
  

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 1 november stoppdag 25 oktober 

Nr 10  årgång 33 

 
 

 

 
          Vårdö: 
 
 

Kurser i oktober: 

 

lö  9.10 Ta vara på  hösten
  med en vandring i 
   Grundsunda 
Sö 10.10 Pimpa din pumpa 
  - kanske en riktig 
  vårdöpumpa?! 

 

Båda kurserna behöver fler  
anmälningar för att starta! 

 

Anmälan senast 4.10.21 

till kontaktperson Lisbeth Lindfors  
tel. 0457 0537 066 eller till  

llindfors@aland.net  
 

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

 
VÅRDÖ  

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

sammanträder torsdagen den 

14 oktober 2021 
kl. 19.00 på kommunkansli.  

 

Anders Englund,  
kommunfullmäktiges ordf. 

 

 
informerar 
 

Funderar du på att gå över till  
förnyelsebar energi? 
Landskapsregeringen har nu ett flertal bidrag för  
de som övergår till förnyelsebar energi. 
 

Stöd för solceller 
Upp till 2 500 euro per bostadshus. 
Företag kan få upp till 10 000 euro. 
 

Stöd för elbilsladdare 
50 % av kostnaderna högst 1 000 euro. 
 

Funderar ditt företag på hur ni 
kan minska energikostnaderna 
och vattenanvändningen? 
Landskapsregeringen ger nu 40 % av kostnaderna  
högst 10 000 euro i stöd för utredningar som syftar  
till att minska energi- och vattenanvändningen. För  
investeringar som minskar företagets utsläpp av  
växthusgaser och effektiviserar energi- och vatten-
användningen ges 25 % högst 300 000 euro i stöd. 
 
Mera information om stöden och hur ansökan gör 
hittas på landskapsregeringens hemsida  
https://www.regeringen.ax/infrastruktur-
kommunikationer/el-energi/bidrag-stod-
energiinstallationer  

 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 
 

Byggnadstekniska nämndens följande möte 
hålls måndagen den 18 oktober 2021.  
Med reservation pga. givna Corona restriktioner. 
 

Handlingar till ärenden som skall behandlas på 
mötet skall vara byggnadstekniska nämnden 
tillhanda senast måndag 11 oktober2021. 

 

Annonsmaterial senast 25:e  

https://www.regeringen.ax/infrastruktur-kommunikationer/el-energi/bidrag-stod-energiinstallationer
https://www.regeringen.ax/infrastruktur-kommunikationer/el-energi/bidrag-stod-energiinstallationer
https://www.regeringen.ax/infrastruktur-kommunikationer/el-energi/bidrag-stod-energiinstallationer
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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 & 18-20 
e-post: biblioteket@vardo.ax 
 

BYGGNADSKANSLI tel. 47920 
Byggnadsinspektör Fredrik Packalén  
månd. - onsd.  kl. 9-15  tel. 0457 3430 527  
e-post: fredrik.packalen@vardo.ax  
 

CENTRALKÖK  tel. 47980 
e-post: centralkoket@vardo.ax 
 

DAGHEMMET SOLBACKEN 
Föreståndare Marie Lundell   tel. 47940 

        eller 0457 3456 368  
e-post: marie.lundell@vardo.ax   
 

FASTIGHETSSKÖTSEL 

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

FRITIDSHEM        OBS!  tel. 47930 
Fritidshemsledare Siv Grönvall-Diederichs 
 

SKOLA tel. 47960 
Föreståndare Jens Andersén 
e-post: jens.andersen@vardo.ax  
 

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

STRÖMSGÅRDEN   tel. 47950 

tf. äldreomsorgsledare Elin Grönlund 
                 OBS! TEL NR   tel. 0457 3459 302  
e-post: aldreomsorg@vardo.ax    

 

 

VÅRDÖ KOMMUN 
BIBLIOTEK och KULTUR 

 

HÖSTHÄLSNINGAR FRÅN BIBLIOTEKET! 
 

Vårdökonstnären Louise Nordström 
ställer ut sin konst i biblioteket 14.9-7.10.21:  

Utställningen består av Nordströms stora och små 
skulpturer samt smycken, gjorda bland annat av silver. 
Så skynda dig till biblioteket för att njuta av lokal konst! 
 

Höstens aktiviteter är nu i full gång!  

och 

samlas varje tisdag  kl. 18-20.  
Biblioteket bjuder på fika.  Välkommen med! 
 

blir det torsdag 7.10.21 kl. 11.  
Vi läser bilderböcker ca 15 minuter, 
därefter får man leka i barnavdelningen 
och låna hem massor med nya böcker!  
Varmt välkomna! 

 

Pernilla Lindroos När kärleken väljer 
Dick Harrison Nazismen 
Anna Lindman Sekten -ett reportage om Knutby 
 Filadelfia 
Fritjolf & Leena Sahlström  Cancerbrev 
Mia Kankimäki Kvinnor jag tänker på om natten 
Birgitta Bergin Det enda jag vill är att leva 
Jonas Gardell Ett lyckligare år 
Fredrik Backman Vinnarna 
Kerstin Ekman Löpa varg 
Klas Östergren Två pistoler 
Jo Nesbø Råttön och andra berättelser & Svart-
 sjukemannen och andra berättelser 
Katja Kettu Rose är borta 
Jojo Moyes Bortom horisonten 
Simona Ahrnstedt Nattens drottning 
Lucinda Riley Änglaträdet 
Heather Morris Tre systrar 
Viveca Sten Dalskuggan 
Peter May Dödsboet 
Tove Alsterdal Slukhål 
Hjort & Rosenfeldt Som man sår 
Sofie Sarenbrant Munkavle 
Anna Jansson Dansa min docka 
Ragnar Jonasson Vit död 
Liza Marklund Polcirkeln 
                     Alexander Rozental 
 Bättre än perfekt: en självhjälpsbok  
 för perfektionister 
 

 MASSOR med bilderböcker samt  
 fina mellanåldersböcker! 

 

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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LANTBRUKSKANSLIET 
INFORMERAR 

 

Nu kan du som djurägare själv göra anmä-
lan om din Djurhållning och dina Djurhåll-
ningsplatser via registrets e-tjänster.  
 

Den 23 augusti 2021 öppnades Djurhållar-  
och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst. Med  
e-tjänsten kan aktören/djurhållaren själv lämna 
anmälningar om sin djurhållning och sina djur-
hållningsplatser och kadaverplatser. 
 

Skyldigheten att registrera djurhållningsplatser-
na gäller alla platser där du har för avsikt att 
hålla ett eller flera nöt-, får-, get-, svin-, hjort-, 
kamel- eller hästdjur, pälsdjur, fjäderfä, bin, 
humlor, produktionskaniner, renar som hålls 
utanför renbeteslag och vissa könsceller och 
embryon.  
 

Anmälningen skall göras innan djurhållningen 
inleds och djurhållningsplatserna ska registre-
ras även om djur hålls som  hobbydjur eller 
endast kortvarigt. Om du således sommartid 
håller till exempel höns eller får, hur kortvarigt 
detta än sker, ska en anmälan om djurhåll-
ningsplatsen och djurhållningen lämnas. 
 

Djurhållningsplatser och djurhållningsverk-
samhet kan anmälas med personbeteckningen, 
FO-numret eller lägenhetssignumet. Djurhåll-
ningsplatsen kan registreras som egen eller så 
kan djuren hållas på en djurhållningsplats som 
en annan aktör registrerat. Via e-tjänsten kan 
man också kontrollera och uppdatera uppgifter 
som tidigare lämnats. 
 

Uppdaterade uppgifter om djurhållningen och 
djurhållningsplatserna är viktigt för att djurens 
spårbarhet ska kunna säkerställas till exempel 
om en eventuell djursjukdom bryter ut.  
 

Inloggningsadressen är:  
http://epr.ruokavirasto.fi 

 

Mer information om djurhållar- och djurhåll-
ningsplatsregistrets 
e- tjänst hittas på 
Livsmedelsverkets 
hemsida. Lantbruks-
sekreteraren som  
tidigare tog emot 
dessa anmälningar kan 
ge råd och vägledning 
om hur anmälningarna 
skall registreras. 

 
SNÖPLOGNING 2021-2022 
Fastbosatta Vårdöbor som har haft snö-
plogning förra säsongen och fortsättningsvis 
önskar få infart/väg plogad behöver ej  
meddela detta. 
 

Önskar ni beställa eller avbeställa  
snöplogning inkommande vinter så skall 
detta meddelas senast den 22 november 
2021 till Vårdö kommunkansli tel. 47900 
eller e-post: info@vardo.ax  
 

Taxan för snöplogning är för säsongen 180€ 
och för folkpensionär 120€. 
 

FASTIGHETSÄGARE 
som har snöplogning inom Vårdö kommun 
bör uppmärksamma följande: 
 

För att underlätta framfarten 
med snöplog och traktor uppmanas alla 
som har kommunal snöplogning att märka 
ut sina privata infarter med plogpinnar. Det 
är även viktigt att större stenar vid vägkan-
terna märks ut så att inte den som utför 
snöplogningen riskerar att förstöra sin ut-
rustning på grund av fasta hinder under 
snön. Kvistar och grenar till en höjd av 3,5 m 
skall också röjas undan. 
Bristfälligt utmärkta infarter plogas inte! 
 

Kommunen plogar 
när det är minst 7 cm snö. 
Om det blåser och driver 
igen kan det plogas vid 
mindre snömängder. 
 

Snöplogning sköts enligt nedan: 
 

- Sandö, Vargata, Töftö och Mickelsö 
 Sven Sjölund  tel. 0457 5267 260 
 

- Listersby, Grundsunda,  Vårdöby, Lövö och 
 Strömsby; 
 Andreas Wiman tel. 040 8288 816 
 

- Simskäla  
 Paul-Mårten Sjölund tel. 0400 723 550 
 

- Ängö/Bussö  

 Vidar Häggblom tel. 040 5281 828. 

 

http://epr.ruokavirasto.fi
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Fast bosatta vattenabonnenter! 
Nu är det dags igen för VATTENMÄTARAVLÄSNING; senast 1.11.2021! 
 

Avläsningen kan meddelas per post på kupongen nedan, alternativt  via e-post 
info@vardo.ax , per tel. +358 (0)18 47900 eller via hemsidan www.vardo.ax under 
Bygga & bo/vattenavläsning. 

- -  - - - -  Klipp här   - -    RETURNERAS  SENAST  1.11.2021  - - - - - -  Klipp här    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Avläsningsdatum  Mätare 1   Mätare 2  

          

_________ 2021  ____________         ____________ 

 

Avsändare/abonnent: 
  

_________________________________________________ 
 

Adress:     Tel nr: 
 

_________________________________________________ 

 

 

MOTTAGAREN 
BETALAR PORTOT 

Gäller inom  

Norden 
 

Svarsförsändelse 

Avtal 22100/113 

Vårdö kommun 

22103 MARIEHAMN 

Syns i trafiken! 
 

Använd reflex! 

 
 

I vissa situationer kan det vara riktigt svårt att 

få pengarna att räcka redan till det allra nödvän-

digaste. Även här på Åland. Därför driver Rädda 

Barnen, Mariehamns församling, Missionskyrkan, 

Pingstkyrkan och Socialmissionen projektet 

Matbanken tillsammans. 
 

Matbanken 
är vid Vårdöbutiken  

och samlar in torrvaror, bröd,  

frysvaror och färska grönsaker  

fredag 

8.10.2021  

kl. 11-15 
 

 

Alla kan vi 

hjälpa till lite! 

 

Tack för 

ditt stöd! 

Föreningen hem och skola 
vid Vårdö grundskola 
 

Årsmötet bestämde att medlems-
avgiften ska vara samma som 
tidigare år, vilket betyder 7,50 € 
per förälder. Finns det andra som 
vill understödja verksamheten är 
det varmt välkommet. 
 

Medlemsavgift för verksamhets-
år 2021-2022 betalas till:  
 

Kontonummer IBAN: 
FI4566010002310563 
 

Mottagare: Föreningen hem och 
skola vid Vårdö grundskola 
 

Referensnummer: 1009 

mailto:info@vardo.ax
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Vårdö 
Marthaförenings 

 

OKTOBERMÖTE 
hålls hos Riitta Johansson  

torsdagen den 

14.10.2021 kl. 19 
 

Planering av  

höstens aktiviteter  samt julen. 

 

  Välkomna! 
 -både nya och gamla medlemmar! 
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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. 

 

 

 
ÅTERVINNINGSCENTRALEN  

I LISTERSBY HAR ÖPPET 
 

• 1 oktober - 31 mars •  
ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE 

ÅVC skötare tel. 041 444 2444 
 

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

 

 

 

Wårdö  
Kulturstiftelse r.s.  

 

Höstmöte 
måndagen den 

15 november 2021 
kl. 19.00 i skolans gymnastiksal 

 
Stadgeenliga förhandlingar  

 
Diskussion 

om kulturstiftelsens framtid  
 

Pia Sjöberg 
om Lövö fredskongresserna 

 
Servering 

 

Hjärtligt välkomna!  
 

www.wardokulturstiftelse.ax  

 

 
AVFALLSHANTERINGEN 
ÄNGÖ, BUSSÖ, BERGÖ 

 

Stort blandavfall  
och farligt avfall  

förs till Ålands Renhållning 
i Norrböle,  

öppet vardagar kl. 7-16. 
 

Ange att ni äger en  
fastighet på  

Ängö, Bussö eller Bergö. 
 
Ett ”fullt bilsläp” eller ca. 1 m3 är kostnadsfritt. 

 

 
Skärgårdsmarknad 

 på Torget i stan  
23 okt 2021 

kl. 11-14  

 
Anmälan för deltagande senast 15-16 okt. 2021 

till Susanne Nordberg.  
 

Mer information kommer bl.a. på  
Facebook, Vårdös djungeltrumma! 
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Vi drar en extra fin vinst 
varje månad bland alla deltagare! 

 

Augusti: Michael Urch 

 
 Övriga vinnare: 
Mickelsö/Töftö  Erika Samuelsson  
Vargata    Maria Gruner  
Listersby    Malena Kulves 
Sandösund   Nanna Jansson-  
              Silvander 
Simskäla    Maria Sjölund  
 

- hela säsongen 2021 - 

 
Övriga vinster:  

 Ellen Sjölund 
Lotta Angergård 

Siv Grönvall- Diederichs  
Sofia Wiman 

 
Presentkort på Sportia  

Lottades ut bland de som gått mest 
Vinnare 

Annsan Weckman & Hilmer 
 

Tröstpriser:  
Diana Abilgaard 

Sven-Erik Silvander 
Mari Grönvall-Sjögren  

Maria Sjölund  
Siv Grönvall- Diederichs  

 
Grattis till alla vinnare! 

 

 
Ett stort tack 
till alla som gått till en låda och skrivit 
sitt namn. (1 656 namn!). 
 
Även ett stort tack 
till Vårdö företagare samt 
ÅCA och Storgårds ägg  
som skänkt produkter till dragningarna!  
 

Folkhälsan på Vårdö r.f. 

 
Fr o m 3.10.2021 

spelar vi 
BOULE INNE 

i skolans gymnastiksal 
söndagar kl. 18! 

 

 
Vill du veta mer?  

Kontakta Christa Evans,  
tel. 040 5905 215 

 
  Vårdö IK  
 

 

TALKOKVÄLL 
Vi träffas vid idrottsplanen måndag 25.10.21 
från klockan 17.00 (kom när ni hinner).  
Klä er varmt och praktiskt, ta gärna med 
röjsåg/sekatör ni som har.  
VIK bjuder på korv och kaffe. 
 
INTRESSERAD AV ATT BÖRJA 
TRÄNA PÅ GYMMET? 
Nya gymmedlemmar:  
Gratis prova på tillfällen 
lördag 16.10 och söndag 17.10 klockan 12-15.  
 

Vill du börja träna 2022 och blir medlem 
redan nu får du resterande av 2021 gratis 
(oktober-december). 

 
 

Vid frågor, hör av dig 
på Vårdö IKs facebooksida  

eller till Inka på telefon 040 5957 694. 
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BUTIKS-
TUREN 

 

körs på fredagar, 
start  kl. 10 från Listersby. 

 

Bokas via Bomans taxi,  
tel. 47742, 0400 892 142  

Musikunderhållning på Strömsgården 

 

Söndagen den 3 oktober kl. 13.00 kommer Nidälvens duo till Strömsgården. 
Kendar Blomqvist & Alisa Appelqvist bjuder på gamla låtar med dragspelsmusik  
och sång! 
 
Var?  
På Strömsgårdens äldreboende, i matsalen.  
 
Vem är inbjudan riktad till? 
Alla 70+ i kommunen är hjärtligt välkomna att delta i detta  
evenemang! 
 
Program 
Musikunderhållning av Nidälvens duo, dragspelsmusik och sång  
mellan kl. 13-14.30 Gamla låtar från 40-, 50- och 60-tal. Finns även 
möjlighet att önska låtar på plats.  
Det kommer att finnas kaffe med dopp.  
 
Anmälan  
Anmälan bör göras per telefon till tf. äldreomsorgsledare 
Elin Grönlund. Sista anmälningsdag är fredag den 1.10-2021.  
 
Skjuts kan ordnas enligt överenskommelse. 
 
Vänligen 
 
Tf. äldreomsorgsledare Elin Grönlund    
Tel: 0457 345 93 02  

 

31 oktober 2021 
blir det VINTERTID  

-då är det dags att 

ändra klockan en 

timme BAKÅT! 
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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 

 
OMSORGSNÄMNDEN INFORMERAR 

 

De genomsnittliga 
väntetiderna för sociala tjänster 

20.9.2021-20.3.2022 
 

Tjänst Genomsnittlig väntetid 
 

Hemvård  0–7 dygn   
Måltidstjänst  0–1 dygn 
Stöd för närståendevård  5–7 dygn    
Bedömning av servicebehov 1–3 dygn 
Effektiviserat serviceboende 0–3 dygn 
 

Tilläggsinformation 
I akuta situationer får klienten tjänsten  
genast. Om beslutet för närståendevård är 
jakande utbetalas närståendevårdsstöd från 
den månad som anhållan har anlänt till  
kommunen.  
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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 

1.10 Fredag 1 Pannbiff, lök, sås, potatis 

2.10 Lördag 2 Fisk i ugn, potatis & dessert 

3.10 Söndag 3 Dillkött, potatis & dessert 

4.10 Måndag 4 Jambalaya 

5.10 Tisdag 5 Crêpes 

6.10 Onsdag 6 Dagens fisk 

7.10 Torsdag 7 Korvsoppa & dessert 

8.10 Fredag 8 Kållåda 

9.10 Lördag 9 Fläsk, blodbröd, potatis & dessert 

10.10 Söndag 10 Sjömansbiff & dessert 

11.10 Måndag 11 Korvsås, potatis 

12.10 Tisdag 12 Mald leverbiff, vitsås, potatis 

13.10 Onsdag 13 Dagens fisk 

14.10 Torsdag 14 Ärtsoppa & plättar 

15.10 Fredag 15 Pepparrotskött, potatis 

16.10 Lördag 16 Laxpudding, skirat smör & dessert 

17.10 Söndag 17 Schnitzel & dessert 

18.10 Måndag 18 Ugnskorv, mos 

19.10 Tisdag 19 Vegetarisk pytt-i-panna 

20.10 Onsdag 20 Dagens fisk 

21.10. Torsdag 21 Kycklingsoppa med kokos & pannkaka    Höstlov 

22.10 Fredag 22 Köttgryta, potatis/ris                             Höstlov 

23.10 Lördag 23 Fisksoppa med tomat & dessert 

24.10 Söndag 24 Rullader, sås, potatis & dessert 

25.10 Måndag 25 Buffé 

26.10 Tisdag 26 (Sk, D) Tacos i pitabröd    (S) Fläsksås, mos 

27.10 Onsdag 27 Dagens fisk 

28.10 Torsdag 28 Morotssoppa, nybakt bröd & dessert 

29.10 Fredag 29 Fredagsmys 

30.10 Lördag 30 Dillkött, potatis & dessert                            

31.10 Söndag 31 Schnitzel, pepparsås, mos & dessert 


