SAMHÄLLSINFORMATION

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

Nr 6 årgång 32
Nästa nr kommer 1 juli stoppdag 25 juni

ANNONSER
WÅRDÖ
INFO 2020
KOMMUNINVÅNARE OCH
VÅRDÖFÖRENINGAR
0,FÖRETAG OCH
SAMFUND I
VÅRDÖ SAMT
ÖVRIGA UTANFÖR VÅRDÖ:
♦ helsida 61,♦ halvsida 31,♦ ¼ sida &
mindre
21,♦ material efter
stoppdag + 21,-

VÅRDÖ KOMMUNKANSLI

HÅLLER SEMESTERSTÄNGT

6.7-2.8.2020
Brådskande
ärenden hänvisas till
kommundirektör
Andreas Johansson tel. 47990

VÅRDÖ
KOMMUNFULLMÄKTIGE
sammanträder torsdagen den

25 juni 2020
kl. 19.00 plats enl. kallelsen.
Anders Englund,
kommunfullmäktiges ordf.

eller kommunstyrelsens ordförande
Mikael Lindholm tel. 0400 783 086

PRENUMERATION
Via brev eller
e-post,
41,-/år

Under tiden 1.6-19.7.20 kommer dock
Andreas Johansson att finnas på Vårdö
kommunkansli en dag/vecka, träffas säkrast
per telefon 47990.

Socialsekreteraren har

Via hemsidan
www.vardo.ax
ingen kostnad

SEMESTER
15.6-12.7.2020

UTGIVNING

Vid ärenden, kontakta
Sunds kommun tel. 43270,
soc arb Anna Aakula eller
Johanna Fellman.

Som regel
första postdagen varje
månad.
Finns även på
www.vardo.ax

RÄDDNINGSFÖRVALTNINGENS
SEMESTRAR
Räddningschef
Lennart Johansson

har semester
22.6 – 17.7.2020

Brandinspektör
Thomas Mattsson

har semester
20.7 – 14.8.2020

INFO-

Via hemsidan kan du nu

REDAKTÖR

kostnadsfritt
prenumerera

Lisbeth
Lindfors, tel.
0457 0537066

ANNONSMATERIAL
TILL
llindfors@
aland.net

VATTENAVLÄSNING
för

på Wårdö Info och
nämndernas protokoll.

Mer info se majnumret.

www.vardo.ax/
prenumerationer

FAST BOSATTA FÖRE 3.6.2020
Obs! FRITIDSBOENDE FÖRE 2.8.2020

KONTAKTUPPGIFTER
VÅRDÖ KOMMUN

VÅRDÖ KOMMUN
BIBLIOTEK och KULTUR

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

Från och med 1.6.2020 öppnar
biblioteken för allmänheten!

KOMMUNKANSLI

tel. 47900
Kommundir. Andreas Johansson, tel. 47990
e-post: andreas.johansson@vardo.ax
Måndag - fredag kl. 9-15
e-post: info@vardo.ax
adress: Vårdöbyvägen 11, 22550 VÅRDÖ

Vårdö bibliotek har öppet från tisdagen 2.6
med vanliga öppettider, 13-16:30/18-20.
Välkommen in!

Kom ihåg
- minst en meters avstånd till andra besökare
och personalen
- desinficera händerna innan du kommer in
(det finns desinficeringsmedel i hallen) och
- undvik biblioteksbesök om du tillhör riskgruppen.
Man får även kontakta biblioteket/bibliotekarien för bokhämtning om man vill minska
risken för möjlig smitta.

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
Kommuntekniker/byggnadsinspektör
Fredrik Packalén, tel. 47920, 0457 3430527
Måndag - onsdag kl. 9-15
e-post: fredrik.packalen@vardo.ax

Alla böcker i biblioteket har torkats av
med rengöringsmedel, alla böcker som kommer in får likadan behandling.

CENTRALKÖK

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

Tisdag 2.6.2020 kl. 10 blir
vårens sista
Sagostund för småbarn!

DAGHEM SOLBACKEN

tel. 47940
eller 0457 3456368
Föreståndare Marie Lundell
e-post: marie.lundell@vardo.ax

Om vädret tillåter ska vi vara
ute på gräsmattan och titta i böckerna
ca 15 min. Man kan låna hem böcker från
bokhögen utan att behöva komma in.

FRITIDSHEM

BIBLIOTEKETS
SOMMARUTSTÄLLNING 2020

Se daghemmet Solbacken.

SKOLA

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

presenterar en läcker kombination av fartygsporträtt,
fartygsrelaterade leksaker, prylar och modellfartyg samt broschyrer ända från 50-talet.
Allt kommer från Lasses fartygsmuseum.
Vernissage blir det inte i juni pga.
rådande situation, men vi håller
tummarna för en festlig avslutning i
augusti!

Välkommen
till ditt bibliotek!

tel. 47940

SOCIALKANSLI

tel. 47930
Socialsekreterare Susann Peltonen,
Torsdagar i Vårdö, tel. 47930
Övriga dagar i Sund
tel. 432730
e-post: susann.peltonen@sund.ax

STRÖMSGÅRDEN
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tel. 47950
Vik äldreomsorgsledare Desireé Zetterman
vardagar kl. 9-15
tel. 0457 345 6175
e-post: aldreomsorg@vardo.ax

LANTBRUKSKANSLIET
INFORMERAR
15 juni sista inlämningsdag för årets jordbruksstöd
Sista inlämningsdag för ansökan om årets jordbruksstöd
är 15 juni 2020. I år är det skäl att beakta att nätförbindelserna kan vara belastade under pågående undantagstillstånd, vilket kan fördröja och försvåra uppgörandet och även returnerandet av stödansökan. Lämna
därför inte stödansökan till sista stund.

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
Byggnadstekniska nämnden behandlade följande
byggnadslov på mötet den 18 maj 2020:
- nybyggnad av egnahemhus
på ubv tomt från 1:28 i Mickelsö.
- nybyggnad av strandbastu
på Lustagård 6:6 på Harskär i Lövö.
- nybyggnad av garage / förråd
på Ugglebo 2:23 i Vargata.
- nybyggnad av bastu
på Södergård 2:65 i Grundsunda.
- nybyggnad av strandbastu
på Mariebo 1:20 i Sandö.

Möjlighet att ta med areal som stått utanför åtagande
beträffande Balanserad användning näringsämnen och
ekologisk produktion.
Areal som funnits med i din stödansökan 2019 men som
inte varit ansluten till ett femårigt åtagande från 2015
och som löper ut 30.4.2020 beträffande Balanserad
användning näringsämnen eller ekologisk produktion,
kan du ta med i årets stödansökan. Detta görs genom
att ingå ett ettårigt åtagande. Ansökan om ettårigt åtagande kan endast sökas med pappersblankett Å1
(balanserad användning näringsämnen ) och pappersblankett Å16 ( ekologisk produktion).

Byggnadstekniska nämndens följande sammanträde hålls den 22 juni 2020, handlingar för
ärenden som skall behandlas under mötet
bör vara byggnadskansliet tillhanda senast
15 juni 2020.

Stödrättigheter
Överföring av stödrättigheter, såväl uthyrning som försäljning, skall göras senast 15 juni. Se över om hyrda
stödrättigheter gått tillbaka till ägaren och behöver förnyas! Anmälan om överföring av stödrättigheter görs
med pappersblanketterna 103B och överlåtarens 103A.
Anmälan om djurantal till svinregistret
Anmälan till svinregistret om antalet djur under perioden 1.1-30.4.2020 skall inlämnas senast 31.5.2020.
Blankett hittas på Livsmedelsverkets hemsida eller kan
hämtas från lantbrukskansliet.

VÅRDÖ KOMMUN
Nu kan du betala kommunens fakturor via

e-faktura / direktbetalning.

Elektronisk identifiering av nötkreatur blir obligatorisk
Från och med ingången av oktober blir det obligatoriskt
med elektronisk identifiering av nötkreatur. Reformen
gäller kalvar som föds efter den 1 oktober 2020. Detta
innebär att kalvar får ett vanligt öronmärke i det ena
örat och ett elektroniskt öronmärke (så kallat e-märke)
i det andra örat. Elektronisk identifiering innebär att
djurens individuella identifieringsmärken kan avläsas
med en avläsare. Märkena kan avläsas snabbare och
säkrare och antalet felaktiga registreringsanmälningar
minskar och dessutom förbättras matens spårbarhet.
Tänk på att beställa e-märken nästa gång du skall beställa öronmärken till kommande kalvar. Kolla även
upp om din gamla tång passar till dessa nya e-märken
eller om du måste köpa en ny tång.
Information på lantbrukskansliets hemsida
På Finströms kommuns hemsida under Lantbruk hittas
information som berör jordbruksstöden och andra aktuella frågor. Här hittas även länk till alla stödansöknings- och anmälningsblanketter.
Logga gärna in på adressen:
https://www.finstrom.ax/lantbruk

ÅTER-VINNINGSCENTRALEN
ÅVC I LISTERSBY
HAR ÖPPET 1.4-30.9

måndagar kl. 18-20
samt månadens

sista helgfria lördag
(30.6.2020) kl. 11-13
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ÅVC skötare tel. 041 444 2444

Bästa vårdöbor!

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

Med anledning av rådande omständigheter
vill vi informera och påminna om att skolan
lyder under mycket strikta regler för att
undvika smitta. Det här betyder att

INSAMLING AV PLASTAVFALL
PÅ ÅTERVINNINGSSTATIONERNA

inga

Vårdö kommun återinför insamling av
plastavfall då det, trots att inga kärl funnits
för ändamålet i återvinningsstationerna,
har samlats i kärl för annat avfall. Transmar
AB tar inget extra för att tömma detta då
det ändå samlas in tillsammans med brännbart restavfall då det inte finns någon möjlighet till återvinning. Detta eftersom det
stora antalet platssorter som finns inte kan
blandas och bilda ny hållbar plast.

möten eller andra sammankomster

får hållas i skolans lokaler.
Om ni har en nyckel till skolan ombeds ni
att lämna in den till kansli så snart som
möjligt. Om man behöver en nyckel kan
man kvittera ut den när läget har återgått
till det normala.

Med önskan om
en skön sommar,

Kommunen vill inte, så länge det inte
finns återvinningsmöjlighet för plast,
ge budskapet till kommuninvånarna
att den återanvänds.
Plasten förbränns och skapar
merarbete och transporter
som nyttjarfossila bränslen.

Annika Karlsson
Skolföreståndare

Coronabidrag från staten
till ensamföretagare

I delar av fastlandet samlas plast in skilt
endast om det är bostadsbolag med minst
20 lägenheter.

Ensamföretagare kan ansöka
om bidraget skriftligt i sin hemkommun.
Bidraget är ett engångsbelopp på 2 000 €
vilket är avsett att bidra till att ensamföretaget klarar de ekonomiska utmaningar
som coronavirusepidemin medför.

Insamlingskärl för plast finns ännu placerade i återvinningsstationen i Strömsby för
att kommunen enligt landskapslag behöver
ett ställe, trots att återvinningsmöjligheter
ännu ej finns.

Ersättningen kan beviljas
för utgifter som uppstått 16.3-31.8.2020.

Dock kommer plastinsamlingskärl med
märkning att åter placeras ut på kommunens återvinningsstationer i juni.

Ansökan
för ensamföretagare i Vårdö skickas
till Vårdö kommun, Vårdöbyvägen 11,
22550 VÅRDÖ.

Plastsorteringen är således onödig men den
som vill sortera plasten skilt från övrigt
brännbart / restavfall kan göra detta.

Närmare information
ges av kommundirektör
Andreas Johansson tel. 47990.

Kommunen hoppas på att en återvinningsbar lösning för plast inom en snar framtid.
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ONSDAGAR i
GRUNDSUNDA

Vi planerar att öppna

vårt populära
onsdagsloppis

Läs mer I nästa
nummer av
Wårdö Info

även i år, anpassat efter den
rådande situationen.

Wennströms lanthandel
tel. 018-47777,
0400 714 866

Mer om detta i nästa nummer
av Wårdö Info.

Lasse Erikssons
fartygsmuseum
tel. 018-47626,
0457 3828 459

Vårdöby och Strömsby byalag

Annas shop

tel. 018-47735,
040 9649 351

Seffers
öppethållningstider
i sommar,
6.7 – 7.8.2020
måndag till fredag
kl. 11-17
Det är fri entré till Seffers!
Vi kommer att ha loppis också i år.
Friluftsgudtjänst söndag 12.7.2020 kl.14,

Håll avstånd, ha rena händer
och ett varmt hjärta.

Välkomna!

31 nallar fanns det
i Vårdö kommuns fönster!

TOMT

Varmt
Nallegrattis
Annija
Dzirkale!

- vid vattnet med eller utan

stuga

Tröstpriset gick
till Elias Martins
Dzirkals

önskas köpa.
tel. 0457 34 24 608
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Kom in och
hämta priserna
från Nallorna på
kommunkansli.

Martha-

MÖTE
hålls torsdagen den

11 juni 2020 kl. 17.30
på Seffers.

Aktieägarna i

Vi börjar med talka och städning
inför sommaren. Tag med några
trasor och sekatör eller busksax,
så reder vi upp både ute och inne.

Wårdö Handels Ab
kallas till ordinarie

bolagsstämma
onsdag den 10 juni 2020

Mötet börjar kl. 19.00.

kl. 19.00 på skolgården
utanför slöjdsalen
Observera platsen!

Vi efterlyser nya medlemmar
till Vårdö marthorna - kom med och
bekanta dig med oss, kanske du
finner det intressant och
vill bli medlem!

På stämman behandlas de i bolagsordningen § 11 nämnda ärenden.
P.g.a. den speciella situationen
serveras ingen traktering.

Hjärtligt välkomna, både nya
och gamla medlemmar!

De aktieägare som besöker stämman
uppmanas att hålla social distans i
enlighet med myndigheternas krav.

Obs!
Har du något till loppisen så tag med.

Välkomna!
Styrelsen

ÅRSMÖTE
på Erkas

GRÄSKLIPPNING

onsdag 10 juni 2020 kl. 19
i Erkas storstuga - eller ute på
gården om vädret är gynnsamt.

Nu har du chans att tjäna en extra slant!

Vi söker någon som vill klippa gräset
på Erkas gård under sommaren ca en
gång/vecka. Timersättning enligt överenskommelse. Gräsklippare finns.

•

Kontakta Gunilla om du är intresserad.
Tel. 0457 5301028 eller e-post
gunillaboman@hotmail.com
Vårdöby och Strömsby byalag

Stadgeenliga förhandlingar

Välkomna!
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Vårdöby och Strömsby byalag

Vårdö
Jaktvårdsförening
håller

VÅRMÖTE

Funderar Du på renovering, ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnad?
Behöver Du hjälp?
Ring mig så funderar vi vidare
tillsammans!

tisdag 16.6.2020 kl. 19.00
på Vårdkasen.

Sjökulla Bygg

Stadgeenliga ärenden.

Innehavare Marcus Påvals
Bruksvägen 15, Töftö
22 550 Vårdö

Hjärtligt välkomna!

Tel. +358 (0)400 79 15 22
eller +358 (0)18 47 705

Styrelsen
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Midsommar 2020 i Vårdö
Ingen midsommar är den andra lik, speciellt inte i dessa undantagstider.
En del midsommarstänger i Vårdö kommer säkert att resas,
men inte med något speciellt program eller för offentligheten
pga. de restriktioner som vi alla bör följa.
Hoppas i stället att ni i sommar, vid ett annat tillfälle ,
kommer och tittar på de stänger som har rests!

Trevlig midsommar till er alla!
- och sjung gärna Ålänningens sång
och Vårdö i mitt hjärta
tillsammans med era närmaste! Texten finns på nästa sida.

Lådracet
är igång!

MIDSOMMAR PÅ
STRÖMSGÅRDEN
Pga rådande omständigheter
blir det

Grattis till vinnarna
25.5.2020!
Mickelsö
Vargata
Listersby
Sandösund
Simskäla

ingen traditionell

Didde Diederichs
Lilian Abrahamsson
Christa Evans
Ulrika Diederichs
Maria Sjölund

midsommarfest
på Strömsgården.

Boende och
personal
kommer
dock att fira
midsommar
tillsammans.

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.
Skriv datum, namn och telefonnummer i
häftet så deltar du i utlottningen varje
månad 24-25.
Lådorna är uppe till 25 september 2020!

Vi önskar er
alla en bra
sommar!

Ha en trevlig sommar!
önskar folkhälsan på Vårdö rf.

personalen på Strömsgården
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Ålänningens sång
Text: John Grandell
Musik: Johan Fridolf Hagfors

Vårdö
i mitt hjärta

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

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

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.

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

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!

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
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Refräng

Beställning
av lunch:

Strömsgårdens

-kryssa i listan,
-skriv under,
-klipp ur
-lämna in den
till Centralköket

Salladsbord alla dagar utom soppdagar!

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

Obs! Viss reservation för förändringar i menyn beroende på tillgång på råvaror
1.6

Måndag

1

Köttfärslimpa, svampsås, potatis

2.6

Tisdag

2

Kycklinggryta, ris

3.6

Onsdag

3

Torsk med pepparrot, potatis

4.6

Torsdag

4

Gulaschsoppa & frukt

5.6

Fredag

5

Lasagne

6.6

Lördag

6

Sillbord, Janssons frestelse & dessert

7.6

Söndag

7

Kåldolmar, gräddsky, potatis & dessert

8.6

Måndag

8

Pytt Bellman

9.6

Tisdag

9

Pannbiff, lök, potatis

10.6

Onsdag

10

Fiskfärsbiffar, örtsås, potatis

11.6

Torsdag

11

Köttfärssoppa & frukt

12.6

Fredag

12

Fläskgryta, potatis

13.6

Lördag

13

Stekt fisk, sås, potatis & dessert

14.6

Söndag

14

Kyckling i ugn, potatis & dessert

15.6

Måndag

15

Bräckt korv, stuvade makaroner

16.6

Tisdag

16

Helstekt karré, rotmos

17.6

Onsdag

17

Laxfrestelse

18.6

Torsdag

18

Linssoppa & dessert

19.6

Fredag

19

Midsommarmat

Midsommarafton

20.6

Lördag

20

Midsommarmat & dessert

Midsommardagen

21,6

23.6

Söndag
Måndag
Tisdag

21
22
23

Oxrullader m ädelost, gräddsås, potatis & dessert
Pasta Carbonnara
Kotletter med tomat och timjan, potatis

24.6

Onsdag

24

Dagens fisk

25.6

Torsdag

25

Korvsoppa & frukt

26.6

Fredag

26

Köttbullar, potatis

27.6

Lördag

27

Köttgryta med bacon och timjan, potatis & dessert

28.6

Söndag

28

Dillkött, potatis & dessert

29.6

Måndag

29

Korv och potatissallad

30.6

Tisdag

30

Lindströmsbiff, gräddsås, potatis

22.6

Sign

Smaklig måltid!
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Ålands självstyrelsedag

