
  

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 3 september, stoppdag 25 aug 

Nr 8    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 

 

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 m.fl. 

 

 

STRÖMSBY FAB  
 

LEDIG LÄGENHET 

 
 
Viktorsgränd,  65,5 m²   
Hyran är 455,23/månad 

 

Utöver hyran står hyresgästen för 
el och sophantering. 

 

Ansökningar beaktas löpande.  
Adress Vårdöbyvägen 11,  
22550 VÅRDÖ, alternativt mail till:  
andreas.johansson@vardo.ax  

 

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

 

  

  

BYGGNADSTEK-
NISKA NÄMNDEN 
 

Följande sammanträde hålls  
20 augusti 2018.  

 

Handlingar för ärenden som skall 
behandlas under mötet bör vara  
byggnadskansliet tillhanda senast  
måndagen den 6 augusti 2018. 

 

SKOLSTART 

Torsdag  

16 augusti 2018 
 

 Se upp i trafiken! 
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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 Petra Nord,   
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 

som finns uppe  
ännu hela augusti 2018 

 

 
Från och med augusti har vi en ny 

kommunbibliotekarie så vi säger  

Välkommen till Vårdö,  
Petra Nord! 

 

 
Välkommen 

till ditt bibliotek! 
- öppettider, se här intill - 

 

 

ÅTERVINNINGS- 

CENTRALEN  
 

I LISTERSBY HAR ÖPPET  

1 april—30 sept. 
måndagar kl. 18-20  

samt månadens  

sista helgfria lördag  
(i augusti den 25:e) 

kl. 11-13 
 

 

Skötare av ÅVC är 
Christer Norrman   
tel. 041 444 2444 

 

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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30 år jag fylla ska,  

tack vare det jag fest skall ha!  

Jag bjuder på en bit mat och dryck till det,  

vill ni dricka mer får ni ta me't!  

Så klart jag lite extra roligt det vill göra, 

därför vi ett Tema fullt ut ska köra.  

"Så här har du aldrig sett mig förut/ 

så här kommer du aldrig se mig igen".  

Vi börjar klockan 17 noll noll,  

då vi ser om det dyker upp något troll.  

Alla hjärtligt välkomna är,  

till vårt hem som jag håller kärt!  

Lördagen den 25/8.2018 

 
Anmälan önskar jag 

att ni gör senast 

12/8 till David på 

tel. 040 5538 328.  
 

Välkomsthälsningar 

Linda Danielsson  

 

VARGATA 
RÅDJURSJAKTLAG 
har, inför jaktsäsongen,  
möte måndagen den  

13 augusti 2018 kl. 19  
i kafferummet hos Grunérs 
(lagret). 

  

 

Hjärtligt  
välkomna! 
 

Pontus Grunér  
tel. 040 7346533 

 

Aktiv kurs-

höst 2018 
 

 

Snart kommer  

höstens Mediskatalog 
Här är vad ni har att se fram emot: 
 

1018 Kom igång med DNA 

3039  Svenska för nybörjare 

 Swedish for beginners 

5006 Ladda din inre energi 

5515 Upp till dans 

7037 Fusing och prova på Tiffany 
 

Under förutsättning av ledare ordnas även 

en kurs i att Skapa med tenntråd. 
 

Som regel behövs minst åtta deltagare för att 
kursen ska kunna börja så ta med dig en kompis 
och lär er nåt nytt tillsammans. 
 

Anmälningar senast  

två veckor före kursstart  
till Vårdös kontaktperson, 

Lisbeth Lindfors, tel. 0457 0537 066 

eller e-post llindfors@aland.net 

TOMT UTRYMME OMBORD PÅ SKÄRGÅRDSFÄRJORNA 
Transportbyrån har undersökt orsaken till att färjor som uppgetts vara fullbokade avgår med 
tomt utrymme ombord. Fälj länken om du vill läsa om utredningen, orsaker och åtgärder.  
http://www.alandstrafiken.ax/sv/nyheter/tomt-utrymme-ombord  
Sammanfattningsvis kan konstateras att det ofta finns plats att boka nära avgång,  
sannolikheten är störst 6 h eller 2 h före avgång.  

 

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 31.8.2018 
Märk anbudet med 
”takbyte”. 

http://www.alandstrafiken.ax/sv/nyheter/tomt-utrymme-ombord
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RESA TILL VÄSTRA NYLAND 
Skärgårdskommunernas traditionella, gemensamma årliga studieresa  

går i år till Västra Nyland. 
 

Tidpunkt torsdag 20 – söndag 23 september 2018 
 

Torsdag 20 september 
Avfärd med Tallink Silja från Mariehamn kl. 13.45, ankomst Åbo kl. 19.15. 
Inkvartering på Hotel Seaport i Åbo. 

 

Fredag 21 september 
Följande program/besök är inplanerade 
Egen buss hämtar vid hotellet kl. 08.30. 
Langh Ships i Pikis – familjedrivet rederi och teknikföretag 
Bonne Juomat Ab i Lojo – fruktdrycker och puréer 
Lunch och ciderprovning 
Redono Oy – produktion av alger för reningsprocesser i bland annat livsmedelsindustrin 
Västra Nylands Folkhögskola, VNF, i Karis 
Ev. Dragsviks förläggning (osäkert, beror på om anhållan godkänns) 
Middag på egen hand, kvällen fri 
Övernattning på Ekenäs stadshotell 

 

Lördag 22 september 
Ekenäs, J+CO Digital Monica Javanainen – digital byrå med distansuppdrag 
Ekenäs Naturrum 
Restaurang Origo i Hangö (lunch) 
Stadsvandring i Hangö 
Backers Baker Ab – bageri och konditori samt kaffestund 
Raseborgs slott (informerar om bl.a. sommarteater och andra aktiviteter knutna till slottet) 
Middag på Calliola 
Övernattning på Calliola gård 

 

Söndag 23 september 
Företagspresentation Calliola 
Muurla fabriksbutik 
St Karins – shopping eller transfer till Åbo 
Hemresa med skärgårdsfärjan från Galtby kl. 15.15 (till norra skärgården möjlighet att om så önskas stiga av och  
åka via Osnäs hem). 

 

Med reservation för ev. ändringar i programmet. 
 

Pris:  490 euro.  
 

I priset ingår hela programmet enligt ovanstående, båtresa Tallink Silja Mariehamn – Åbo, egen buss och chaufför 
alla dagar, reseledare, 3 st övernattningar inkl. frukost (i dubbelrum, tillägg för enkelrum 98 euro), en middag, två 
luncher, en kaffe, guidningar, entréer och besök enligt program. Övriga måltider och måltidsdrycker ingår ej.   
 

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 passagerarregistrering), telefon (mobil) samt e-mailadress (om man har). 
 

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

Skärgårdskommunerna gm Föglö kommun 

mailto:info@foglo.ax
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Kom med och fira  

Forneldarnas natt 
Varje år firas Forneldarnas natt. Även i år kan Du göra det  

med en trerätters middag hos Cafe’ Vindla, Bruksvägen,  

Töftö, lördagen den 25 augusti 2018 kl. 18.30.  

 

KVÄLLENS MENY: 

 

Förrätt: Blinier  
med tre sorters topping:  
räkor, skinka och rom   
 
Varmrätt: Oxfilé med  
örtpotatiskompott och tillbehör  
(vegetariskt alternativ finns) 
 
Efterrätt: Cheesecake med citronsås 
 

Varje deltagare får medtaga egen stark 

dryck! Läsk och mineralvatten finns att 

köpa på plats. 

 

Musikalisk underhållning, av Lösa Boliner 

ordnas under kvällen. 

 

Kvällen kostar 40€ per person.  

Barnportion, 15€ och barnmenyn kan anpassas.  

Anmälan görs till Mamma Mia’s godsaker, 0400 846 706 eller 

sjokulla@aland.net senast den 17 augusti. Anmäl då även 

eventuella allergier. Vi försöker tillmötesgå alla önskemål. 

Välkommen! 
Mamma Mia´s godsaker och SNAP kultur i samarbete. 

En del av kvällens inkomster går till Östersjöfonden.  

Ljuslyktor att släppa ut på vattnet, om vädret tillåter, säljs för 2€/st. 

FORNELDARNAS NATT 

I forna tider tändes 

eldar kring kusten för 

att vägleda sjöfarare i 

land och varna invånare 

om hotande fara. 

Senare började man  

under den sista lördagen 

i augusti tända eldar 

kring kusten för att fira 

sommarsäsongens  

avslutning. Skyddandet 

av Östersjön har gett 

traditionen 

Forneldarnas natt en ny 

och djupare dimension. 

Den gemensamma 

kedjan av eldar förenar 

länder kring Östersjön 

och symboliserar den 

ömsesidiga oron om 

Östersjöns välmående. 

Alla länder behövs i de 

konkreta handlingar  

som ska rädda Öster-

sjön. 

(citat från  

ancientlights.eu ) 

mailto:sjokulla@aland.net
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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.  

 

Seffers 
i Lövö har 

öppet 
ännu 1- 3.8.18 
kl. 11-17 
 

Utställning av  
Per-Anders  
Olofssons 
träsnideri 
 

Gamla  
bruksföremål  
och loppis. 
 

Välkomna! 

 

Välkomna  
till Erkas  
vid  
Postrotevägen 
i Vårdö by!  

 

 
EXTRA ÖPPET 

ONSDAGSLOPPIS! 
1.8. 2018 kl. 19-21. 

 

Säsongs- 
avslutning 
med 
50 % RABATT 
PÅ ALLT! 

 
Lopporna spelar ukulele under kvällen. 

 

Välkomna! 
 

Arrangör: Vårdöby-Strömsby byalag 

Extra öppet onsdag 1 aug kl. 19
Lopporna spelar ukulele under kvällen. 
Välkomna !

 

 
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.  
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Lådracet 

fortsätter!  
 

Grattis till vinnarna  
i dragningen 20.7.2018;  

 

 

Töftö Bethina Diederichs-Mattsson 
Sandö Mari Grönvall-Sjögren 
Listersby Sofia Wiman 
Vargata Birgitta Nordberg 
Simskäla Maria Sjölund  
 

 

Bra jobbat, alla!  
 

Nästa dragning är 20.8.2018, 
så fortsätt att gå, cykla och springa, 
skriv namn och telefonnummer på en 
lapp och lägg i nån av de blommiga  
lådracelådorna, så deltar du i utlottning 
av fina vinster. 
 
 
 Arr. Folkhälsan på Vårdö r.f. 

 
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 

 

 
 

 

Vårdö Marthaförening 
 

ordnar en 

 
ALLAKTIVITETSDAG 

med 
marknad 

försäljning 
gammalt hantverk 

servering med nybakat 
bröd 

lotteri 
 

lördagen den 11 augusti 2018 
kl. 13.00 

vid Seffers hembygdsgård. 
 

Alla hjärtligt välkomna! 
 

 

 

Vårdö  
Marthaförenings 
möte  
 

onsdag 8.8 2018  
kl. 19.00  

hos Gittan 
 

Hjärtligt 
välkomna! 
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ges ut första vardagen i månaden. 
 

SISTA INLÄMNINGSDAG 
för material är 25:e,  

alltid 25:e 
månaden innan utgivning. 

 

Mail till Wårdö Info sänds  
i första hand till  

llindfors@aland.net 
 

Tel. 0457 0537 066 /redaktörn 

 

Vårdö IK  
augusti 2018 

 
 

 

Vårdö IK  
finns på Facebook   
gilla sidan så får ni  

aktuell information där. 
 

Styrelseordförande i VIK:  
Micke Weckman  

tel. 040 8655 666 

 

VÅRDÖ HÄLSO-  
& SJUKVÅRDS-
MOTTAGNING  

 

 Telefontid: mån-tors kl. 12-13,  

telefon (+358 18) 47655 

 

VÅRDÖ KOMMUN PÅ  NÄTET 

www.vardo.ax  
 

www.facebook.com/vardokommun 

 

 

Vi tar tacksamt emot bidrag, 
t.ex. grönsaker, hembakt, hantverk 
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 

 

Missa inte chansen! 
 

Projekt Främjande av psykisk hälsa bland 
äldre på Åland som bedrivs vid Högskolan 
på Åland är inne på sin sista termin. Fokus i 
projektet är att främja psykisk hälsa genom 
meningsfull aktivitet. 
 

Så är du 65 eller äldre, känner att ditt liv 
kunde innehålla mer meningsfull aktivitet, 
tveka inte att höra av dig!  
Via individuella samtal får du en guidning 
gällande det aktivitetsutbud i samhället som 
kunde tänkas vara intressant för dig. 
Du kan också delta i grupper som  
bedrivs inom projektets ramar. 
Vi riktar oss även till dig som är nybliven 
ålderspensionär och intresserad av att delta i 
samtalsgrupp. 
 

Låter detta intressant eller vill du bara veta 
lite mer?  
Kontakta: Erika Borenius-Kankkonen   

Må- To 8-15 
(fr.o.m 20/8 2018)   
tel. 04573453978 

www.facebook.com/vardokommun
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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 

1.8 Onsdag 1 Dagens fisk 
2.8 Torsdag 2 Pizzasoppa & dessert 
3.8 Fredag 3 Olika pajer 
4.8 Lördag 4 Gryta, potatis & dessert 
5.8 Söndag 5 Lammfärsbiff, sås, potatis & dessert 
6.8 Måndag 6 Grillad korv, stuvade makaroner 
7.8 Tisdag 7 Janssons frestelse 
8.8 Onsdag 8 Dagens fisk 
9.8 Torsdag 9 Broccolisoppa, ägg & dessert 
10.8 Fredag 10 Grillad karrébiff, vitlökssmör, potatis 
11.8 Lördag 11 Stekt fisk, potatis & dessert 
12.8 Söndag 12 Revbensspjäll, tomatsås, potatis & dessert 
13.8 Måndag 13 Risotto 
14.8 Tisdag 14 Dillkyckling, potatis 
15.8 Onsdag 15 Pasta Carbonnara 
16.8 Torsdag 16 Laxsoppa & dessert 
17.8 Fredag 17 Makaronilåda 
18.8 Lördag 18 Fylld pannbiff, gratäng & dessert 
19.8 Söndag 19 Fiskfrestelse, rödbeta & dessert 
20.8 Måndag 20 Paella 
21.8 Tisdag 21 Vegetariska biffar ,tzatziki 
22.8 Onsdag 22 Dagens fisk 
23.8 Torsdag 23 Korvsoppa & dessert 
24.8 Fredag 24 Stekt fläsk, stuvade makaroner 
25.8 Lördag 25 Kycklinggryta, potatis & dessert 
26.8 Söndag 26 Schnitzel, rostade rotsaker med fetaostl & dessert 
27.8 Måndag 27 Ugnskorv, mos 
28.8 Tisdag 28 (Sk, D) Vegetariska burgare    (S) Crepes 
29.8 Onsdag 29 Dagens fisk 
30.8 Torsdag 30 Köttfärssoppa & dessert 
31.8 Fredag 31 Leverlåda, buffé 
1.9 Lördag 1.9 Kycklinglår, currysås, potatis & dessert 
2.9 Söndag 2.9 Fylld karré, gratäng & dessert 


