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 9 årgång 32
Nästa nr kommer 1 oktober stoppdag 25 september

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,-

PRENUMERATION
Via brev eller
e-post,
41,-/år
Via hemsidan
www.vardo.ax
ingen kostnad

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

Bästa vårdöbor,
hösten är här och skolorna har börjat, samtidigt
som såväl privata aktiviteter som politiska möten
drar igång igen efter denna märkliga sommar.
Inget kommer att vara sig riktigt likt då Covid19
fortfarande påverkar vår vardag även om vi i vår
kommun Vårdö har klarat av att hålla själva
smittan borta.
Vi står även inför förändringar inom den kommunala förvaltningen då vår kommundirektör
Andreas Johansson valt att byta kommun både
vad det gäller boende och jobb. Han har gjort
ett gediget jobb med att leda Vårdö kommun
genom de senaste 5 åren och det har periodvis
varit väldigt turbulent ,framförallt i förhållande
till Landskapsregeringen. Vi önskar honom
lycka till med det nya arbetet i Sunds kommun
och räknar med att samarbetet mellan våra kommuner kommer att påverkas positivt av detta.
På hemmaplan hälsar vi Eva Widgren välkommen
som kommundirektör och hoppas hon ska trivas
tillsammans med oss. Hon kommer inte att ha
något lätt uppdrag och med tanke på tidpunkten
kommer inskolningsperioden att bli kort då
budgetarbetet står för dörren. Med tanke på
hennes yrkesmässiga bakgrund tror vi att hon
står väl rustad inför de utmaningar vi står inför.
Jag hoppas att vi alla tillsammans ska hjälpa Eva
att hitta den riktiga Vårdöandan som vi har och
som gör att vi känner gemenskap och stolthet
över vår kommun.

INFOREDAKTÖR
Lisbeth
Lindfors, tel.
0457 0537066

Så avslutningsvis till Andreas: tack för de här
åren och lycka till och till Eva: varmt välkommen
och lycka till med att lotsa Vårdö in i framtiden!

ANNONSMATERIAL
TILL

Mikael Lindholm
kommunstyrelsens ordförande

llindfors@
aland.net

BYGGNADSTEKNISKA
NÄMNDEN
Byggnadsinspektionen
kommer under tiden
1.6.2020-31.8.2021
att hålla
öppet MÅNDAGAR kl. 8-15.
För ärenden rörande vatten och
avlopp, avfall och annat som rör
kommunalteknik, kontakta
kommunkansliet, tel. 018-47900,
för närmare information.

DAGHEMMET SOLBACKEN
lediganslår en plats som

barnskötare
på heltid för tiden
14.09-31.12.2020
Närmare uppgifter ger daghemsföreståndare Marie Lundell,
tel. 47940 eller via e-post
marie.lundell@vardo.ax
Ansökan med CV, behörighetsintyg,
numret (”2”) på tjänsten och kontaktuppgifter inlämnas senast onsdag
9 september 2020 kl. 15.00 till:
Förbundskansliet NÅHD, Stornäsvägen 40 B 3, 22410 GODBY eller
per e-post till byråsekreterare
jenny.jansson@ghs.ax

KONTAKTUPPGIFTER
VÅRDÖ KOMMUN

VÅRDÖ KOMMUN
BIBLIOTEK och KULTUR

www.vardo.ax
www.facebook.com/vardokommun
i ditt bibliotek börjar nu!

KOMMUNKANSLI

tel. 47900
Kommundir Eva Widgren
tel. 47990
e-post: eva.widgren@vardo.ax
Måndag - fredag kl. 9-15
e-post: info@vardo.ax
adress: Vårdöbyvägen 11, 22550 VÅRDÖ

Torsdagen 10.9. firas Vårdödagen!
I biblioteket får man tova sitt
eget Vårdöäppel eller färglägga äppel som ska pryda
barnavdelningen innan juletider (kl. 13-16:30/18-20).
På kvällen (kl. 18-20) bjuds det
även på fika! Välkomna!

BIBLIOTEK

tel. 47970
Vik. bibliotekarie Hannamari Ruohonen
Öppet tisd. och torsd. kl. 13-16.30 och 18-20
e-post: biblioteket@vardo.ax

Sagostunder för småbarn
körde igång 1 september. (Första sagostunden
var tisdagen 1.9. kl.10.)
Oktobers sagostund ordnas tisdagen 6.10. kl. 10.
Vi läser bilderböcker 15-20 min, efteråt får man
leka med kompisar och låna hem massor med
böcker!

BYGGNADSKANSLI

tel. 47920
Byggnadsinsp. tel. 47920, 0457 3430527
Måndagar kl. 9-15
e-post: fredrik.packalen@vardo.ax
Kommunalteknik: för mer information,
kontakta kommunkansli
tel. 47900

Höstens sagostunder:
Tisdagen 6.10 kl 10
Tisdagen 3.11 kl 10
Tisdagen 1.12 kl 10

CENTRALKÖK

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

Även Stickcaféet samt Klippklubben

DAGHEM SOLBACKEN
OCH FRITIDSHEM
tel. 47940

startar från tisdagen 15.9.2020 kl. 18-20.
Kom gärna med, ta hand om ditt välmående genom att umgås med andra!
Alla är välkomna, biblioteket bjuder
på kaffe och kaka som varje besökare får njuta av.
Välkommen in!

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

SKOLA

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

PS. Lasses Fartygsutställning samt barnavdelningens ”Kollornas värld” pågår septembermånade ut. Kom och kika!

SOCIALKANSLI

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

Det finns desinficeringsmedel
till händerna vid ingången och på disken.
Alla böcker som kommer in
torkas av med rengöringsmedel.
Kom ihåg säkerhetsavståndet
stanna hemma om du känner dig förkyld.

Välkommen
till ditt bibliotek!

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

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
AVFALLSHANTERING

På byggnadstekniska nämndens sammanträde 4.8.2020 beviljades följande bygglov:

KAMERAÖVERVAKNING
PÅ ÅTERVINNINGSSTATIONERNA

Nybyggnad av maskinhall
på Norräng 1:1 på Ängö.

Kommunen har under året märkt ett ökat
behov av bortförsel av extra avfall som inte
hör till insamlingen vid återvinningsstationerna. En hel del av det som läggs av i
stationerna är sådant som skall föras till
återvinningscentralen i Listersby.

Byggnadstekniska nämndens följande möte
hålls måndagen den 21 september 2020.
Handlingar till ärenden som skall behandlas
på mötet skall vara byggnadstekniska nämnden tillhanda senast måndag 14 september.

Övervakningskamera har införskaffats för ändamålet och återvinningsstationerna kommer
att övervakas och kamera flyttas runt där det
finns problem. De som lägger sådant avfall
som inte hör till återvinningsstationerna kommer att uppmanas att städa bort det alternativt gör kommunen det på deras bekostnad.

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
VÅRDÖ KOMMUN INBEGÄR

Kommunen är medveten om att de flesta
sköter sin avfallshantering och sortering väl
och endast ett fåtal gör nedskräpningen.
Alternativet om inte detta löses är färre,
övervakade mottagningsplatser för avfall.

ANBUD PÅ SNÖPLOGNING
Avtalstid om 3 år
från och med hösten 2020 till våren 2023.
Gäller plogning av kommunalvägar och privata
infarter samt för Simskäla även landskapets väg.
Entreprenören skall inneha egen snöplogningsutrustning.

Kommunens avfallstransportör har under
sommaren 2020 inte heller lyckats upprätthålla de avtalade tömningsintervallen vilket
förorsakat en del överfulla kärl, förhoppningsvis skall detta skötas fortsättningsvis.

Följande distrikt:
- Fasta Vårdö indelas om möjligt i två
distrikt med två entreprenörer.
- Simskäla (inklusive landskapets väg på
Östra Simskäla)
- Ängö/Bussö

ÅTERVINNINGSCENTRALEN
I LISTERSBY

Anbud lämnas per timme.
Beredskapsersättning utbetalas om 200 euro/
månad under 6 månader/säsong.
Anbud skall vara märkt ”Snöplogning Vårdö”
och vara kommunen tillhanda senast måndagen
den 21 september 2020 kl.15.00 på adressen
Vårdö kommun, Byggnadstekniska nämnden,
Vårdöbyvägen 11, 22550 Vårdö. Byggnadstekniska nämnden kan fritt anta eller förkasta
givna anbud.
För närmare information kontakta kommuntekniker Fredrik Packalén på tel.47920 eller
e-post: fredrik.packalen@vardo.ax

HAR ÖPPET 1.4-30.9

måndagar kl. 18-20
samt månadens

sista helgfria lördag
(26.9.2020) kl. 11-13
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ÅVC skötare tel. 041 444 2444

DAGHEMMET SOLBACKEN

På grund av rådande omständigheter

Finns det någon som är intresserad av att vara

på dagis vikarielista
och som kan jobba med kort varsel?

Gymnastiksalen går att hyra för fysisk aktivitet. Om toalett behövs används den som
finns utanför omklädningsrummen. Vi kan
ej erbjuda tillträde till omklädningsrummen.

Ta kontakt med dagis!
tel. 47940 eller / marie.lundell@vardo.ax

Det går även att hyra skolans musiksal.
Personalingången används för att komma in
i skolan. Vi kan ej erbjuda tillträde till skolans
kök.

AVFALLSHANTERINGEN
PÅ

ÄNGÖ, BUSSÖ, BERGÖ
Stort blandavfall

Städanvisningar kommer att placeras på
väggen i respektive utrymme. Den som hyr
lokalen ansvarar för att städningen utförs.

(ex. byggavfall, möbler), metallskrot,
träavfall, hushållsmaskiner samt

farligt avfall
(oljor, bilackumulatorer, lysrör mm)
kan föras till Ålands Renhållning
i Norrböle; Skogshyddsvägen 11.

Motivering till begränsningarna:
Skolan lyder under stränga restriktioner i
dessa tider. För att vi skall kunna ha kontroll
över skolans utrymmen gällande städning
måste dessa begränsningar hållas.

Ange att ni äger en
fastighet på Ängö, Bussö eller Bergö
så antecknas det.
Ett ”fullt bilsläp” eller ca. 1 m3

Den som vill hyra ett utrymme i skolan
skall höra av sig till skolans föreståndare
Annika Karlsson. Tel. 47960 eller e-post
annika.karlsson@vardo.ax

stort blandavfall eller träavfall ingår i Vårdö
kommuns avfallshanteringsavgift och kan
då lämnas kostnadsfritt hos Renhållningen.

Ålands renhållning har
öppet vardagar kl. 7.00-16.00

Med vänliga hälsningar
Andreas Johansson och Annika Karlsson

SAMRÅDSDELEGATIONEN FÖR BEREDSKAPSÄRENDEN MEDDELAR
Provning av signalerna sker tisdagen den 15 september 2020 kl. 13.00.
Signalerna sänds i följande ordning:
1) Den allmänna farosignalen (stigande sekvens 7 sekunder, sjunkande sekvens 7 se
kunder i 60 sekunder)
2) Fara-över-signalen, används normalt som brandalarmsignal (jämn ton i 60 sekunder)
Avsikten är att provsändningarna sker samtidigt och i samma ordningsföljd i hela landskapet. Ålands Radio kommer samtidigt som provningen sker att sända signalerna och
informera om dem.
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Den 10.9.2020 kl. 16-19, vid marknadsplatsen i Vargata
* Kom och mingla med vår nya kommundirektör Eva Widgren!
* Marknad
- Matbröd
- Söta bakverk
- Betongfigurer m.m.
- Saft, sylt etc

* Byakampen -femkamp
mellan byarna.
Utför 5 olika uppgifter mellan kl.
16.00-18.30, vandringspris

* Lotteri
- Vinster från generösa Vårdöföretag

* Företagsvisning
- Simons Järnsmide
- Lotta Jansdotter

Vill Du visa upp Ditt företag? Hör av Dig till Mia Påvals, 0400 846 706 senast 7.9.

* Vi har vikingar på besök kl 16-18
* Sång och musik
- Elin Lindholm och
Anna Johansson

- Lokala förmågor

* Marthorna har kaffeservering med Vårdöbakelsen
* Grillad korv och potatissallad, 5€
* Loppis (Vill Du vara med, hör av Dig till Mia Påvals, 0400 846 706 senast 7.9.)
* Biblioteket: Kom och tova ditt eget Vårdöäppel, Lasse Erikssons
utställning har öppet, kaffeservering på kvällen
Programtider, marknadsplatsen i Vargata, ca:
16.30 Lokala förmågor
17.30 Elin och Anna
18.45 Lotteridragning och vinnande by utses
VÄLKOMNA!
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Mindre boende

Martha-

MÖTE

önskas hyra
from.
1.10.2020 eller
enligt överenskommelse.

hålls tisdagen den

8 september 2020
kl. 19
hos Ann-Mari.

Hör av dig till Malena
tel. 0457 3426 811

Alla välkomna!

i Sandösund, är öppen
En ny aktivitet i Vårdö, kom ut och umgås
riskfritt i naturen.
Alldeles gratis om ni har egna diskar.
Det kommer att finnas diskar med Vårdö
vapen att köpa på campingen men tyvärr
leveransen är fördröjd och kommer inte
före nästa år.
Det finns dock andra diskar att köpa i
receptionen, 3-pack kostar 29€

Vårdös huvudkontor

Vi målar helt gratis era diskar orange när
snön har fallit.

Jag har tid för dig! Jag klipper både
damer, herrar och barn. Jag gör självklart även färger/permanenter/ögonfrans och brynfärg.

Vi välkomnar er

Sandösund och Disc Golf Åland

Öppet på vardagar enligt tidsbokning,
och helger enligt överenskommelse
Du kan även beställa "take away klippning", dvs jag kommer hem till dej och
klipper
Boka tid på 0408436153
Vi ses! / Malin Olofsson
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Vårdös
huvudkontor

Lådracet
är inne på slutspurten!
Grattis till vinnarna
25.8.2020!

Listersby
Mickelsö/Töftö
Vargata
Sandösund
Simskäla

Vårdö FBK

Juanita Fagerholm-Urch
Ulrika Diederichs
Ida Abrahamsson
Franz Karlsson
Paul-Mårten Sjölund

rekommenderar
alla att ha

husnummer
väl synligt

Varje månad under tiden maj - september
har ni som varit med i lådracet möjlighet att
vinna fina vinster!
De 10 som motionerat och skrivit sitt namn
flest gånger under säsongen 2020 kommer
dessutom att vara med i utlottningen av ett
presentkort på Team Sportia i Maxinge,
samt andra priser!
Årets sista dragning är 24 september. Då
har vi även en större dragning så alla som
deltagit har chansen att vinna fina priser!

mot infarten så att all form av
räddningstjänst snabbt
kan lokalisera rätt adress och
hjälpa den nödställda
fortast möjligt.

arr Folkhälsan på Vårdö r.f.

Sekunderna är
värdefulla för oss!
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Aktuell info om coronaviruset Covid-19

Vänkurs

finns på ÅHS hemsida

www.ahs.ax

Vill du bli Röda korset vän till en äldre,
ung med psykisk ohälsa, inflyttad eller
någon annan som behöver det?

Allmänheten uppmanas följa med
utvecklingen och följa givna direktiv.

Kom med på vänkurs torsdagen den 17:e september 2020 kl. 18-21 på Röda korsgården
Fika ingår.
Anmälningar till onsdag 9.9.2020.

Sjukvårdsupplysning
tel. 018-538 500

Coronatelefon (covid-19 vårdfrågor)
018-535 313

Vi går igenom Röda korsets principer och verksamhet, olika former av vänverksamhet
(vänpool som kan ringas in för kortvariga uppdrag, följeslagarvän på ÅHS eller långvarig vän),
självkännedom och frivillig verksamhet.
Du förbinder dig inte till något utan kan även
gå kursen för att få mer information.

Via hemsidan kan du

kostnadsfritt
prenumerera

För anmälan eller mer information
kontakta; Linda Johansson, samordnare
för social och mångkulturell verksamhet.
tel. 040 8267005
linda.johansson@redcross.fi

på Wårdö Info och
nämndernas protokoll.
www.vardo.ax/prenumerationer

SOCIALNÄMNDEN OCH
OMSORGSNÄMNDEN
FÄRDTJÄNSTTAGARE!

TAXI PÅ VÅRDÖ

anslutna till Taxikort Plus:

BUTIKSTUREN

Vårdö Skärgårdstaxi
tel. 040 741 5672

Katarinas Taxi

körs på fredagar,

tel. 0400 605 831

start kl. 10 från Listersby.
Bokas via Bomans taxi,
tel. 47742, 0400 892 142
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Beställning
av lunch:

Strömsgårdens

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

2.9
3.9
4.9
5.9
6.9
7.9
8.9
9.9
10.9
11.9
12.9
13.9
14.9
15.9
16.9
17.9
18.9
19.9
20.9
21.9
22.9
23.9
24.9
25.9
26.9
27.9
28.9
30.9
30.9
1.10

Sign

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.

Onsdag
Torsdag
Fredag

2
3

Dagens fisk
Korvsoppa & frukt

4

Kycklingfrestelse

Lördag
Söndag
Måndag

5

Sillbord & dessert

6

7

Nötrullader i ädelostsås, potatis & dessert
Risotto

Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

8

Fläsk, blodbröd, potatis

9
10

Dagens fisk
Kycklingsoppa Thailand & frukt

11

(D,Sk) Gröt

Lördag
Söndag

12

Fisk i ugn, potatis & dessert

13

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

14

Slottsstek, sås, potatis & dessert
Pannbiff med lök, potatis

15

Helstekt karré, svartpepparsås, potatis

16

Dagens fisk

17

Borstijsoppa & frukt

18

Mald leverbiff, vitsås, potatis

Lördag
Söndag

19

Fläskgryta, potatis & dessert

20

Biff med örtsmör, potatis & dessert

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

21

Pytt i panna

22

Grisfilé, brunsås

23

Pasta Carbonnara

24

Fisksoppa & frukt

25

(D,Sk) Tacos

Lördag
Söndag

26

Kalops, potatis & dessert

27

Fläsk, stuvade makaroner & dessert

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

28

Lindströmsbiff, gräddsås, potatis

29

Vegetariskt

30

Dagens fisk

1.10

(S) Kållåda

(S) Makaronilåda

Ärtsoppa & frukt

Smaklig måltid!
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Vårdödagen

