
  

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 juli, stoppdag 25 juni 

Nr 6    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 

 
 

KOMMUNALA 

VATTEN-
ABONNENTER! 

 

Vattenmätarställningen  
skall vara  

kommunkansli tillhanda 

senast 4.6.2018. 
Byggnadstekniska nämnden 

 

 

STRÖMSBY FAB  
 

LEDIGA LÄGENHETER 

 
A )  

46,5 m²  Hyran är 323,18 €/månad 

 
 

B )  

65,5 m²  Hyran är 455,23/månad 

 
 

C )  

65 m²  Hyran är 451,75 €/månad 
Ledig från och med 1.7.2018 

 

Utöver hyran  
står hyresgästen för el och sop-
hantering. 

 

Ansökningar beaktas löpande.  
Adress Vårdöbyvägen 11,  
22550 VÅRDÖ, alternativt mail till:  
andreas.johansson@vardo.ax  
Märk ansökan med bokstaven för 
lägenheten du söker. 

 

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

 

 

Vårdö kommunkansli 
 11.6-6.7 .2018 

öppet måndag-torsdag kl. 9-15 
 

9-13.7.2018 
är kansliet semesterstängt 

 

Byggnadstekniska 
semester 2-29.7.2018 

 

Socialsekreteraren 
semester 4-13.6  
och 2-22.7.2018 

Vid ärenden kontaktas  
soc. arb. Anna Aakula  
tel. 432 726 kl. 9-11. 

Övriga tider  
Sunds växel tel. 43270 

 

Skön sommar! 

 

 

i Vårdö 
 

tackar vå r t e rm inens  
kursdeltagare och önskar  
er alla en skön sommar! 
 

 

 

Jag vill också passa på och  

redan nu tipsa er, speciellt  

vårdöföretagare m ed i ck e -

svenskspråkig arbetskraft, om 

en av höstens kurser som till-

kommit på begäran, nämligen  

svenska för nybörjare.  
 

Vårdö kontaktperson, Lisbeth Lindfors,  

tel. 0457 0537 066 / llindfors@aland.net 
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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 

 

 

Alla som har en 

brandsläckare 
som behöver granskas 
kan komma ner till Båthusviken 

måndagen den 4 juni 2018.  
 

Ståhlmans släckarservice  

finns på plats från klockan 18. 

Passa på, så behöver ni inte  

släpa släckarna till stan. 
 

Wikens Wänner säljer 

kaffe och bulle 

till den som önskar.  
 

PS. Behöver du ny pulver- 
släckare så kan du passa på 
och köpa på plats. 

 

 

VÅRDÖ KOMMUN 
BIBLIOTEK och KULTUR 

 
Kom ihåg att komma och se  

sommarens finfina utställning 
 

 
av Hannamari Ruohonen 
3 maj - 30 augusti 2018 

 
 

Många nya böcker på plats! 
 
 

Biblioteket har  
öppet som vanligt 

hela sommaren 
 

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 21 maj 2018: 
 

Enqvist-Pettersson Ann-Mari nybyggnad av fritidshus  Ledsöra 3:2 på Ledsöra.   
 

Nordberg Viking  och Margaretha nybyggnad av gäststuga  Solberga 4:39 på Simskäla. 
 

Gustavsson Christina  nybyggnad av bastustuga  Granskär 1:13 i Sandö. 
 

Byggnadstekniska nämndens nästa sammanträde hålls måndagen den 18 juni 2018.  
Handlingar för ärenden som skall behandlas under mötet bör vara byggnadskansliet  
tillhanda senast den 11 juni 2018. 

 

LANTBRUKSKANSLIET  
INFORMERAR 

 

 

15 JUNI SISTA INLÄMNINGSDAG  
FÖR ÅRETS JORDBRUKSSTÖD 
 

Kom ihåg att lämna in årets samlade stödansökan i 
god tid! Sista inlämningsdag är 15 juni. 
Observera att det skett förändringar i kraven på 
EFA areal. Fr.o.m. i år är det förbjudet att använda 
växtskyddsmedel  på all efa-areal. 
Använd benämningarna (växtkoderna) i växtför-
teckningen vid anmälan om odlad gröda och trä-
destyp 
 

NY STÖDFORM 
Ny stödform 2018 är Stöd som ersätter förlorad 
höstsådd. Stödet beviljas gårdar vars anmälda are-
al med höstsådda grödor i år blev minst 30% 
mindre än något av referensåren 2015-2017.  
 

STÖDRÄTTIGHETER 
Överföring av stödrättigheter, såväl uthyrning som 
försäljning, skall göras senast 15.6.2018. Anmälan 
om överföring av stödrättigheter görs med pap-
persblanketterna  103B och överlåtarens 103A.  
 

TVÄRVILLKOR 
På landskapsregeringens webbplats finns nu en 
uppdaterad guide om tvärvillkoren. Tvärvillkoren 
består av ett flertal krav som måste följas för de 
flesta jordbruksstöden. Det finns även en check-
lista för tvärvillkoren som är till stor hjälp för att 
kontrollera upp om gården uppfyller dessa krav. 
Observera att dessa dokument uppdateras konti-
nuerligt så kontrollera alltid att du har den senaste 
versionen. 
Guiden och checklistan kan hittas under adressen : 
http://www.regeringen.ax/naringsliv-
foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket  

 

LEDIGT JOBB! 
 

LOKALVÅRDARE 
för städning av allmänna utrymmen 

i daghem, äldreboende, hälsovård och bibliotek. 
 

Arbetet börjar 1.8.2018 och är tillsvidare med 

fyra månaders prövotid. 
 

Arbetstiden är 70 % av 38,75 timmar/vecka; 

fem förmiddagar/vecka. 
 

Erfarenhet av liknande uppgifter är merite-

rande, mertidsarbete kan förekomma. 
 

Ansökan skall vara Vårdö kommun  

tillhanda senast 15.6.2018, adress Vårdö  

kommun, Byggnadstekniska nämnden, 

Vårdöbyvägen 11, 22550 VÅRDÖ eller per  

e-post till fredrik.packalen@vardo.ax. 
 

Mer information ges av Christina Backman-

Boman tel 040 7550 257 eller e-post till  

mikael.boman@aland.net. 

 

Brödförsäljning 
Som en del av min projektvecka 

kommer jag att sälja  
hembakat bröd och fikabröd  

på Vårdö marknadsområde. 
 

fredagen den 1/6 kl. 11-15  
och lördagen den 2/6 kl. 11-15.  

 

Hjärtligt välkomna! 
Mvh. Elin Lindholm 

http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
mailto:fredrik.packalen@vardo.ax
mailto:mikael.boman@aland.net


4 

 

AVFALLSHANTERINGEN  
I VÅRDÖ KOMMUN 

 
Vårdö kommun handhar avfallshantering-
en i kommunen med hjälp av entreprenö-
rer. Kommunen svarar på frågor och faktu-
rerar den årliga avfallshanteringsavgiften 
till bosatta hushåll och fritidshus. 
 

Återvinningsstationer  
finns placerade i följande byar: Simskäla, 
Sandö, Lövö, Strömsby, Vårdöby, Töftö,  
Listersby, Ängö och Vargata. På Bergö finns 
sopkärl uppställda för sortering av avfall. 
 

Den som lämnar avfall skall använda 

den återvinningsstation som är 
närmast bostaden.  

Om kärl är fulla kan man dock med fördel 
föra det till nästa återvinningstation. 
 

Det som får lämnas i återvinningsstatio-
nerna skall alltid placeras i kärl. Avfalls-
sorterna är restavfall, papper, papp och 
kartong, glas, småmetall (inkl. aluminium-
burkar) och plastförpackningar. 
OBS! Plastsortering kommer fortsätt-
ningsvis att finnas i Strömsby återvinnings-
station. Plast sorteras som restavfall.  
 

På sopkärlen står det klart och  
tydligt avfallssort. Se även guide här intill. 
Det är förbjudet att lämna annat avfall i  
återvinningsstationen! 

 

Avfall som lämnas utanför kärl innebär  
extra arbete och i längden att avfalls-
hanteringsavgifterna behöver höjas. 
 

Stort avfall skall föras till  
ÅTERVINNINGSCENTRALEN (ÅVC) 

I LISTERSBY  
1.4-30.9 bemannad varje måndag  

kl. 18-20  
och månadens sista helgfria  

lördag kl. 11-13. 
  

Mottagning av stort blandavfall,  
metallskrot, träavfall, hushålls-maskiner, 

farligt avfall, däck.  
 

Skötare av återvinningscentralen  
är Christer Norrman, tel. 041 444 2444 

 

 

SORTERINGSGUIDE 
PÅ ÅTERVINNINGSSTATIONERNA 

 

PAPPER 
- Tidningar och tidskrifter  
- Reklamblad  
- Kopieringspapper 
- Kuvert  
- Telefonkataloger  
- Söndriga böcker (utan pärmar)  
- Vita papperskassar 

 

KARTONG rena och tillplattade:  
- Vätskeförpackningar (mjölk, yoghurt, saft)  
- Glassförpackningar  
- Förpackningar för flingor, kex och sötsaker  
- Socker och mjölpåsar  
- Äggkartonger  
- Hylsor  
- Engångskärl  
- Papplådor  
- Bruna papperskassar 
 

PLAST (endast i Strömsby) 
- Fil och yoghurtburkar  
- Smör- och margarinförpackningar  
- Förpackningsplast  
- Plastpåsar och –kassar  
- Hinkar och kanistrar  

 

GLAS  rena 
glasburkar och –flaskor, ej lock (alla färger).  
OBS!  Pantförsedda flaskor till butiken alt  Alko  
 

SMÅMETALL  
metallföremål - ej större än stekpannor!  

- Konservburkar  
- Metallkapsyler och -lock  
- Aluminiumfolie och –formar  
- Plåtburkar (också aluminium)  
- Kastruller och pannor  
- Små maskindelar  
- Tomma aerosolburkar  
- Tomma målfärgsburkar 

 

RESTAVFALL  
- PVC-plast  
- Glödlampor  
-  Dammsugarpåsar  
- Porslin och keramikföremål  
- Smutsigt papper och kartong  
- Trasiga kläder och skor  
- Blöjor  
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AVFALLS-
HANTERINGEN  
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; 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 kom-
muns avfallshanteringsavgift och kan då läm-
nas kostnadsfritt  
hos Renhållningen. 
 

Öppet:  vardagar kl. 7.00-16.00 

 

 

Wårdö Handels Ab 
begär in anbud för byte av 

butiksbyggnadens tak. 
 

Det befintliga taket med gammal 
falsad plåt skall beläggas med ny 

falsad plåt, ytan är ca 200 m². 
 

Frågor angående projektet  
likväl som anbuden, skall sändas till  
e-mail sjosala@aland.net eller  
mobil 0457 3444 001. 

 
Anbuden skall 
vara inlämnade  
senast 
30.6.2018 
 

Märk anbudet 
med ”takbyte”. 

 

Aktieägarna 

i Wårdö Handels Ab  
kallas till ordinarie bolagsstämma   

onsdagen den 6 juni 2018 
kl 20.00 i skolans matsal  
(observera platsen). 
 

På stämman behandlas de i bolags-

ordningen § 11 nämnda ärenden. 
 

Efter stämman bjuder butiken  
på kaffe och tilltugg. 
 

Välkomna!   Styrelsen 

 

Kallelse till 

ÅRSMÖTE 2018 
LÖVÖBYS ÄGOVÄGAR I VÅRDÖ 

onsdagen den 27 juni 2018 

kl. 1900 hos Sten och Krista 
 

Stadgeenliga förhandlingar 
 

Fredrik Packalén deltar och 

informerar om kommunalvägar. 
 

Välkomna! 

 

 
MARTHA-

MÖTE 
 
 
 

hålls onsdagen den 6 juni 2017  
 

kl. 19.00 
vid Seffers hembygdsgård. 

 
Hjärtligt välkomna! 
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DEMENS-
FÖRENINGEN 
PÅ ÅLAND R.F. 

 

Anhörigstödgrupp på norra Åland 
Demensföreningen erbjuder stödgrupper 
för dig som behöver prata med andra i lik-
nande situation. Genom att träffas i en av-
slappnad och tillåtande miljö får Ni möjlig-
het att diskutera öppet med andra som har 
erfarenhet av just er situation.  

Vill du ingå i en anhöriggrupp på norra 
Åland i höst? Vi träffas en måndag i måna-
den på Godby Gästhem, fikar och delar med 
oss av våra erfarenheter. Gruppen startar i 
augusti under förutsättning att minst 5 del-
tagare anmält intresse.  

Anmäl ditt intresse senast den 29 juni 2018 
på tel.  018-527369 eller mail: demensfore-
ningen@handicampen.ax .     

 

Medlemmar i Sandösundskanal! 
 

 
300 m  av Sandösunds kanal har i 

vinter muddrats till 2 m djup för 

den totala kostnaden av 9 000 €.   
 

Ledsöra båtklubb och andra intressenter 

betalar merparten, dvs. 6 000 €.  

Resterande 3 000 € förväntas få inkas-

serat av övriga båtägare som använder 

kanalen. 

 

Båtägare som använder kanalen upp-

manas därför att betala 75 € till  

Sandösunds kanal  r.f.   

AABAFI22  FI0466010001196674 

 

Sandösunds kanal  r.f.  

/Anders Enqvist 

 
Välkomna till Stormskärs värdshus. 

Våra öppettider är  
24.6-5.8.2018 kl. 15-20.  

 

Vi erbjuder logi, mat och vi har A-rättigheter. 
 
 

Boka gärna bord på tel. 0400 783 086  
eller  per mail stormskar@aland.net. 

 
Vi finns på Byängsvägen 36!  

mailto:demensforeningen@handicampen.ax
mailto:demensforeningen@handicampen.ax
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Simskälabarnens 

MUFFINS 
CAFÈ 

 

nere vid vändplan 
på västra Simskäla 

 

I år är det  

tioårsjubileum  

för Simskälabarnens Muffinscafé.  

Vi drar igång firandet  
första söndagen efter midsommar 

och håller på juli ut, 
på tisdagar och söndagar.  

 

Vi har öppet kl. 13 - 16. 
 

Vi säljer bland annat kaffe, te, trip,  
hembakta bakelser och ålandspannkaka. 

 

Välkomna till oss på fika! 

 
  

CAFÉ VINDLA 
BAGERI 
KONDITORI 
 och 
GÅRDSBUTIK           
   
Öppet 28.6-28.7 
torsdag – lördag 
kl. 12 – 17 
Mia med personal  
hälsar Er varmt  

VÄLKOMNA! 
 

Den 7.7 kl. 17-20  
serveras våra populära 
langos. 
Önskas stark dryck får man 
ta med egen. 

Mamma 

         Mia’s 
Bruksvägen 15, Töftö 
Tel. 0400 846 706 

 

 
Café  
Hamnmagasinet  

i Båthusviken 
öppnar lördagen  

den 30/6 kl. 15.00.  
 

Vi serverar lättare mat, fika samt 
varm och kall dryck.  

 

Öppettider sommaren 2018 Måndag 
- Torsdag 15-21  

Fredag - Söndag 15-22  
 

Välkomna!  
Hälsar Michelle och Elin  

med uppbackning av  
Wikens wänner.  

 

Seffers 
i Lövö har 

sommar-
öppet 
2.7-3.8.2018 
måndag-fredag 
kl. 11-17 

 
Gamla 
bruks-
föremål 
och  
loppis. 
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R O L I G H E T E R  
PÅ STRÖMSGÅRDEN 

för Vårdöbor +65 år 
AKTIVITETER i JUNI  

 

 

Välkomna till Strömsgården, 
Fredag 29.6.2018 klockan 13.30 

då kommer ungdomar från  
Ålands sång- och musikförbund och 
underhåller med sång och musik. 

 

Vi bjuder på kaffe med dopp. 

 

Vårdö IK  
juni 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 

 

MIDSOMMAR PÅ 
STRÖMSGÅRDEN 

 

I år firar vi  
midsommar   

Onsdagen den 20.6  
kl. 17.00 

 
Vi börjar med  

gemensam middag 
för de boende och  

anhöriga. 
 

Därefter midsommarfirande med  
stångresning och program. 

 
LOTTERI 

 
För att köket ska veta hur många  

matgäster som kommer, önskar vi att  
ni meddelar personalen  

senast måndagen den 18.6 
Tel. 018-47950 

 

Pris 7,95€/person 
 

Med hopp om trevlig samvaro, 
 
 

Varmt välkomna  
önskar  

personalen på Strömsgården! 

 

Lådracet 

har börjat!  
 

Grattis till vinnarna  
i första dragningen 

20.5.2018  
 

 

Töftö Sylvester Somero  
Sandö Ralf Söderlund 
Listersby Moa Wiman 
Vargata Anna Sandberg  
Simskäla Linnea Sjölund 
 

Ni Vårdöbor är suveräna på att 
gå, cykla till lådorna och skriva 
lapp för att delta. Nästan 100  
lappar i den bästa lådan! 
Stort tack!  
 

Nästa dragning är 20.6.2018,  
så fortsätt att gå, cykla och 
springa, skriv namn och telefon-
nummer på en lapp och lägg i 
nån av de blommiga lådrace-
lådorna, så deltar du i utlottning 
av fina vinster. 
 

 Arr. Folkhälsan på Vårdö r.f. 
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Välkomna att fira 
midsommar 2018 i Vårdö 

-   förberedelser och firande i Ålands midsommarstångtätaste kommun - 
 

Grundsunda  Midsommarafton 
  kl. 13.00  Kransbindningen börjar, tag med blommor till kransarna 
   och kaffekorg så kan vi fika tillsammans vid stången 
  kl. 15.00  Stången reses. Ålänningens sång 
 

Listersby  Midsommarafton   

  kl. 12.00 Blomsterkransarna börjar bindas 
  kl. 19.00 Lövning av stången som reses när den är klar. 
     

Sandö  Torsdag  21.6 
  kl. 18.30 Kransbindning vid stången. Tag blommor med. 

  Midsommarafton 
  kl. 13.00 Klädning av stången 
  kl. 15.00 Stången reses. Ålänningens sång 
   Kaffeservering och lotteri 
 

Simskäla  Midsommarafton 
  Vd Stormskärs Värdshus på Östergårds  
  kl. 14.00 Lövning av stången 
  kl. 15.00 Stången reses.  
   Ålänningens sång, ringdans, kaffe  och tårta 
  
Strömsgården  Midsommarfirande onsdag 20.6  
  kl. 17.00  börjar firandet, efter maten reses stången.  
   Se även separat annons.  
 

Töftö, Solhult  Midsommarafton 
  kl. 13.00 Lövning av stången  
  kl. 14.00 Stången reses.  
   Servering av kaffe och pannkaka. Lotteri. 
   Arr. SVUF r.f. 
 

Vårdöby/Strömsby Midsommarafton 
  kl. 15.00 börjar vi löva midsommarstången, på Ivars gården 
  kl. 17.00 Stången reses.  
    Arr Vårdöby och Strömsby byalag  
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Ålänningens sång 
Text: John Grandell 
Musik: Johan Fridolf Hagfors 
 

 

L  andet med tusende öar och skär 
danat ur havsvågors sköte, 

Åland, vårt Åland, vår hembygd det är, 
Dig går vår längtan till möte! 
Forngravars kummel i hängbjörkars skygd 
tälja Din tusenårs saga; 
aldrig förgäta vi fädernas bygd, 
vart vi i fjärrled än draga 
 
 

S  könt är vårt Åland, när fjärdar och sund 
blåna i vårljusa dagar, 

ljuvt är att vandra i skog och i lund, 
i strändernas blommande hagar. 
Midsommarstången mot aftonröd sky, 
reses av villiga händer, 
ytterst i utskärens fiskareby 
ungdomen  vårdkasar tänder. 
 
 

A  ldrig har åländska kvinnor och män 
svikit sin stam och dess ära; 

ofärd oss hotat, men segervisst än 
frihetens arvsrätt vi bära. 
Högt skall det klinga, vårt svenska språk, 
tala med manande stämma, 
lysa vår väg som en flammande båk, 
visa var vi äro hemma! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
Vårdö  
i mitt hjärta 
Text: Melina Skaglund, Emilia Lindholm,  
Mirah Lång, Alfred Sjölund och Agnes Lundell 
Melodi: Stockholm i mitt hjärta 
 
 

S  olljuset stiger ur havet, 
Spelar i koppar och glas, 

Vårdö i gryningen strålar 
Som var hon en gyllene vas 
Med blommor från Ålands stränder, 
Gullviva från gräsmattans rand, 
En skönhet på klippornas stränder, 
Östersjöns ljuva vestal 
 
 Refräng: 
 

V 
 
årdö i mitt hjärta, 
Låt mig besjunga dig nu, 

Grundsunda, Vårdöbyn, Lövö 
Byar som finns i kommun 
Av öar jag känner i världen, 
Är du den ö som fått mest 
Från Simskälafärjan till Töftö 
En blandning av sött och salt 
 

S  olljuset dansar i viken 
Det glittrar för stort och för smått 

För växthusen nere i söder 
Men även för växthus i norr 
Det porlar från bäckar till hav 
Det valsas där ibland 
Det skymmer och skänker oss drömmar 
Sjungandes öarnas namn. 
 
Refräng 
 

S  kymningen kom i en smekning 
Av kvällsbrisens skälvande hand. 

Nu speglas solen i vattnet 
Båtarna guppar och slår. 
Vi äter upp våra äpplen 
Som odlats på Vårdö minsann 
En lovsång till Vårdö i natten 
Från skärgårdens vikar och skär 
 
Refräng 
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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 

1.6 Fredag 1 (D,Sk) Tacos                (SG) Kållåda 
2.6 Lördag 2 Blodbröd, fläsk & bakelse 
.6 Söndag 3 Rökt fisk, kallsås, potatis & dessert 
4.6 Måndag 4 Paella 
5.6 Tisdag 5 Köttbullar, potatis 
6.6 Onsdag 6 Dagens fisk 
7.6 Torsdag 7 Sommarsoppa & dessert 
8.6 Fredag 8 Pannbiff, lök, gratäng                        Skolavslutning 

9.6 Lördag 9 Lammgrytbitar, potatis & dessert         Ålands självstyrelsedag 

10.6 Söndag 10 Abborrfileer, smörsås, potatis & dessert 
11.6 Måndag 11 Ugnskorv, mos 
12.6 Tisdag 12 Schnitzel, råstekt potatis 
13.6 Onsdag 13 Dagens fisk 
14.6 Torsdag 14 Potatispurjosoppa & dessert 
15.6 Fredag 15 Olika pajer 
16.6 Lördag 16 Fisk i ugn, kallsås, potatis & dessert 
17.6 Söndag 17 Köttfärslimpa m ädelost, skinka, sås, potatis & dessert 
18.6 Måndag 18 Makaronilåda 
19.6 Tisdag 19 Dillkött, potatis 
20.6 Onsdag 20 Dagens fisk    Kl. 17 middag med anhöriga, se separat annons 

21.6 Torsdag 21 Minestronesoppa & dessert 
22.6 Fredag 22 Sillbord mm                                        Midsommarafton 

23.6 Lördag 23 Stek, gratäng mm & dessert                  Midsommardagen 

24.6 Söndag 24 Crepes & dessert 
25.6 Måndag 25 Korvsås, potatis 
26.6 Tisdag 26 Lammfärsbiff, tzatziki, potatis 
27.6 Onsdag 27 Dagens fisk 
28.6 Torsdag 28 Köttfärssoppa & dessert 
29.6 Fredag 29 Fläsk stuvade makaroner 
30.6 Lördag 30 Kycklinggryta, potatis & dessert 
1.7 Söndag 1.7 Laxpudding & dessert 


