
  

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 

SAMHÄLLSINFORMATION 

ANNONSER  
WÅRDÖ 

INFO 2021 
 

KOMMUN- 
INVÅNARE OCH 
VÅRDÖFÖRE-
NINGAR      0,-    
 

FÖRETAG OCH 
SAMFUND I 
VÅRDÖ SAMT 
ÖVRIGA UTAN-
FÖR VÅRDÖ:    
♦  helsida 61,-
♦  halvsida  31,- 
♦  ¼ sida & 
mindre        21,-
♦  material efter 
stoppdag  +  21,- 

 

 
 

 

PRENUME-
RATION   

Via brev eller 
e-post,  
41,-/år 

 

Via hemsidan  
www.vardo.ax
ingen kostnad 

 
 

UTGIVNING              
Som regel  

första post-
dagen varje 

månad.  
Finns även på  
www.vardo.ax 

 
 

INFO-
REDAKTÖR      

Lisbeth  
Lindfors, tel.  

0457 0537066 
 

ANNONS- 
MATERIAL 

TILL 
llindfors@ 
aland.net 

Nr 5  årgång 33 

 

 
BYGGNADSTEKNISKA 

NÄMNDEN 
 

Vårdö kommun söker 

 

till fastighetsskötseln.  
 

De främsta arbetsuppgifterna är 
gräsklippning / områdesskötsel  
samt altanfix men i övrigt är arbets-
uppgifterna varierande. 
 

Arbetet börjar ca. 1 juni 2021 och 
pågår två månader. Om många  
sökande så kan arbetet komma att 
delas upp på två personer.  
 

Lön 9,35 €/timme. 
 

Mer information fås från kommun-
tekniker Fredrik Packalen  per  
e-post: fredrik.packalen@vardo.ax  
(Eller per tel. 47920 endast måndagar).   
 

Ansökan senast måndag 10 maj 2021 
per e-post till ovanstående eller 
info@vardo.ax  

 

INFORMATION ANGÅENDE  
ELDNING UTOMHUS 

 

Våren är på antågande och i samband med att det fina vädret 
återvänder önskar säkert många påbörja rydjandet. Nedan 
förklarar vi de olika varningarna som förekommer.   
 

VARNING FÖR GRÄSBRAND 
utfärdar Finlands Meteologiska Institut (FMI) . Varningen för 
gräsbrand betyder en upplysning till allmänheten om att man 
bör vidta stor försiktighet i samband med att man hanterar 
öppen eld utomhus, således råder inget eldningsförbud men 
största försiktighet ska iakttas. 
 

VARNING FÖR SKOGSBRAND 
utfärdar Landskapsalarmcentralen på Åland utgående från 
uppgifter från FMI. När sådan varning är utfärdad råder enligt 
Räddningsslagen för Åland (§31, 106/2016), eldningsförbud 
utomhus.  
 

TÄTBEBYGGT OMRÅDE 
Inom tätbebyggt område råder ALLTID eldningsförbud,  inom 
räddningsområdet är det endast Godby som klassas som tät-
bebyggt område. 
 

Vi vill påminna om att det alltid är förenat med risk att göra 
upp öppen eld i naturen och att man alltid noggrant bör över-
väga om det verkligen är nödvändigt att elda.  
 

Väljer man ändå att göra upp eld bör man särskilt tänka på: 

• Förbered Dig så att Du kan släcka en brand om den blir för 
häftig eller går åt fel håll. Dra fram vattenslang, vattenbehål-
lare, brandsläckare, ruskor innan Du börjar elda. 

• Elda ALDRIG ensam. 

• Tänk på förhand igenom hur man alarmerar brandkåren,  
ring nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer  
när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara. 

• Om du väljer att elda, bränn små områden i gången. Börja 
tidigt på våren och bränn de fläckar som torkat först. 

• Elda helst då det är vindstilla. Vind ger elden mera syre 
vilket gör att den sprids snabbare. 

• Tänk på att gnistor kan antända närliggande områden. 

• Undvik att elda nära byggnader och annan egendom, röj 
undan torrt gräs och annat brännbart material invid dessa och 
blöt, om möjligt, marken nära dessa innan eldningen påbörjas. 

• Ha ordentligt med kläder, som skydd, och använd kläder 
som inte är lättantändliga. 
 

Kontrollera, flera gånger, efter Du slutat elda, 
att allt har slocknat. 

 

Avslutningsvis konstaterar vi också att det är  
du som tänt brasan som är ansvarig för följderna. 

 

Med önskan om en trygg och säker vår! 
 

Räddningschef  Led. brandinspektör/-ingenjör 
Lennart Johansson  Thomas Mattsson  
lennart.johansson@jomala.ax thomas.mattsson@jomala.ax 
tel. 329 132  tel. 329 175  

 
VATTTENAVLÄSNING 

för Vårdö kommuns  
vattenabonnenter: 

 

Fast bosatta    1.6.2021 
   och 1.11.2021 
 

Fritidsboende 1.8.2021 
 

Kupong och mer information, sid 4. 

 

mailto:fredrik.packalen@vardo.ax
mailto:info@vardo.ax
mailto:lennart.johansson@jomala.ax
mailto:thomas.mattsson@jomala.ax
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VÅRDÖ KOMMUN 
BIBLIOTEK och KULTUR 

 

 
 

fortsätter i biblioteket!  
Majmånadens sagostund 
blir torsdagen 6.5 kl. 10. Vi 
läser bilderböcker ca 15 
min, efteråt får man leka i 
barnavdelningen och låna hem  
massor med böcker.  
Kom ihåg munskydd på vuxna. Max antal delta-
gare 10 personer. Solbacken besöker biblioteket 
skilt för att undvika smittorisk.  
Varmt välkomna att bekanta er med bibban!  
 

Se separat ruta på nästa sida. 
 

”Flitigt läsa gör dig klok, därför, läs varenda bok” 
 
 

 

LILLA UTSTÄLLNINGEN 
Har du något du samlar på - en egen fin samling 
där hemma? Kanske spargrisar, gamla verktyg, 

grytlappar eller kattfigurer? 
Så roligt – nu har du möjlighet att 

visa upp din samling  
i en fin glasmonter bakom lånedisken!  

Boka in din månad genom att kontakta Vårdö 
bibliotek i Messenger/per telefon/kom förbi  

när vi har öppet!  
 

 

MAJ MÅNADS LILLA UTSTÄLLNING  
En mängd otroligt vackra glasfigurer ur Gun-Britt 
Engströms samling. Välkomna! 

 
 

Kom ihåg restriktionerna som gäller.  
I skrivande stund får max 10 personer vistas 
i samma utrymme. Munskydd ska användas 
om man har fyllt 15 år. Håll passligt  
avstånd!  Bara att orka en liten stund till! 

 

Välkommen 
till ditt bibliotek! 

 

 
 

KONTAKTUPPGIFTER 
VÅRDÖ KOMMUN 

www.vardo.ax  
 

KOMMUNKANSLI  tel. 47900 

Kommundir. Kristoffer Barkar tel. 47990 
e-post: kristoffer.barkar@vardo.ax   
Måndag - fredag kl. 9-15  
e-post: info@vardo.ax  
adress: Vårdöbyvägen 11, 22550 VÅRDÖ 
 

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

BYGGNADSKANSLI tel. 47920 
Byggnadsinspektör Fredrik Packalén  
OBS! Måndagar kl. 9-15 tel. 0457 3430527  
e-post: fredrik.packalen@vardo.ax  
Kommunalteknik: för mer information,  
kontakta kommunkansli    tel. 47900  
 

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

DAGHEMMET SOLBACKEN 
OCH FRITIDSHEM   tel. 47940 

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

FASTIGHETSSKÖTSEL 

Led. fastighetsskötare Paul Grüne 
Fastigh. skötare Jan Holm tel. 040 5946705 
 

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

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

STRÖMSGÅRDEN   tel. 47950 

Äldreomsorgsledare Victoria Nylund 
                                          tel. 0457 3456 175 
e-post: aldreomsorg@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  
I LISTERSBY 

HAR ÖPPET 1.4-30.9  

måndagar kl. 18-20  
samt månadens  

sista helgfria lördag  
(29.5.2021) kl. 11-13 

ÅVC skötare tel. 041 444 2444 

 

 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

 

På byggnadstekniska nämndens sammanträde 
19.4.2021 beviljades följande bygglov: 

 

- nybyggnad av båthus på Hamnö 14:7   
 (holme)  i Simskäla 

 

Byggnadstekniska nämndens följande möte 
hålls måndagen den 17 maj 2021.  
Med reservation pga. givna Corona restriktioner. 
Handlingar till ärenden som skall behandlas 
på mötet skall vara byggnadstekniska nämn-
den tillhanda senast måndag 10 maj 2021. 

 

  

 Byggnadsinspektionen har öppet 

MÅNDAGAR kl. 8-15, tel. 47920 
För ärenden rörande vatten och avlopp,  

avfall och annat som rör kommunalteknik, 
kontakta kommunkansliet,  

tel. 018-47900, för närmare information. 

Anna Jansson Galgbergets väktare 

Anna-Lena Laurén Sammetsdiktaturen 
Robert Åsbacka Kistmakarna 
Ann-Helén Laestadius Stöld 
Sofi Oksanen Hundparken 
Anna Jansson Galgbergets väktare 
Mariette Lindstein Striden om Dimön 
Maria Adolfsson Spring eller dö 
Jens Lapidus Paradis City 
Elena Ferrante De vuxnas lögnaktiga liv 
Katrine Engberg Glasvinge 
Kristina Ohlsson Stormvakt 
Helena Tursten Äldre dam med mörka  
 hemligheter 
Jørn Lier Horst Illvilja 
Bente Pedersen Del 16-19 i Aurora-serien 
Frida Skybäck Bokskåpets hemlighet 
Ragnar Jonasson Snöblind 
Hans Rosenfeldt Vargasommar 
Marianne Cedervall Dö för vårt syndiga släkte 
Douglas Stuart Shuggie Bain 
Karl Ove Kanusgård Morgonstjärnan 
Carin Hjulström Knappt en droppe blod 
Karin Collins Nära till natten 
Emma Hamberg Je m’appelle Agneta 

Massor med nya, fina mellanåldersböcker  
samt bilderböcker, välkomna till bibban! 

Biblioteket har även börjat prenumerera tidning-
ar Robot, Lantliv samt Stickat & Sånt.  

 

LANTBRUKSKANSLIET 
INFORMERAR 

 

ANSÖKAN OM 
ÅRETS JORDBRUKSSTÖD  

Elektroniska stödansökan har öppnats i 
Viputjänsten och är öppen fram till sista 
inlämningsdag den 15 juni klockan 23.59.  
Du som vet att du har basskiftesänd-
ringar som behöver göras dvs grunda 
nya skiften, dela på skiften eller samman-
slå skiften – ta itu med dessa ändringar 
innan du börjar med din Huvudstöds-
ansökan.  
 

Beträffande landskapsregeringens för-
längning/ förnyande av åtaganden – läs 
landskapsregeringens Ansökningsanvis-
ningar 2021!  
 

ANMÄLAN OM ÖVERFÖRING 
AV STÖDRÄTTIGHETER 

Kom ihåg att kontrollera om du har hyrda 
stödrättigheter som gått tillbaka till äga-
ren och behöver förnyas.  
 

För överföring av stödrättigheter används 
blankett 103B och överlåtarens 103A. 
Överlåtarens 103A-blankett hittar över-
låtaren i Viputjänsten medan blankett 
103B hittas på Livsmedelsverkets hem-
sida. Blanketterna kan även fås från  
lantbrukskansliet.  
 

 
Kontakta alltid 

lantbrukskansliet på 
förhand antingen 

per telefon 431540 
eller e-post 

lena.clemes@finstrom.ax 
innan du planerar att 

besöka kansliet. 

mailto:lena.clemes@finstrom.ax
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Under förutsättning 
att projektbidrag för 
lön beviljas. 

Avläsningsdatum  Mätare 1   Mätare 2 
          

_________ 2021  ____________         ____________ 

 

Avsändare/abonnent: 
  

_________________________________________________ 
 

Adress:     Tel nr: 
 

MOTTAGAREN 

BETALAR PORTOT 
Gäller inom  

Norden 

Svarsförsändelse 

Avtal 22100/113 

Vårdö kommun 

22103 MARIEHAMN 

Nu är det dags igen för VATTENMÄTARAVLÄSNING! 
 

Avläsningen kan meddelas per post på kupongen nedan, alternativt  via 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  1.6.2021 fast bosatta och  OBS! 1.8.2021 fritidsboende - - - - - 

 

 

Film as a summerjob 
 

 SKUNK – skärgårdsungdomarnas  
 intresseorganisation 
 
 
 
 

Är du intresserad av att filma? 
Då är det här sommarjobbet 
för dig! 
 

Inom SKUNKs projekt ”Demokrati med film” erbjuds ung-
domar sommarjobb med att skapa filmer. I samband med 
jobbet får du en kortare utbildning i filmskapande för att 
sedan arbeta med olika uppdrag under handledning av 
filmaren Johan Karrento och tillsammans med de andra 
sommarjobbarna i gruppen. 
 

Tider och platser kan variera, en del av arbetet är förlagt 
till skärgården vilket gör att du då och då kan få övernatta 
eller resa på obekväma tider. Jobbet börjar med en kick-
off på tre dagar ute i skärgården.  
 

Start 14 juni - slut 1 juli. Arbetstid i snitt 30 timmar per 
vecka. Helhetslön: 806 € 
För dig som slutar årkurs nio och upp till och med 18 år. 
Skicka genast in din fritt formulerade intresseansökan. 
 

Kontakt och intresseanmälan 
Emelie Hanström 
 emelie.hanstrom@skunk.ax 
+ 358 405 293 927  www.skunk.ax 
 
 
 
 
 

 Läger till havs  

SKUNK – skärgårdsungdomarnas 
intresseorganisation 

Sommaren 2021 
 

Läger 1 
9-11/6   För dig från 12 år 

 

Läger 2 
30/6-2/7   För dig från 10 år 

 

Läger 3 
13-15/8   För dig från 13 år 

Storbåten Cajsa seglar för Åland 100 år under 
sommaren 2021. Hon kommer att åka runt i 
den åländska skärgården och det finns möjlig-
het att följa med på kortare eller längre seglat-
ser. Bland annat arrangerar SKUNK tre olika 
läger. På lägret får du sova i kajutan eller i tält. 
Tillsammans seglar vi, umgås, lagar mat, hittar 
på olika aktiviteter och tar i land på holmar.  

ANMÄLAN  
Meddela om du 
har allergier 
eller annat som 
är bra att veta.   

PRIS 
Ingen avgift 
men vi ser 
gärna att du blir 
medlem. 

ÖVRIGT  
Lägren är en del 
i projektet 
Cajsa seglar för 
Åland 100 år 

Vill du och några kompisar segla 
tillsammans? Vi ordnar kortare 
seglingar för 2-8 personer, skep-
pare och ungdomsledare finns med 
på båten hela tiden. Ingen kostnad. 
Kontakta oss för mer info. 

KONTAKT    
Emelie Hanström  Emelie.hanstrom@skunk.ax   
+ 358 405 293 927  www.skunk.ax 

mailto:info@vardo.ax
mailto:emelie.hanstrom@skunk.ax
http://www.skunk.ax
mailto:Emelie.hanstrom@skunk.ax
http://www.skunk.ax
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Två nya 

LENOVO-
TABLETS 

säljes! 
 

Båda i obrutna förpackningar, 

svarta, tabM10 HD. 
 

 Nypris 200€ 

(Telia)  

 
Ring 0400 387546 eller mejla: 

melker010@hotmail.com 

 
blommor och grönt 

 

 

Välkomna  
lördag 8 maj 2021 

kl. 11-14 

 

Växthuset öppet 

15, 22 och 29 maj 

2021 kl. 11-14. 
 

Lövövägen 231.  
 

Vi finns också på FB. 

 
 

Personalen på Solbacken 

tackar  

Vårdö kommun och 

Kallas SkärGård 
för den  

jättegoda maten! 

Midsommar! 
Info om midsommarfirandet  

senast 25.5.2021 

för publicering i juni 

 Wårdö Info 
 

* Tidigare går också bra :) 
 

Hälsningar, redaktörn 

Det finns inte ord att  

beskriva hur otroligt tacksam 

jag är för allt stöd och all hjälp 

som jag har fått av er i min 

olycka! Ni är fantas- 

tiska och jag 

vill ge 

en 

 

Alda 

mailto:melker010@hotmail.com
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Vårdö 

Marthaförening 
MÖTE 

torsdagen den  

20.5.2021 kl. 18.30 
hos Birgitta Manners på hennes stuga. 

 

Vill ni samåka? 

Kontakta Riitta, tel. 0457 7361 3703 
  

  Välkomna! 
 -både nya och gamla medlemmar! 

 

Vårdö 
Marthaförenings 

 
 

jubileums- och  
kondoleansadress  

till förmån för  
Strömsgårdens boende 

kommer i maj till försäljning i  
Vårdöbutiken 

och hos marthorna 

 
Wårdö  

Kulturstiftelse r.s.  
 

inbjuder till 

vårmöte 
lördagen den 

22 maj 2021 

kl.14.00 

i Vårdö skola 
 

Stadgeenliga förhandlingar  
 

Alla hjärtligt  

välkomna!  

 

 
ÅRSMÖTE 
på Erkas 

söndag 16.05.2021 
kl. 19.00. 

Stadgeenliga förhandlingar     

 

Välkomna! 
 

Vårdöby-Strömsby byalag 
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DIGITALA 

ONLINETRÄFFAR 

MED FÖRETAGSAM 

SKÄRGÅRD! 
Vi kommer hålla 8 st  

online träffar under 2021. 
 

Vi kommer nu hålla  
det fjärde tillfället 4.5.2021  

kl.10:00-11:00. 
Då berättar  

Dan Westerholm,  
Företagsrådgivare  

på Ålands näringsliv,  
om vad man ska tänka på  

             när man startar eget. 
 

Anmäl dig senast 3.5.2021 på adressen info@skargarden.ax, så skickar vi videolänken till dig!  
 

Vi kommer hålla ett uppehåll under sommaren  och fortsätter i höst! 
 

VI SES ONLINE! 

Månadens hållbarhetsutmaning 
tillsammans med 

BESÖK EN AV DE LOKALA FISKARNA 
ELLER FISKBUTIKERNA OCH KÖP 

INHEMSK FISK 
 

UNDVIK ATT PLAST OCH MIKROPLAST 
HAMNAR I HAVET 

VÄLJ ANDRA MATERIAL ÄN PLAST DÄR DET 

GÅR. VÄLJ GÄRNA KLÄDER AV 

NATURMATERIAL SÅ SOM BOMULL OCH ULL 

SAMT TVÄTTA FULLA TVÄTTMASKINER 

 

#SKÄRGÅRDSAMBASSADÖR 

 
WWW. SKA R GAR DEN.A X  
INFO @S KAR GA RDEN. AX  

Vi arbetar för ditt skärgårdsföretagande! 

 

KURS: SEGLA STORBÅT I PRAKTIKEN 
 

En dags hands on-kurs i att segla med 

traditionell storbåt. 

5 juni (väderberoende reservdag 6 juni). 

Kursplats Mariehamn. 

Ledare Kaj Törnroos. 

Ingen kursavgift, egen matsäck medtages. 

Anmälan senast 14.5.2021 till  

projektcajsa@skunk.ax 

eller telefon 0400 610190 

 

Arr: Projekt Cajsa seglar för Åland100 
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 Fr o m 1.5.  

spelar vi 
BOULE UTE 
på boulebanan 

söndagar och 
torsdagar kl. 18! 

 

Vill du veta mer?  
Kontakta Krista Evans,  

tel. 040 5905215 
 

Stort och varmt 

TACK JONKE 
för allt engagemang 
under alla boule-år! 

Aktuell info om corona-
pandemin Covid-19 

finns på www.ahs.ax 

Ålands hälso– och sjukvård 
 

Coronatelefon  
(covid-19 vårdfrågor) 

018-535 313 
 

Sjukvårdsupplysning 

tel. 018-538 500 
 

Allmänheten uppmanas 
följa med utvecklingen och  

följa givna direktiv. 

 

Ut och Njut 

 

Folkhälsans jubileumskampanj Ut och 

Njut har börjat och pågår till 10 maj - är 

du med? Målsättningen är att locka till 

utevistelse i naturen. Det kan vara allt från 

svettig rörelseaktivitet till lugn återhämt-

ning. Dela dina upplevelser och sporra 

andra att ta sig ut! Forskning visar att na-

turen har lugnande och stärkande effekter 

på människan. Om du inte registrerat dig 

ännu gör det inget, du kan komma med i 

Ut och Njut när som helst under kampanj-

tiden! 
 

Läs mera om kampanjen, registrera dig 

och bli inspirerad  på  

https://www.folkhalsan.fi/ut-och-njut/ 

 

Lådracet 

har börjat!  
 

Lådor finns här: 

 

Mickelsö  
Vargata  
Listersby  

Sandösund 
Simskäla  

 

Våren är en underbar tid att promenera 
och cykla för att se och uppleva den  
fantastiska grönskan på vår fina ö! 
Tag med familjen, släkten, vännerna eller 
grannen på en tur till en av Folkhälsans  
lådor. Men håll coronasäkert avstånd! 
 

Skriv datum, namn och telefonnummer  
i häftet så deltar du i utlottningen varje  
månad den 24-25:e. 
 

Lådorna är uppe till 25 september 2021! 
 

Ha en trevlig sommar! 
önskar Folkhälsan på Vårdö r.f. 

Prenumerera kostnadsfritt 
på Wårdö Info och nämndernas protokoll; 

 

www.vardo.ax/prenumerationer 

https://one-lnk.com/x1eX-wCd3dmy_ET2Lp0E2yS9CZg6bl3EcvnYP9Rkaiae9bk2utxDmhtSjoZpOwfX1rB0B2AgCIgFZxPLcWaWzslug/x1eHv_hqvJOX2CXxJxQFtzZM9eoORnLdqCC-BElMpbcDTwRD24q2CulcMdAPsB31VXc_eP8j1akd11T58dy2ZB-XP8jqZY-iWu3yYBmybbv0evnuRyi9xsWrakcVYd5lxkPiX3dgDVbZ_wQDiuGXw
https://one-lnk.com/x1eX-wCd3dmy_ET2Lp0E2yS9CZg6bl3EcvnYP9Rkaiae9bk2utxDmhtSjoZpOwfX1rB0B2AgCIgFZxPLcWaWzslug/x1eHv_hqvJOX2CXxJxQFtzZM9eoORnLdqCC-BElMpbcDTwRD24q2CulcMdAPsB31VXc_eP8j1akd11T58dy2ZB-XP8jqZY-iWu3yYBmybbv0evnuRyi9xsWrakcVYd5lxkPiX3dgDVbZ_wQDiuGXw
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Socialvården på Åland 
är samordnad from 1.1.2021 
 
Socialvården på Åland samlas från och med 2021 
under ett och samma tak. Kommunernas socialkans-
lier förs över till kommunalförbundet Kommunernas 
socialtjänst, eller kort och gott KST (tidiare Ålands 
omsorgssförbund). 
 
Från och med den 1 januari 2021 sköter KST service 
inom bland annat: 
 

• Tidigt stöd för barn och familj  

• Barnskydd 

• Faderskaps erkännanden  

• Avtal om vårdnad och umgänge 

• Medling i äktenskapsfrågor 

• Utkomststöd 

• Moderskapsunderstöd 

• Stöd för närståendevård (under 65 år) 

• Missbrukarvård 

• Våld i nära relationer 

• Handikappservice 

• Stöd för rörligheten 

• Färdtjänst 

• Specialomsorg 
 
Fältarna, Tallbacken och Beroendemottagningen  
blir också delar av KST. 
 
Barnomsorgen (inklusive hemvårdsstödet) och 
äldreomsorgen kommer fortsättningsvis att ordnas 
av din hemkommun. 
 
Du som redan är klient inom socialvården behöver 
inte göra något. Ditt klientskap överförs automatiskt 
till KST med stöd av lag. Om du har frågor or om ditt 
klientskap och funderingar om hur det påverkas av 
samordningen kan du vända dig till KST, kontakt-
uppgifter enligt nedan. Växeln hjälper dig till rätt  
kontaktperson. 
 
 
Kontaktuppgifter från och med 1.1.2021 
 

Besöks– och   Skarpansvägen 30 
postadress  22100 MARIEHAMN 
 

Växeln   (018) 532 800 
 

E-post   info@kst.ax 
 

webbplats   www.kst.ax 
 
 

 
Kompetens  Smidighet  Trygghet 

Mors dag      9.5.2021 
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Salladsbord alla dagar utom soppdagar!     
 

Obs! Viss reservation för förändringar  i menyn beroende på tillgång på råvaror. 
 

  
 
 
 
 

Sign  
   

Smaklig måltid! 
 

Centralköket tel . 47980 

Strömsgårdens 
boendes mattider: 
Lunch       kl. 11.30 
Middag    kl. 16.00 
Kvällsmål kl. 19.00 

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

tel. 47980 

3.5 Måndag 3 Ugnskorv, potatis 

4.5 Tisdag 4 Lammgryta, potatis 

5.5 Onsdag 5 Dagens fisk          
6.5 Torsdag 6 (Sk, D) Potatispurjosoppa    (S) Ärtsoppa 

7.5 Fredag 7 Risotto 
8.5 Lördag 8 Laxpudding & dessert 
9.5 Söndag 9 Köttgryta, mos & dessert                 Mors Dag 

10.5 Måndag 10 Schnitzel, råstekt potatis 
11.5 Tisdag 11 Pasta Carbonara 
12.5 Onsdag 12 Dagens fisk 
13.5 Torsdag 13 Spenatsoppa, ägg & frukt              Kristi Himmelsfärdsdagen 

14.5 Fredag 14 Pyttipanna 
15.5 Lördag 15 Sillbord & dessert 
16.5 Söndag 16 Dillkött potatis & dessert 
17.5 Måndag 17 Köttfärssås, pasta 
18.5 Tisdag 18 Karrébiff, gräddsås, potatis 
19.5 Onsdag 19 Dagens fisk 
20.5 Torsdag 20 Sommarsoppa & frukt 
21.5 Fredag 21 (Sk, D) Gröt    (S) Fläsksås, potatis 

22.5 Lördag 22 Currylax, potatis & dessert                        Pingstafton 

23.5 Söndag 23 Helstekt grisfilé, gratäng & dessert         Pingstdagen 

24.5 Måndag 24 Gryta, potatis 
25.5 Tisdag 25 Lammfärsbiffar, kallsås, potatis 
26.5 Onsdag 26 Dagens fisk 
27.5 Torsdag 27 Köttfärssoppa & frukt 
28.5 Fredag 28 Vegetariskt 
29.5 Lördag 29 Kycklingsås, pasta & dessert 
30.5 Söndag 30 Fiskgryta, potatis & dessert 
31.5 Måndag 31 Makaronilåda 


