
  

  
Eldningsförbud eller inte? 
 

På internet kan du enkelt kontrollera om 
eldningsförbud råder:  
http://webapps.alarmcentralen.ax/
NewWeb/varning.asp 
 
 

Landskapsalarmcentralen kan lämna  
information på tel. 19000. 

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 augusti, stoppdag 25 juli 

Nr 7    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 

som ännu inte lämnat in  
vattenmätarställningen  

ombedes att göra det 

snarast! 
 

Byggnadstekniska nämnden 

 

Vårdö kommunkansli 
 öppet måndag-torsdag kl. 9-15 

11.6-6.7 .2018 
 

9-13.7.2018 
är kansliet semesterstängt 

 

Byggnadstekniska 
semester 2-29.7.2018 

 

Socialsekreteraren 
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! 

 

Ordinarie medlemmar  
och suppleanter i  

kommunfullmäktige,  
kommunstyrelsen  

samt nämnder i Vårdö!  
 

Välkommen och ta del av  

"Barnens perspektiv  
i beslutsfattandet" 

 

Hur påverkar de beslut som  
görs i kommunala sammanhang 
barnen som växer upp? 
”Dagligen fattar vuxna beslut 
som påverkar barn och unga.  
Enligt Barnkonventionen ska  
barnets bästa komma i det 
främsta rummet när dessa beslut 
tas, och därför finns det skäl att 
fundera på hur barnens röst kan 
tas hänsyn till och hur barnets 
bästa kunde definieras.” 

 

Informationstillfälle 
med Danielle Lindholm  

från Rädda Barnen 
måndag 3.9.2018 kl. 19.00  
i daghemmet Solbacken! 

 

Tillfället beräknas ta ca en timme. 

Kaffe mm. serveras! 
 

Välkomna! 
 

Daghemmet Solbacken/Marie  
Lundell och Åsa Björklund mfl 
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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 

 
Kom ihåg att komma och se  

 

 

Sommarens  
finfina utställning av 
Hannamari Ruohonen 

finns uppe  
tills 30 augusti 2018 

 

 
Fyra glada år lider mot sitt slut, och  
kommunbibliotekarie Lisa tackar för sig!  
Med lätt vemod har jag nu jobbat min sista 
arbetsdag på Vårdö bibliotek. Tiden har gått 
fort, men biblioteket står som tur är kvar, och 
ni är fortsättningsvis lika välkomna in! Samma 
öppettider som alltid gäller, under sommaren 
och framöver. Nu i juli, då jag har smitit iväg 
på en välförtjänt semester, håller Hannamari 
Ruohonen ställningarna och i och med au-
gusti månads intåg hälsar vi Vårdös nya kom-
munbibliotekarie Petra Nord välkommen! 
 

En mycket trevlig sommar önskar jag er alla!  
 

Avslutningsvis skulle jag vilja säga:  
ett bibliotek görs av sina besökare!  
Detta känns onekligen som sanning 
åtminstone i Vårdös fall. Förhoppningsvis 
kan ni fortsätta hålla uppe traditionen med 
ett så pass levande och välbesökt bibliotek att 
lokalen, vid givna tillfällen, knappt räcker till!  
Tack för den här tiden, och allt gott! 

     Lisa 

 

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 18 juni 2018: 
 

Lundberg Cecilia    nybyggnad av fritidshus  Sandö 
 

Häggblom Sam och Odenborg Gerd  nybyggnad av fritidshus  Listersby 
 

Sundblom Erik   nybyggnad av fritidshus  Sandö 
Salmi Henrik och Häggblom Michelle nybyggnad av egnahemshus  Vargata 
 

Byggnadstekniska nämndens nästa sammanträde hålls måndagen den 20 augusti 2018.  
Handlingar för ärenden som skall behandlas under mötet bör vara byggnadskansliet  
tillhanda senast den 6 augusti 2018. 

 

 

VÅRDÖ HÄLSO-  
& SJUKVÅRDS-
MOTTAGNING  

 

 Telefontid: mån-tors kl. 12-13,  

telefon (+358 18) 47655 

 
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 

 

Hembygdens väl r.f. informerar 
 

Talko: Målning av kasen 14 juli 
 

Kasens fasad skall målas och styrelsen 
hoppas på många flitiga målare.  

Egna målarkläder medtages och stegar 
får gärna tas med om man har.  

Föreningen bjuder på grill, mat och dryck  
samt allmänt samkväm närmare kvällen. 

 

På plats kommer även att säljas lotter 
under dagen som dras på plats under kvällen.  

Många fina vinster utlovas, bland annat  
presentkort för byggnadsmaterial! 

 

Med vänliga hälsningar, styrelsen. 

 

RESA TILL VÄSTRA NYLAND 
Skärgårdskommunernas traditionella,  

gemensamma årliga studieresa går i år till 
Västra Nyland. 

 

Tidpunkt  
torsdag 20 – söndag 23 september 2018 

 

Anmälningar till studieresan tas emot vid 
Föglö kommunkansli på tel. 50322 eller per 
mail info@foglo.ax . Vid anmälan skall upp-
ges namn, adress, signum (för passagerar-
registrering), telefon (mobil) samt  
e-mailadress (om man har). 
 

Sista anmälningsdag; onsdag 15 augusti  
kl. 15.00. Obs! begränsat antal platser. 
 

Skärgårdskommunerna gm Föglö kommun 
 

PS. Mer information om resan finns på anslagstavlan 

på www.vardo.ax och kommer i augusti Wårdö Info. 

VÅRDÖ KOMMUN PÅ  NÄTET 
 

www.vardo.ax  
 

www.facebook.com/vardokommun 

 

mailto:info@foglo.ax
www.facebook.com/vardokommun
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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 återvinningsstationer-
na skall alltid placeras i kärl. Avfallssorter-
na är restavfall, papper, papp och kartong, 
glas, småmetall (inkl. aluminiumburkar) 
och plastförpackningar. 
 

OBS!  Plastsortering kommer fortsättnings-
vis att finnas i Strömsby återvinningssta-
tion. 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, hushållsmaskiner, 

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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Simskälabarnens 

MUFFINS 
CAFÈ 

nere vid 
vändplan 

på västra Simskäla 
 

I år är det  

tioårsjubileum  

för Simskälabarnens Muffinscafé.  
Vi har öppet kl. 13 - 16. 

på tisdagar och söndagar i juli.  
 
 

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 
 

Den 7.7 och 28.7  kl. 17-20  
serveras våra populära langos. 
Önskas stark dryck får man ta med 
egen. 
 

Boka redan nu in lördagen den 25.8 
kl. 18.30 för Forneldarnas natt!  
Mer info i augustinumret. 
 

Mia med personal  
hälsar Er varmt  

VÄLKOMNA! 
 

Mamma 

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

 

 
Café  

Hamnmagasinet  
i Båthusviken 

 

Öppettider sommaren 2018  
30.6-4.8 

Söndag - Torsdag 15-21  
Fredag - Lördag 15-22  

 

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

 

Välkomna!  
Hälsar Michelle och Elin  

med uppbackning av  
Wikens wänner.  

 

Seffers 
i Lövö har 

sommar-
öppet 
2.7-3.8.18 
måndag-fredag 
kl. 11-17 

 

Utställning av  
Per-Anders Olofssons 
träsniderier 

 
Gamla  
bruksföremål  
och loppis. 

 
Välkomna! 
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juli och augusti 

ONSDAGAR i 

GRUNDSUNDA 

KL. 12-21*)  
Övriga besök efter tel. kontakt 
 

Wennströms  
lanthandel  
tel. 018-47777,  
0400 714 866 
 

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

Annas shop   
tel. 018-47735, 
040 9649 351  
 

 

*) med reservation för  
eventuella åldersförhinder.  

 

Välkommen till Elins & Emmis 
POP-UP CAFÈ & LOPPIS 

 
”GOTT & BLANDAT” 

 
Onsdag 11 juli 
Lördag 14 juli 

kl. 12-19 
 

Framnäs, Stenhakavägen 7, Grundsunda 
(infart vid vändplan, nya midsommarstången) 

 
Loppisen är ”gott & blandat” – barnsaker, 

gammalt och nyare, antikt m.m.  
Kontant betalning  

 
Erik & Daniel 

säljer varmkorv med 
bröd 

 
 

Välkomna till Erkas  
vid Postrotevägen i Vårdö by!  

 

ONSDAGSLOPPIS! 
Öppet alla onsdagar i juli 
kl. 19-21. 

Prylar 
Böcker 
Kaffeservering 

 
Välkomna! 

 
 

Arrangör:  
Vårdöby-Strömsby byalag 

 

GARAGE 

LOPPIS 
MED KVALITET 

 

Lördag och söndag 14-15 juli 

kl. 10-16 
 

Här kan du fynda  
möbler, porslin, sängvärmare,  

väskor, smycken, tavlor, 

böcker, smörkärna,  

Marimekkoregnrock med sydväst, 

pilbåge, textilier  

och allt möjligt annat. 
 

Välkommen till vårt garage  
på Hummelviksvägen 155  

i Listersby. 
 

Kontant betalning. 
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Vi tar tacksamt emot bidrag, 
t.ex. grönsaker, hembakt, hant-
verk samt övriga marknadsvaror! 
 
För bidrag, kontakta: 
Michelle 04573425771 eller  
lämna senast lördag 4.8 kl. 10 
utanför butiken. 
 
Tack! 
 
 

 Vårdö avdelning 

 
Lördagen den 4 augusti 2018 kl. 12-15 

anordnas den traditionella 

RÖDAKORS-
MARKNADEN 

i Mariehamn  

 

Röda korset Vårdö avdelningen  
behöver nya styrelsemedlemmar  
till 2019! 
 

Detta för att vi skall kunna ha kvar  
fortsatt verksamhet!  
Utan Röda Korset försvinner b.la. 
 Första hjälpen gruppen 
 Reddie kids 
 Subventionerad fotvård 
 Katastrofhjälp 

m.m. 
 

Känner du att det låter intressant och  
är villig att jobba för närsamhället? 
Hör av dig till ordförande Michelle  
tel. 0457 3425 771 eller på vår  
Facebooksida. 
 

Din hjälp är viktig! 

 
 Vårdö avdelning 

 

Vi behöver din 
HJÄLP! 

 

Friluftsgudtjänst  
vid Seffers  

den 22 juli 2018 kl. 14  

 
Vårdö marthorna bjuder på  

kaffe med bröd. 

 
Hjärtligt välkomna! 

 

Vita 
TRÄDGÅRDS-

MÖBLER 
Soffa, två stolar och bord. 

Inkl. sittdynor. 
 

190 € 
 

Tel 0457 5301 095/Peggy 

 

BRYGGA 
modell Lip-Lap 

 
Visas vid intresse. 
Nära Sandösund. 

 
Tel +46 707146321 

http://b.la
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Vårdö IK  
juli 2018 

 
 

 

Vårdö IK  
finns på Facebook   
gilla sidan så får ni  
aktuell information 

där. 
 

Styrelseordförande i VIK:  
Micke Weckman  

tel. 040 8655 666 

 

Lådracet 

fortsätter!  
 

Grattis till vinnarna  
i dragningen 20.6.2018;  

 

 

Töftö Annsan Weckman  
Sandö Nanna Jansson-Silvander 
Listersby Signe Aakula 
Vargata Siv Grönvall-Diederichs 
Simskäla Sophia Lundell 
 

Lapparna bara ökar i lådorna,  
153 lappar i bästa lådan! 
 

Stort tack!  
 

Nästa dragning är 20.7.2018, så fortsätt 
att gå, cykla och springa, skriv namn och 
telefonnummer 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. 

 

FOLKHÄLSANS 

SOMMARSIMSKOLA  
23.7-3.8.2018 

I SANDÖSUND 
 

För barn födda 2013 

och tidigare. 
 

Simlärare: 

Sofia Koskinen 

 
Anmälning sker 

på simstranden, söndag 

22/7 kl. 14.00 

Vid förhinder att närvara kan 
anmälan göras till simombudet 

på mejladressen  

buze_88_@hotmail.com  
eller som sms på 0405549001.  

 

Mvh Folkhälsan på Vårdö r.f. 

 

Ett varmt TACK  
till alla er boende, anhöriga  
och klienter som kom och  
firade midsommar med oss på 
Strömsgården. 
 

Ett extra stort TACK till 
Greger och Louise Ottosen 

som med humor och värme berättade anekdo-
ter och historier om livet i Västerbotten med 
omnejd, spelade och sjöng underbara visor, 
somliga med extra krydda. 
 

Vi önskar er alla en Glad och skön sommar! 
 

Personalen på Strömsgården 

mailto:buze_88_@hotmail.com
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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 

2.7 Måndag 2 Helstekt karré, auraostsås, potatis 

3.7 Tisdag 3 Kycklingfrestelse 

4.7 Onsdag 4 Dagens fisk 

5.7 Torsdag 5 Potatispurjosoppa med bacon & dessert 

6.7 Fredag 6 Köttbullar, mos 

7.7 Lördag 7 Fisk i ugn, potatis & dessert 

8.7 Söndag 8 Kotletter, brunsås, potatis & dessert 

9.7 Måndag 9 Korvsås, potatis 

10.7 Tisdag 10 Schnizel, potatis 

11.7 Onsdag 11 Dagens fisk 

12.7 Torsdag 12 Morotssoppa & dessert 

13.7 Fredag 13 Chili con carne, potatis/ris 

14.7 Lördag 14 Stekt fisk, potatis, kallsås & dessert 

15.7 Söndag 15 Grissteksrullader, gräddsås, potatis & dessert 

16.7 Måndag 16 Lasagne 

17.7 Tisdag 17 Kållåda 

18.7 Onsdag 18 Skinkfrestelse, rödbeta 

19.7 Torsdag 19 Fisksoppa & dessert 

20.7 Fredag 20 Köttgryta med senap, dragon, potatis 

21.7 Lördag 21 Rökt lax, potatis, kallsås & dessert 

22.7 Söndag 22 Köttfärslimpa, brunsås, potatis & dessert 

23.7 Måndag 23 Pannbiff, lök, potatis 

24.7 Tisdag 24 Buffé 

25.7 Onsdag 25 Dagens fisk 

26.7 Torsdag 26 Korvsoppa & dessert 

27.7 Fredag 27 Krämig kycklinggryta, potatis 

28.7 Lördag 28 Sillbord mm & dessert 

29.7 Söndag 29 Köttfärsgryta med grädde, potatis & dessert 

30.7 Måndag 30 Ugnskorv, mos 

31.7 Tisdag 31 Kalops, potatis 

01-aug Onsdag 1.8 Dagens fisk 


