
  

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 4 januari stoppdag 25 december 

SAMHÄLLSINFORMATION 

ANNONSER  
WÅRDÖ 

INFO 2020 
 

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 

Nr 12  årgång 32 

 
VÅRDÖ  

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

sammanträder torsdagen den 

17 december 2020 
kl. 19.00 på kommunkansli.  

 

Anders Englund,  
kommunfullmäktiges ordf. 

 

 
FÖRTROENDEVALDA! 

 

SKATTEKORTEN  
lämnas in till kommunkansliet  

senast måndag 7.12.2020 

 

 

Jag heter Kristoffer Barkar 
och jag har nyligen börjat som tf. kommun-
direktör för Vårdö kommun. Under de två 
veckor jag har varit här på Vårdö så har 
jag redan haft möjligheten att träffa många 
av er. Jag härstammar från Jakobstad och 
har jobbat på fastlandet och i Storbritan-
nien tidigare och på Åland har jag bott och 
jobbat nästan 4 år. 
 

Jag är gift och vår son som är snart 5 år 
är född på Åland. 
 

Vårdö är mycket vackert och jag ser fram 
emot att åka runt och se mera av vad ön 
har att erbjuda och träffa flera av er. 
 

Om ni har några frågor så hör gärna 
av er till  mig på kommunkansliet. 

 

Kristoffer Barkar 

Till er alla 

från oss alla 

 
 

VÅRDÖ 

KOMMUNKANSLI 
håller 

JULSTÄNGT  
21-25.12.2020 

 

Brådskande ärenden, ring 

tel. 47990 eller 0457 3458 790 
 

Från oss alla till er alla,  
en riktigt God Jul och  

ett Gott Nytt År! 

 
LEVERANTÖRER!  

 

FAKTUROR  
- till Vårdö kommun -  

med  betalning inom 2020,  
skall vara kommunkansliet 

tillhanda  

senast måndag 
14.12.2020  

 



2 

 

 
 

KONTAKTUPPGIFTER 
VÅRDÖ KOMMUN 

www.vardo.ax  
 

KOMMUNKANSLI  tel. 47900 

tf kommundir Kristoffer Barkar    47990 
e-post: kristoffer.barkar@vardo.ax   
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  
Byggnadsinsp. tel. 47920, 0457 3430527  
OBS! Måndagar kl. 9-15  
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 3456368  
Föreståndare Marie Lundell 
e-post: marie.lundell@vardo.ax   
 

FASTIGHETSSKÖTSEL 

Fastighetsskötare       tel.  040 5946 705 
 

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. 432730 
e-post: susann.peltonen@sund.ax 
 

STRÖMSGÅRDEN   tel. 47950 

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

 

 

VÅRDÖ KOMMUN 
BIBLIOTEK och KULTUR 

 
 

I väntan på den stora  
 Runar Salminen-utställningen  

som inplaneras till nästa sommar välkomnar 

biblioteket till att ta en titt på Salminens skapar-
process. Man kan se Salminens figurer växa fram 
från skisser till mallar, oslipade statyer som sakta 
tar sin form och vaknar till liv.  
 

Efter årsskiftet flyttar vi  

Sagostunderna till månadens första  
torsdag för att inte krocka med små- 
barnsmusik. Vi läser sagor ca 15 minuter, efteråt 
får man leka i barnavdelningen och låna hem  
massor med böcker!  
 

Stickcafé och Klippklubben  
samlas sista gången innan  
julpausen tisdag 15.12.2020.  

 

Välkommen med! Biblioteket bjuder på  
kaffe/te och kaka till alla besökare! 
 

Upprop till alla Vårdöbor! 
”LILLA UTSTÄLLNINGEN” 

Har du något du samlar på - en egen fin samling 
där hemma? Kanske spargrisar, gamla verktyg, 
grytlappar eller kattfigurer? Så roligt – nu har du 

möjlighet att visa upp din samling  
i en fin glasmonter bakom lånedisken! 
Biblioteket ställer ut en ny samling varje månad  
så länge det finns samlingar att visa upp! 
Boka in din månad genom att kontakta  
Vårdö bibliotek i Messenger/per telefon/kom 
förbi när vi har öppet!  
 

DECEMBER MÅNADS LILLA UTSTÄLLNING: 
Kom in och njut av den söta vinterstämningen! 

 

 
Kom ihåg säkerhetsavståndet  
Stanna hemma om du känner dig förkyld. 
 

 

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
mailto:fredrik.packalen@vardo.ax
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finns på ÅHS hemsida 
www.ahs.ax 

 

Allmänheten uppmanas följa med  
utvecklingen och följa givna direktiv. 

 

Coronatelefon (covid-19 vårdfrågor) 
018-535 313 

 

Sjukvårdsupplysning 
tel. 018-538 500 

Aktuell info om coronaviruset Covid-19 

 

ÅTERVINNINGS- 
CENTRALEN (ÅVC) 
I LISTERSBY HAR ÖPPET  

• 1 oktober - 31 mars •  
enligt överenskommelse  

med Christer Norrman, tel. 041 444 2444 
 

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

 
  

 Byggnadsinspektionen har öppet 
MÅNDAGAR kl. 8-15, tel. 47920 

 

För ärenden rörande vatten och avlopp,  
avfall och annat som rör kommunalteknik, 
kontakta kommunkansliet, tel. 018-47900, 
för närmare information. 

 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 
 

På byggnadstekniska nämndens sammanträde 
16.11.2020 beviljades följande bygglov: 
 

- ombyggnad av båtverkstad om 104 m²   
och lager om 67 m² och 174 m²  på Solkulla 
R:nr 1:94 i Vargata  

- nybyggnad av fritidshus om 45 m²  på ubv tomt 
från Mellangård R:nr 1:16 på Simskäla  

- nybyggnad av garage om 80 m²  på Södra 
Soludden R:nr 4:31 i Grundsunda  

 

Byggnadstekniska nämndens följande möte 
hålls måndagen den 14 december 2020. 
Handlingar till ärenden som skall behandlas 
på mötet skall vara byggnadstekniska nämn-
den tillhanda senast måndag 7 dec. 2020. 

 

 

AVFALLSHANTERINGEN 
PÅ 

ÄNGÖ, BUSSÖ, BERGÖ 
 

Stort blandavfall och farligt avfall  
kan fortsättningsvis föras  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. 

 

 
VÅRDÖ BIBLIOTEK 

Dags att mysa i soffhörnan 
med en alldeles ny deckare eller bekanta sig 

med ny åländsk litteratur; 
 

Martin Högstrand Magen 
Katarina Gäddnäs Bara vara 
Leo Löthman Frihamn 
Sebastian Johans Broarna 
Camilla Wahlsten Livia 
Gustav Wikström Ett skepp kommer lastat 
Alex Schulman Överlevarna 
Anne Holt Operation fosterland 
Lars Kepler Spegelmannen 
Ninni Schulman När alla klockor stannat 
Jo Nesbø Kungariket 
Peter May Lockdown 
Ken Follett Aftonen och morgonen 
Kjell Westö Tritonus 
Bente Pedersen Bröllopsresan 

 

 

 

Via hemsidan kan du   

kostnadsfritt prenumerera 
på Wårdö Info och 

nämndernas protokoll. 
 

www.vardo.ax/prenumerationer 

http://www.ahs.ax
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LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR 
 

Anmälan om innehav av hästar och 
övriga djur till djurhållarregistret 
I enlighet med Jord- och skogsbruksminis-
teriets förordning om identifiering av häst-
djur (222/2017) skall numera även innehav 
(djurhållningsverksamhet) av hästar i likhet 
med nöt, får, svin, höns, bin mm. anmälas. 
Anmälningsplikten gäller oberoende av an-
tal djur och oberoende av om det är yrkes-
mässig djurhållning eller i sällskaps- och 
hobbysyfte. Denna anmälan skall ej för-
växlas med anmälan till andra hästregister 
utan denna anmälan skall göras separat av 
alla hästägare. Anmälan är viktig för att 
kunna spåra och hålla koll på eventuell 
smittspridning. 
 

Hållandet av djur skall anmälas innan djur-
hållningen inleds men senast 31.12.2020 
om du redan i dag äger hästdjur. Anmälan 
görs på fastställd blankett och inlämnas  
till din kommuns lantbrukssekreterare. 
Blankett och information hittas på Livs-
medelsverkets hemsida under: livsmedels-
verket.fi/Odlare/Djurhållning/Märkning 
och registrering av djur.  
 

Du kan även kontakta din kommuns lant-
brukssekreterare för information:  
tel. 431540, eller per mail:  
lantbruksstod@finstrom.ax   
 

Förutom djurhållningsverksamheten skall 
även djurhållningsplatsen det vill säga plat-
sen där hästdjuret hålls, anmälas. Anmälan 
görs av den som äger djurhållningsplatsen.  
Om det på djurhållningsplatsen, till exem-
pel i häststallet, finns flera hästar med olika 
ägare är det häststallets ägare som anmä-
ler djurhållningsplatsen. Efter att anmälan 
inlämnats och uppgifterna registrerats i 
djurhållarregistret tilldelas djurhållnings-
platsen ett djurhållningsplatssignum som 
stallägaren skall delge hästägarna. Häst-
ägarna bör ha fått signumet för djurhåll-
ningsplatsen innan de gör sin anmälan om 
djurhållning eftersom signumet skall anges 
på anmälan om djurhållningsverksamhet. 

  

 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 
 

SNÖPLOGNING 2020-2021 
Fastbosatta vårdöbor som har haft snöplogning 
förra säsongen och fortsättningsvis önskar få  
infart/väg plogad behöver ej meddela detta. 
 

Taxan för snöplogning är för hela säsongen  
180€/hushåll och för folkpensionär 120€. 
 

FASTIGHETSÄGARE 
som har snöplogning i Vårdö kommun  
BÖR UPPMÄRKSAMMA FÖLJANDE 
För att underlätta framfarten med snöplog 
och traktor uppmanas alla som har kommunal 
snö-plogning att märka ut sina privata infarter 
med plogpinnar. Det är även viktigt att större 
stenar vid vägkanterna märks ut så att inte den 
som utför snöplogningen riskerar att förstöra 
sin utrustning på grund av fasta hinder under 
snön. Kvistar och grenar till en höjd av 3,5m 
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. 
 

SNÖPLOGARE DISTRIKTSVIS: 
 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. 
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Fredag 11.12.2020 kl. 12 
bjuder Vårdö skolas elever i  

åk 3-6 på ett 

utanför affären i Vargata. 
 

Alla Vårdöbor är 

 
Med reservation för vädret. 

 

God Jul  
alla vårdöbor 

 
Önskar alla i daghemmet Solbacken 

 

Tack Cricke 
för den jättefina guidade rundturen på 

Vårdö Återvinningscentral. 
Vi lärde oss mycket i anknytning till 

vårt tema om natur/miljö 
 och sopsortering. 

Barnen  på Solbacken 

 
 

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  

tisdag 

8.12.2020  

kl. 13-16 
 

Trycket på Matbanken 

är större än någonsin,  

samtidigt som de får 

in mindre mängd mat. 

Men alla kan vi hjälpa till lite! 

 

Tack för ditt stöd! 



7 

TRADITIONELL 

 

 

       

 

Lördagen den 12.12.2020 

kl 12 – 14 

på marknadsplatsen i Vargata   

 

Julsånger med Elin och Anna. kl 13.00. Kom och lyssna! 

 

- Mat- och kaffebröd 

- Töftö-skorpor 

- Havtornssaft 

- Rökt kyckling och griskött 

- Julens lådor och slaktgryn 

- Karelska piroger, strömmingslåda och 

rödbetsgratäng 

- Senap till skinkan 

- Skomakarlax, kryddfisk och saltströmming 

- Julljus, julgodis och sockerfritt 

- Fågelmat 

- Lammskinn och lammfärs 

- Julklappstips, m.m. 

 

VÄLKOMNA! 

Kom ihåg säkerhetsavstånd  

och övriga rekommendationer  

från landskapsregeringen.  
 



8 

 

Det händer i församlingen 
 i december 
 

Torsdag 10.12 kl. 13.00  
Julfest för pensionärer i Smakbyn. Jultallrik à 10 euro. Smakbyns gravade lax  
med senapssås och kokt potatis, räkröra, rödbets & äppelsallad, rostbiff, Mickes köttbullar,  
potatislåda, hemkokt julskinka och till efterrätt kaffe och sockerbagarens julgodis. Julandakt.  
Julklapp med, värde ca 5 euro. Anmälan till Kati, tfn 0457 344 9492 senast måndag 07.12.2020. 
 

Fredag 11.12 kl. 10.00 
 Småbarnsmusik i Vårdö församlingshem. Julpyssel och avslutning. Kati Juntunen. 
 

Söndag 13.12 kl. 14.00  
 Högmässa i Vårdö kyrka. Carolina Lindström, John-Adam Sjölund. Kollekt till Matbanken. 
 

Måndag 14.12 kl. 19.00  
 Julkonsert i Vårdö kyrka med kören Spirit. Frivillig kollekt till Matbanken.  
 

Fredag 18.12 kl. 13.00  
 Jullunch för församlingens medlemmar i Smakbyn. Jultallrik à 10 euro. Smakbyns gravade  
 lax med senapssås och kokt potatis, räkröra, rödbets & äppelsallad, rostbiff, Mickes köttbullar, 
 potatislåda, hemkokt julskinka och till efterrätt kaffe och sockerbagarens julgodis. Julandakt.  
 Anmälan till Kati, tfn 0457 344 9492 senast tisdag 15.12.2020. 
 

Julafton 24.12 kl. 13.00  
 Julbön i Vårdö kyrka. Maria Sjölund, Jenni Karlsson. På grund av coronarestriktionerna önskar  
 vi anmälan senast 22.12, tfn 018 43930, sund-vardo@evl.fi. Strömmas på webben. 
 

Julafton 24.12 kl. 15.00  
 Julbön i Vårdö kyrka. Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund, Vårdö julkör. På grund av  
 coronarestriktionerna önskar vi anmälan senast 22.12, tfn 018 43930 sund-vardo@evl.fi.  
 Strömmas på webben. 
 

Juldagen 25.12 kl. 08.00  
 Julotta i Vårdö kyrka. Maria Sjölund, Marie Lundell. Strömmas på webben.  
 

Annandag jul 26.12 kl. 16.00  
 De vackraste julsångerna i Vårdö kyrka. Outi Laukkanen, Maria Sjölund, Marina Sapronova. 
 

Nyårsdagen 01.01 kl. 11.00  
 Högmässa i Vårdö kyrka. Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund. Strömmas på webben.  
 

Trettondagen 06.01.2021 kl. 11.00  
 Gudstjänst i Vårdö församlingshem. Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund, Kati Juntunen.  
 Gröt och smörgås. 
 

Fredag 22.01.2021 kl. 10.00 
 Start för småbarnsmusik i Vårdö församlingshem. Kati Juntunen.  
 

Observera att Matbanken är öppen för sista gången 
det här året 16-17.12, och öppnar igen 06-07.01.2021.  

 

Följ vår digitala levande julkalender på vår facebooksida och Instagram! 
https://www.facebook.com/sundvardoforsaml och https://www.instagram.com/sundvardo/ 

Medverkar gör företag, föreningar, skolor, dagis och privatpersoner med 

julhälsningar till alla i församlingen! 

mailto:sund-vardo@evl.fi
mailto:sund-vardo@evl.fi
https://www.facebook.com/sundvardoforsaml
https://www.instagram.com/sundvardo/
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Träningssugen? 
 

Vårdö FBK kommer att träna 
tillsammans med pt-Hanna på 

onsdagar kl. 19-20  
i Vårdö skola 2.12.20 -30.4.21. 

 

Det finns ett begränsat antal platser 
och brandkåristerna har förtur, dock 
tänkte vi erbjuda övriga kommun-
invånare att delta om plats finnes för 
en liten deltagaravgift på 5€/gång.  
 

Vi kommer meddela söndagen före,  
hur många platser som finns lediga 
den kommande onsdagen, på Djungel-
trumman på Facebook. 
 
Om du inte har Facebook men är  
intresserad så är du välkommen att 
redan nu kontakta  
Fanny 0457 3428 636 eller  
Elin 0457 0400 457  
- så meddelar vi även 
dig när lediga platser  
finnes. 
 

Hoppas vi ses! 

 

Vårdö IK  
 
 

VIKs aktiviteter  
tar jullov 

från och med 14.12.2020 
 

Vårdö IK  
finns på Facebook   

gilla sidan så får ni aktuell 
information där. 

 

Styrelseordförande 
Micke Weckman  

tel. 040 8655 666 

 
 

 

 Vårdö: 
 

 

Packa in en kurs som julgåva! 
 

Planerade kurser våren 2021 är: 

Vandring på Mickelsö, Vinterbada rätt,  

Hundens första hjälp, Tvätta och städa 

ekologiskt, Motorsågshantering (nybörjare) 

och Glaskurs. 

Och Mediyogan fortsätter på måndagar! 
 

Som regel behövs minst åtta deltagare för 
att kursen ska kunna börja så ta med dig en 

kompis och lär er nåt nytt tillsammans. 
 

Mer information om kurserna  
finns i katalogen som kommer runt  

årsskiftet.  

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

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 

1.12 Tisdag 1 Lindströmsbiff, brunsås, potatis 

2.12 Onsdag 2 Braxenbiffar, remouladsås 

3.12 Torsdag 3 Potatispurjosoppa & pannkaka 

4.12 Fredag 4 Rotmos, rimmad karré 

5.12 Lördag 5 Fläskfilégryta, ris & dessert 

6.12 Söndag 6 Tre rätters meny 

7.12 Måndag 7 Köttfärslimpa, rostade rotsaker, sås 

8.12 Tisdag 8 (D,Sk) Rödbetsbiff, tzatziki, potatismos    (S) Leverlåda 

9.12 Onsdag 9 Dagens fisk 

10.12 Torsdag 10 Sommarsoppa & dessert 

11.12 Fredag 11 Pasta med strimlad biff, lök 

12.12 Lördag 12 Indisk chilikycklinggryta, ris & dessert 

13.12 Söndag 13 Stekt fläsk, blodbröd & dessert                            Lucia 

14.12 Måndag 14 Bräckt korv, rotsaksgratäng 

15.12 Tisdag 15 Schnitzel, mos 

16.12 Onsdag 16 Rökt lax, ägg, räkor, svartbröd 

17.12 Torsdag 17 Ärtsoppa & dessert 

18.12 Fredag 18 Pannbiff, grönpepparsås, potatis 

19.12 Lördag 19 Kållåda & dessert 

20.12 Söndag 20 Orientalisk gryta, potatis & dessert 

21.12 Måndag 21 Köttbullar, mos 

22.12 Tisdag 22 Kycklingfärsbiffar, svampsås, potatis 

23.12 Onsdag 23 Dagens fisk 

24.12 Torsdag 24 Jultallrik med tre rätter  & dessert                        Julafton 

25.12 Fredag 25 Julmat                                                                              Juldagen 

26.12 Lördag 26 Lutfisk, vitsås, potatis & dessert                            Annandag jul 

27.12 Söndag 27 Rostbiff, gräddsås, potatis & dessert 

28.12 Måndag 28 Janssons frestelse mm 

29.12 Tisdag 29 Kryddig korv, mos 

30.12 Onsdag 30 Dagens fisk 

31.12 Torsdag 31 Sparrissoppa med bacon, bröd & dessert       Nyårsafton 

1.1.21 Fredag 1.1 Nyårsmat med tre rätter                                    Nyårsdagen 

2.1.21 Lördag 2.1 Fisk i ugn, örtsås, potatis & dessert 

3.1.21 Söndag 3.1 Schnitzel, grekisk gratäng & dessert 


