Minestronesoppa, nybakat bröd & dessert 

24.5 Fredag 24 Fredagsmys 

25.5 Lördag 25 Karrébiff, svampsås, potatis & dessert 

26.5 Söndag 26 Blodbröd, fläsk & dessert 

27.5 Måndag 27 Buffé 

28.5 Tisdag 28 Vegetariskt 

29.5 Onsdag 29 Dagens fisk 

30.5 Torsdag 30 Lövbiff, rostade rotsaker, gratäng & dessert Kristi himmelsfärd 

31.5 Fredag 31 Laxfrestelse, rödbeta 


