
  

 
VATTTENAVLÄSNING 

för Vårdö kommuns vattenabonnenter: 

Fast bosatta 1.6.21 och 1.11.21 
 

Fritidsboende  1.8.2021 
Se talong på sidan 3. 

 

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 

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 augusti stoppdag 25 juli 

Nr 7  årgång 33 

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. 

 
VÅRDÖ KOMMUNKANSLI 

HÅLLER 

SEMESTERSTÄNGT  

12.7-1.8.2021 
 

Brådskande ärenden hänvisas till 
 

kommundirektör 
Kristoffer Barkar  
tel. 0457 3458 790 
eller 
kommunstyrelsens ordf. 
Mikael Lindholm 
tel. 0400 783 086 
 

Kommunkansliets personal önskar 

er alla en riktigt skön sommar! 

 

 
RÄDDNINGS-

FÖRVALTNINGENS 
SEMESTRAR 2021 

 

Räddningschef 
Lennart Johansson 

har semester 
6-23.7 samt 10-20.8 

 

Ledande brandinspektör 
brandingenjör 

Thomas Mattsson 
har semester 

15.6-2.7 samt 27.7-6.8 

 
VÅRDÖ KOMMUN  

LEDIGANSLÅR 

2 rums radhuslägenhet 
Storbacken 20 . Ledig omgående.  
 

Intresserad? Kontakta kommun-
direktören  för mera information 
mail: kristoffer.barkar@vardo.ax  
eller telefon: 045 73458790 . 

 

mailto:kristoffer.barkar@vardo.ax
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KONTAKTUPPGIFTER 
VÅRDÖ KOMMUN 

www.vardo.ax  
 

KOMMUNKANSLI  tel. 47900 

Kommundir. Kristoffer Barkar tel. 47990 
e-post: kristoffer.barkar@vardo.ax   
Öppet 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 

Ledande fastighetsskötare Paul Grüne 
 0457 3458 088  
Fastigh.skötare Jan Holm      040 5946 705 
 

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

SOCIALKANSLI / KST  tel. 532 800  
Socialkansliet uppgår sedan 1.1.2021  
i Kommunernas socialtjänst ”KST” se sid 7. 
 

STRÖMSGÅRDEN   tel. 47950 

Äldreomsorgsledare Victoria Nylund 
                                          tel. 0457 3456 175 
e-post: aldreomsorg@vardo.ax    

 

 

VÅRDÖ KOMMUN 
BIBLIOTEK och KULTUR 
 

Välkommen till  

Runar Salminen, kronisk Småbrukare av 
filosofiska funderingar
 

Vårdö bibliotek visar en 
sommarutställning om  

Runar Salminens 
underbara konst. 
 

Utställningen består av 
Salminens träfigurer, fåglar, 
abstrakta karaktärer, stora 
statyer, tavlor, reliefer och 
skisser från konst-
utbildningen på 40-talet.  
 

Utställningen har plockats fram från samlingen 
som ägs av Vårdö kommun. Samlingen köptes in 
1990 och sen dess har den förvarats i kommunen. 
År 2012 var delar av samlingen utställda i Ålands 
konstmuseum. Under vintern och våren 2020-
2021 påbörjade kommunen en inventering och 
katalogisering av verken. Katalogiseringen pågår 
under sommaren/hösten 2021. 
 

Namnet till utställningen kommer från en bok 
som tillhörde Salminen: George Henrik von 
Wrights ”Vetenskapen och förnuftet”. Boken  
är full av Runars markeringar, och på försätts-
bladet har han skrivit: ”Den här bästa boken min: 
tillhör Runar Salminen, kronisk Småbrukare av 
filosofiska funderingar. Bosatt på Björkbacka Torp 
i Vargata by.”  
 

Utställningen pågår 29.6-9.9.2021,  
tisdagar & torsdagar 13-16:30 / 18-20. 

———————————————————- 

 
 

Kom ihåg restriktionerna som gäller.  
Munskydd ska användas om man har fyllt 
15 år. Håll passligt avstånd!  Stanna hemma 
om du känner dig minsta sjuk. 
Bara att orka en liten stund till! 

 

Välkommen 
till ditt bibliotek! 

 

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  
(31.7.2021) kl. 11-13 

ÅVC skötare tel. 041 444 2444 

 
 

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 
 
 

På byggnadstekniska nämndens sammanträde 
21.6.2021 beviljades följande bygglov: 

 

- nybyggnad av fritidshus på Grunnet 2:16, 
Simskäla 

- nybyggnad av sjöbodar på Solberga 2:10, 
Töftö 

- nybyggnad av övernattningsstuga  på 
Nyåker 1:46, Sandö 

- nybyggnad av egnahemshus och övernatt-
ningsstuga på ubv tomt på byggnadsplane-
område, Strömsby 2, Lövö 

- tillbyggnad av gym på Kyrkoherdebol 3:4,   
  Vårdöby 
- nybyggnad av bastu på Blomstergården 
   3:29 i Lövö  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

Byggnadstekniska nämndens följande möte 
hålls måndagen 23 augusti 2021.  
 

Handlingar för ärenden som skall behandlas 
på mötet skall vara nämnden tillhanda  
senast 16 augusti 2021. 
 

Med reservation  
pga.  givna Corona restriktioner. 

 

 

AVFALLSHANTERINGEN 
FÖR 

ÄNGÖ, BUSSÖ, BERGÖ 
 

Stort blandavfall och farligt avfall  
förs till Ålands Renhållning i Norrböle,  
öppet vardagar kl. 7.00-16.00 
 

Ange att ni äger en fastighet på 
Ängö, Bussö eller Bergö. 

 

Ett ”fullt bilsläp” eller ca. 1 m3 är kostnadsfritt. 

 

MOTTAGAREN 

BETALAR PORTOT 
Gäller inom  

Norden 

Svarsförsändelse 

Avtal 22100/113 

Vårdö kommun 

22103 MARIEHAMN 

Avläsningsdatum  Mätare 1   Mätare 2 
          

_________ 2021  ____________         ____________ 

 

Avsändare/abonnent: 
  

_________________________________________________ 
 

Adress:     Tel nr: 
 

_________________________________________________ 

Nu är det dags för FRITIDSBOSATTAS 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  1.8.2021 / fritidsboende  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

mailto:info@vardo.ax
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ONSDAGAR i 

GRUNDSUNDA 
 

1.6-30.9.2021  

KL. 12-20*)  
Övriga tider efter tel. kontakt 

 

Wennströms 
lanthandel 
tel. 018-47777,  
0400 714 866 
 

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

*) med reservation för  
eventuella åldersförhinder.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Annas shop 
Endast enligt tidsbokning 
tel. 018-47735 
alt. 040 9649 351  

 

Seffers Hembygdsgård 
håller öppet från 5.7. till 6.8.2021 
måndag –fredag kl. 11-17. Fritt inträde. 
 

Kaffeservering med hembakt bröd och 
Ålands pannkaka, loppis samt nyhet för i år;  

Per-Anders Olofssons svarvade alster 
är nu utställda i storstugan. 

  

Onsdagen den 14.7.2021 kl. 18.30 kommer Beppe Lindström  
att uppträda på Seffersgården med teater, trolleri och buktaleri.  
Entré vuxen 15 €, ungdom 10 €. Marthorna har kaffeservering. 
Se närmare annons i tidningar och på anslagstavlor!  
 

Söndagen den 18.7.2021 kl 14 är det friluftsgudtjänst på Seffers. 
Marthorna serverar kaffe med tilltugg. 
  

Välkommen att besöka Seffers Hembygdsgård 
 

Glad sommar! önskar Vårdö Marthaförening r.f. 

 

Anni Blomqvists 
författarhem 

Strömmen 

Öppet 
i juli 2021 

onsdag-lördag 
kl.12-16  
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Erkas 
onsdagsloppis 
och fotoutställning 
 

Säsongsstart onsdag 7 juli 2021 

kl. 19-21 med 

VERNISSAGE 

för Marcus Bomans utställning 

Från fiskare till kapten: 

”I utställningen har jag 12 livsnödvän-

diga föremål från början av 1900-talet. 

Jag har försökt hitta föremålens själ 

genom en minimalistisk tolkning där de 

ostörda får stå i förgrunden. 

Alla föremål kommer från Vårdö by.” 

 
 

Erkas loppis 
vid Postrotevägen i Vårdö by är öppet 

alla onsdagar i juli kl. 19-21. 

Rikt utbud av böcker, husgeråd m.m.  

Bilder kommer på Djungeltrumman.  
 

Kaffeservering.  
 

Välkomna! 
 

 Vårdöby och Strömsby 
byalag 

 

Stormskärs 
konferens & värdshus  

på Simskäla, ca 1,5 km från färjan. 
 

öppet i juli 2021 
tisdag- söndag kl. 15-20.  

 

Abonnerat (stängt) 2.7 och 24.7.2021 

Boka gärna 
per tel. tel. +358 400 783 086 

eller mail stormskar@aland.net 
 

VÄLKOMNA! 

 

BOKBODEN  
på marknadsplatsen i  

Vargata är alltid öppen.  
 

Här kan du hämta gratis  

läsning och hit kan du lämna 

böcker som du läst klart.  

 
 

 

 

Wårdö  kulturstiftelse r.s. 
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Vi drar en extra fin vinst 
varje månad bland alla deltagare! 

Juni månads vinnare: 
Nina Åberg  

 

 Övriga vinnare: 
Mickelsö/Töftö Sylvester Somero  
Vargata   David Johansson  
Listersby   Michael Urch  
Sandösund  Sven-Erik Silvander 
Simskäla   Maria Sjölund  
 
Grattis till alla vinnare! 
 

Tack till er alla som gått! De är så roligt 
att så många skriver i häftet! 
 

Lådorna finns vid 
Simskäla gamla skola, Sandösund på 
Lövö sidan, Listersby vägskäl, Mickelsö 
sopstation och Vargata butiken! 
 

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

 

 
 
 

Vårdö FBK 

rekommenderar 

alla fastighetsägare 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!  

 
 Vårdö IK  

 
VIK kommer att ha 
lekar och idrott 

med Saga och Linnea 
på idrottsplanen  

alla tisdagskvällar 
i juli 2021 

kl. 18.30-20. 
 

 

Vårdö IK  
finns på Facebook   

gilla sidan så får ni aktuell 
information där. 

 

Styrelseordförande, VIK  
Micke Weckman tel. 040 8655 666 

 
Vi spelar  
BOULE  

på boulebanan 
i Strömsby 

söndagar och 
torsdagar 
kl. 18! 

 

Vill du veta mer?  
 

Kontakta Christa Evans,  
tel. 040 5905215 
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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 

 
Sommaren  
i församlingen 
 

Söndag 4.7 kl. 11.00  

Högmässa med konfirmation i Vårdö kyrka.  

Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund, Kati 

Juntunen. 
 

Torsdag 8.7 kl. 18.00  

Allsångstillfälle i Vårdö bönehus.  

John-Adam Sjölund, Outi Laukkanen m.fl. 
 

Söndag 18.7 kl. 14.00  

Friluftsgudstjänst på Seffers.  

Marthorna sköter serveringen.  

Outi Laukkanen, Marina Sapronova.  
 

Söndag 1.8 kl. 11.00  

Högmässa i Vårdö kyrka.  

Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund. 
 

Onsdag 4.8 kl. 19.00  

Musik i sommarkvällen i Vårdö kyrka.  

John-Adam Sjölund, Maria Sjölund.  

 
 

 

 Vårdö: 
 
 

Mediskatalogen kommer i början av augusti, 

här är kurserna på Vårdö: 
 

-Första hjälpen för hund och katt 
-Höstvandring i Grundsunda 
-Träffas digitalt - med zoom på Zoom 
-Sånglust 
-Mediyoga 
-Vinterbaddarna (3 tillf) 
-Åland dansar (100 år) 
-Det är roligt med konst 
-Glasklart 
-Pimpa din pumpa 

 

Välkomna på kurs i höst! 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

OBS! Beroende på coronasituationen under läsåret 
kan kurser komma att inhiberas eller bedrivas på 
annat sätt än vad som sägs i katalogen. 
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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 

1.7 Torsdag 1 Minestronesoppa & dessert  

2.7 Fredag 2 Pasta med fisk och räkor 

3.7 Lördag 3 Sjömansbiff, rödbeta & dessert 
4.7 Söndag 4  Kycklingsås, ris & dessert 

5.7 Måndag 5 Ugnskorv, mos 

6.7 Tisdag 6 Schnitzel, råstekt potatis 

7.7 Onsdag 7 Dagens fisk 

8.7 Torsdag 8 Ärtsoppa & pannkaka 
9.7 Fredag 9 Pytt Bellman 

10.7 Lördag 10 Fisk i ugn, potatis & dessert 
11.7 Söndag 11 Kalops, potatis & dessert 

12.7 Måndag 12 Chili con carne 
13.7 Tisdag 13 Mald leverbifff, vitsås, potatis 
14.7. Onsdag 14 Dagens fisk 
15.7 Torsdag 15 Sommarsoppa & frukt 
16.7 Fredag 16 Risotto 

17.7 Lördag 17 Kyckling i ugn, potatis & dessert 
18.7 Söndag 18 Pannbiff, lök, sås, potatis & dessert 

19.7 Måndag 19 Korvsås, mos 
20.7 Tisdag 20 Makaronilåda 
21.7 Onsdag 21 Dagens fisk 
22.7 Torsdag 22 Gulaschsoppa & dessert 
23.7 Fredag 23 Dillkött, potatis 

24.7 Lördag 24 Sillbord & dessert 
25.7 Söndag 25 Pepparrotsgryta, potatis & dessert 

26.7 Måndag 26 Pyttipanna 
27.7 Tisdag 27 Buffé 
28.7 Onsdag 28 Dagens fisk 
29.7 Torsdag 29 Kycklingsoppa & dessert 
30.7 Fredag 30 Jägarsmörgås 

31.7 Lördag 31 Oxrullader, gräddsås & dessert 
1.8 Söndag 1.8 Grisfilé Provençale & dessert 


