
  

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 mars, stoppdag 25 februari 

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 2  årgång 32 

VÅRDÖ KOMMUN-
FULLMÄKTIGE  

sammanträder 
torsdagen den  

6 februari  2020 
kl. 19.00 

vid kommunkansliet.  
 

Anders Englund 
Kommunfullmäktiges ordf. 

 

 
BYGGNADSTEKNISKA 

NÄMNDEN 
sammanträder 
måndagen den 

10 februari 2020 
kl.  19.30. 

 

Handlingar för bygglov som 
skall behandlas på mötet 
behöver vara byggnadstek-
niska nämnden tillhanda 
senast 3 februari 2020. 

 

 

LANTBRUKSKANSLIET 
INFORMERAR 
 

Livsmedelsverket slutar posta 
stödsammandrag till gårdarna 
Från och med 2020 postar Livs-
medelsverket inte längre sammandrag över utbetalda 
jordbruksstöd.  Stödsammandragen över de föregående 
årets utbetalningar har postats till gårdarna varje år vid 
månadsskiftet januari-februari.  I stället hänvisar Livsme-
delsverket nu till e-tjänsten Vipu där motsvarande upp-
gifter som i stödsammandraget kan hittas. Om du inte 
själv har tillgång till Viputjänsten kan du kontakta lant-
brukskansliet för att få stödsammandraget. 
  

Anmälan om djurhållningsverksamhet 
Alla som håller eller har för avsikt att hålla ett eller flera 
djur som produktions-, sällskaps- eller hobbydjur ska  
registrera sig som hållare av djurarten i fråga innan  
djurhållningen inleds. Skyldigheten gäller alla djurhållare, 
även dem som inte har jordbruk. Anmälan gäller följande 
djurslag: 
  - nötkreatur, får, getter, svin, mini- eller mikrosvin, vildsvin     
   - fjäderfä 
  - bin, humlor  
 - hästdjur 
 - pälsdjur, hjort- eller kameldjur 
Du som har hästar sedan tidigare kan dock göra anmälan om 
djurhållningen senast 31.12.2020. 
 

Registreringen som är avgiftsfri görs med fastställd blan-
kett ”Anmälan om djurhållningsverksamhet”. Blanketten 
lämnas till kommunens lantbrukssekreterare.  
 

Registerföringen som är baserad på jord- och skogsbruksmi-
nisteriets förordning är viktig för att kunna säkerställa dju-
rens spårbarhet ifall exempelvis en djursjukdom bryter ut. 

  

VÅRDÖ KOMMUNS 
FAKTUROR 
 

kan du numera betala smidigt genom att 
ansluta till  

e-faktura och/eller direktbetalning. 

 

Kom ihåg 

Alla hjärtans dag,  

även kallad  

Vändagen 

fredag 

14 februari 2020 
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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 
Vik. bibliotekarie Hannamari Ruohonen 
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 
    eller 0457 3456368  
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 
vardagar kl. 9-15  tel. 0457 345 6175 
e-post: aldreomsorg@vardo.ax    
Närvårdarna   tel. 47950 

 

 

VÅRDÖ KOMMUN 
BIBLIOTEK och KULTUR 

 
 

Tack och lycka till, Victoria 
och 

Välkommen tillbaka 
Hannamari, 

vik bibliotekarie i Vårdö 
 

Nu kan ni läsa lokaltidningar 

på biblioteket. Tidningsleveransen anländer 
till biblioteket på tisdagar och sparas tills 
klippdamerna klipper ur vårdörelaterade 
nyheter som klist-
ras in till arkivet  i 
Alandicarummet . 
Där finns de till för 
alla besökare att 
läsa.  
Det finns också 
landskapets turlistor att ta med sig till bilen.  

Välkommen in!  
 

 

Välkomna på STICKCAFÉ 
tisdagskvällar 

kl. 18-20 

 
Välkommen 

till ditt bibliotek! 
- öppettider, se här intill - 

 

 

VÅRDÖ HÄLSO-  
& SJUKVÅRDS-
MOTTAGNING  

 

 Telefontid: 

mån-tors kl. 12-13,  

telefon 0457 524 4107  

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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AVFALLSHANTERINGEN 
PÅ 

ÄNGÖ, BUSSÖ, BERGÖ 
 

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

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

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

så antecknas det.  
 

Ett ”fullt bilsläp” eller ca. 1 m3  
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 

 

 

ÅTERVINNINGS- 
CENTRALEN (ÅVC) 
I LISTERSBY HAR ÖPPET  

• 1 oktober - 31 mars •  
enligt överenskommelse  
Christer Norrman, tel. 041 444 2444 

 

 

Är du intresserad av 
vad som händer i kommunen 

och vill få informationen direkt? 

Välj vilka nyhetsbrev 
du vill prenumerera på 

så får du nyheterna, 
utan extra kostnad, direkt till din e-post 

 

www.vardo.ax/prenumerationer 

 

BUTIKS-
TUREN 

körs på fredagar, 

start  kl. 10 från Listersby. 
 

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

 

 

våren 2020 
 

OBS! SVENSKA FÖR NYBÖRJARE, 
det finns lediga platser!  

 

Helgkurser våren 2020 i Vårdö: 

Februari: Sy vad du vill 
  

Mars: Glas på flera sätt 
 

Delad glädje är dubbel glädje! 
Anmäl dig och en kompis …  

eller två. 
 

Kursanmälningar senast 

två veckor före kursstart 
till Vårdös kontaktperson, 

Lisbeth  Lindfors, tel. 0457 0537 066 

eller e-post llindfors@aland.net 

  
 

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 
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Vårdö FBK 

rekommenderar 

alla 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  
Marthaförening  
håller 

 

ÅRSMÖTE 
 

 

torsdagen  

den 13.2.2020 kl. 18.30 

hos Eywor 
 

Stadgeenliga förhandlingar 
 

  Nya och gamla medlemmar  

hjärtligt välkomna! 

OBS! 

Fastlagstisdag 

25 februari 2020 

Efter ett års paus drar vi igen igång med våra vinprovningar + middag 
Vi har förstärkt vårt team men  Joni Kouvonen som har gedigen vin kunskap. 
 

För den som vill koppla av och ha det bekvämt kan man välja ett hotellrum för 
en tilläggs-kostnad på 30€/pers med inkl. frukost. 
 

På agendan: 
Klockan 18:00 till  22:00 i vår Taverna i Sandösund provar vi 4 st olika viner 
från vår vinkällare. Avslutar med en tre rätters middag 
 

Deltagarantalet begränsas till 16 pers.  
Anmälan per mail  info@sandosund.com  eller tel.  0457-3799119 med  
deltagarnas namn- 
 

Deltagaravgiften är 40€/pers. inkl. ej drycker till     middagen 

Vinprovning + middag den 21 och 22 februari 

mailto:info@sandosund.com
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FREDAGAR under VÅREN 2020 
 
En gång i veckan på fredagar kan du från 
Vårdö, Hummelvik göra en dagsutflykt till 
Åbo med allmänna transportmedel.  
En enkel resa kostar 17:70 € och för  
pensionärer 13:60 €. 
    Du har 5 h tid i Åbo 
    Fi: vuxen = aikuinen 
    pensionär =eläkeläinen 
 
05.30  Hummelvik, ms Alfågeln, 0 € 
07.55  Torsholma  
 Brändö Taxi, 0 €, bokas dagen före  
 Eija Laitala-Pettersson,  
 tel. 040 8481 982 
08.30 Åva, ms Viggen, 0 €  
09.10  Osnäs / Vuosnainen  
 Gustavs Taxi 4 €, bokas dagen före  
 Teemu Väisänen, tel. 040 5876 106  
 Kaffepaus i Gustavs, Café Sualane 
 Tips. Besök också mysiga Keltainen 
 Puoti  
10.20 Gustavs / Kustavi, buss,  
  13:70 € / 9:60 € 
11.35 Åbo / Turku  
 

16.30  Åbo / Turku, buss, plattform 7  
 På bussen står: UUSIKAUPUNKI, 
 YHT. KUSTAVI 
17.00  Bussbyte i Lemu  
17.50  Gustavs / Kustavi  
 Gustavs taxi, 4 €, bokas  
 Väntetid ombord på ms Viggen, 1 h  
19.40  Osnäs, ms Viggen  
20.20  Åva  
 Brändö Taxi, 0 €, bokas  
21.00  Torsholma, ms Alfågeln 
23.25  Hummelvik  
 
 
Sammanställningen 
gjord av 
Bosse Ahlnäs  

 

MARTHORNA  
ORDNAR  
SOPPMIDDAG  
 

Tisdagen den 25 februari 
2020 mellan kl. 16.00 och 
19.00 kan Ni få avnjuta 
Marthornas ärtsoppa i Vård-
kasen. 

 
Meny 
 

•  Ärtsoppa, bröd 
•  Ålands pannkaka 
•  Kaffe 
 

Pris: 
 vuxna/ungdomar 12,00 € 
  barn (7-12 år)      8,50 € 
  barn under skolåldern   
 gratis  
 

Även för avhämtning.  
OBS!  Ta med egna kärl. 

 

Anmälan görs till  
Eywor,  

tel. 0400 862 627  
 

eller  Riitta 
tel. 0457 3613 703  

 

senast lördagen den  
22 februari. 

 
ALLA HJÄRTLIGT  

VÄLKOMNA! 
 

Vårdö 
Marthaförening 

Pssst: Sportlov 

17-21 februari 2020 
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                 februari 2020  

 
FÄRJTRAFIK  
 

Genomfart från Hummelvik till Osnäs och från Osnäs till Hummelvik samma dag är nu  
möjlig utan att behöva betala genomfartstaxa 82 / 122 € för personbil, om den andra  
delsträckan d.v.s. från Åva till Osnäs eller från Torsholma till Hummelvik är obokad. Den 
första delsträckan kan bokas. Med grönt kort betalar du ingenting extra. Utan kort betalar  
du 31/38 € från Hummelvik till Torsholma samt 19 / 24 € från Osnäs till Åva för en personbil. 
 
Du kan omboka till en senare tur samma dag ännu 2 h före bokad avgång om du gör  
det per telefon tlll Ålandstrafiken under kontorstid månd - fred kl. 10.00 – 17.00.  
tel. + 358 18 25600. Lyckas du inte komma fram per telefon senast 2 h före avgång får  
du betala 20 eller 40 € i avbokningsavgift. 
 
Du kan avboka/omboka Online (på Ålandstrafikens hemsida) senast 24 timmar före  

avgång under högsäsong (15/6-9/8). För övriga säsonger gäller 12 timmar före avgång. 
Av- och ombokningar gjorda senare än 24 h / 12 h före avgång faktureras med 20 € i avgift. 
No-show om du inte alls har avbokat faktureras med 40 €. 
 
 

BUSSTRAFIK  
 

14.05 och 16.05 turerna vardagar från Mariehamn till Vårdö. Stiger du på vid Sjukhuset, 
Strandnäs eller Jomala åk då med linje 2 mot Geta och i Godby är det bussbyte till  
Vårdöbussen, linje 4 (14.05 turen vid högstadieskolan, 16.05 turen vid Källbo skola). 
 
Turen 17.15 från Hummelvik på lördagar till Mariehamn har ingen anslutning till ms Rosella. 
 
Vårdöbussen har bl.a. på LÖRDAGAR en ny rutt i Jomala. Taxa till Mariehamn 4:50 € 
10.48  Vårdö kyrka    15.55  Mariehamn 
11.25  Källbo skola, Godby  16.08  Maxinge 
11.41  Maxinge     16.30  Källbo skola, Godby   
11.55  Mariehamn     17.07  Vårdö kyrka 
 
Max. taxa för bussarna är 4:50 €, också om du byter buss och fortsätter t.ex. till Eckerö.  
Byte till Mariehamnbussen på samma biljett är inte möjligt. I Mariehamnbussen betalar  
du 2 €.I nattbussarna mellan Viking terminalen i Mariehamn och Långnäs är det en skild 
taxa;  
12 € om du åker med buss till Viking Line och 16 € om du åker med taxi till Silja Line.  
Taxin till Silja bör bokas på förhand. 
 
 

TAXITRAFIK  
 

Taxi till Vårdö Närbutik på fredagar med Bomans taxi. Taxin startar ca kl. 10.00  
från Listersby, tel. 0400 892142. Turen kostar 4 € tur och retur. 
 
Från och till bussturen kl.14.05 på Prästö kan du åka med gratis taxi till och från  
huvudvägarna på Vårdö. Under sommaren finns det också en taxiförbindelse från och  
till bussturen kl. 08.00 på Prästö. Taxin bokas senast en timme före, tel. 0400 892142.  
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FÖR VEM 

Familjer med barn i tonåren. COPE fungerar bäst om två 

vuxna från varje familj kan delta – men det går också väl-

digt bra att delta ensam! 
 

PRIS 

Kursen är gratis och vi bjuder på fika! 
 

NÄR 

 

 

 

 

 

VAR 

 

 

 

 

HUR 

 

 

 

 

 

FRÅGOR? 

Tisdagar kl.18.00-20.00, 8 tillfällen.  
Vecka 9-16, 25.2-14.4 2020. 

Matsalen i Folkhälsans allaktivitetshus, 
Skeppargatan 10, 22100 Mariehamn. 

Anmälan via Folkhälsans hemsida: 
https://kurser.folkhalsan.fi/kurser senast 19.2 2020 

Tel: 018-52 70 38 
E-post: foraldrastod@folkhalsan.ax 

COPE är ett föräldrastöds-program 

framtaget av professor Charles 

Cunningham från Kanada. 
 

Syftet med programmet är att 
 

• ge föräldrar verktyg att förstå och    

  bemöta sina barn 
 

• stärka de vuxna runt barnet i sitt f 

  öräldraskap 
 

• förbättra samspelet inom 

  familjen 
 

• skapa ett nätverk mellan vuxna. 
 

Ta chansen att diskutera med 

andra föräldrar, dela erfarenheter 

och fundera kring hur man ska 

hantera olika vardagsproblem och 

konfliktsituationer som uppkommer 

i en familj. 
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Närståendevårdare är en grupp med hög risk för utmattning. 
Öppna dörrar för närståendevårdare är en kurs där målet är att 
få närståendevårdaren att stanna upp, reflektera över sin 
livssituation och sina resurser samt ge stöd i att ta hand om sitt 
eget välbefinnande. 
 

Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland ordnar en 
kursledarutbildning för dig som vill hålla en kurs i Öppna 
dörrar för närståendevårdare. Kursprogrammet innehåller 
bland annat samhällets stöd till närståendevårdare, 
omsorg och vård i hemmet, förändringar i livet samt 
källor till kraft. Kursprogrammet är uppdaterat 2019 med 
en ny del som är avsedd att stöda närstående till personer 
med minnesstörningar. 
 

Under utbildningen får du redskap som lockar fram och 
underlättar diskussion och erfarenhetsbyte. Du får ökad  
Kunskap om och insikter i vad närståendevård innebär ur olika 
synvinklar. 
Kursprogrammet är uppbyggt så att du som kursledare har ett 
tydligt och enkelt material färdigt att utgå ifrån. 
 

Kursen hålls i Folkhälsans Allaktivitetshus Skeppargatan 11 
Onsdag 12.2 kl. 9-16 
Torsdag 13.2 kl. 9-14 
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ÄLDREOMSORGEN  
INFORMERAR: 

 

ROLIGHETER 
PÅ  STRÖMSGÅRDEN 

 

     AKTIVITETER  FÖR 65+  
      I FEBRUARI 2020!  

 

 

 
 

Välkomna!  
önskar 

  personalen på Strömsgården 

Måndag 3.2   

Tisdag 4.2  

Onsdag 5.2 Kl. 18.00 VÄNHUNDARNA 

Torsdag 6.2 Kl. 13.30 ANDAKT 

Fredag 7.2   

Lördag 8.2 Kl. 14.00 BINGO med Toje 

Söndag 9.2   

Måndag 10.2   

Tisdag 11.2   

Onsdag 12.2   

Torsdag 13.2   

Fredag 14.2   

Lördag 15.2   

Söndag 16.2   

Måndag 17.2   

Tisdag 18.2   

Onsdag 19.2 Kl. 18.00 VÄNHUNDARNA 

Torsdag 20.2 Kl. 13.30 ANDAKT 

Fredag 21.2   

Lördag 22.2 Kl. 14.00 BINGO med Toje 

Söndag 23.2   

Måndag 24.2 Kl. 13.30 BESÖK av Dagisbarnen 

Tisdag 25.2   

Onsdag 26.2   

Torsdag 27.2   

Fredag 28.2   

Lördag 29.2   

Söndag 1.3   
 

Församlingens  
Andakt och Sångstund 

på Strömsgården  
se mer information i 
Församlingsbladet  

 
 

Du som har omsorg om en 
familjemedlem, en vän 
eller annan närstående 
som på grund av sjuk-
dom, handikapp eller 
någon annan särskild 
orsak inte klarar sig 
självständigt i livet, 
kom med på våra träffar 
i Folkhälsans Allakti-
vitetshus.  
 

 
Vi träffas en torsdag 
i månaden kl. 13-15.  
Vi pratar, fikar och 
ibland har vi en in-
bjuden gäst.  
 

 
Vårterminens datum är: 
6/2, 5/3, 2/4, 7/5  
 
 
Ingen förhandsanmälan. 
Ingen deltagaravgift. 
 
  

Varmt välkommen med!  

 

Kontakta gärna 
aktivitetslots  
Annette Hagman  
tfn: 018-52 70 63 eller 
annette.hagman@folk 
halsan.ax 

 

Varmt välkommen med! 
Träffar för dig som  
tar hand om en  
närstående  
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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 

3.2 Måndag 3 Lindströmsbiff, gräddsås, potatis 

4.2 Tisdag 4 Vegetariskt 

5.2 Onsdag 5 Dagens fisk 

6.2 Torsdag 6 Kycklingsoppa, nybakat bröd & dessert 

7.2 Fredag 7 (Sk, D) Gröt    (S) Gryta, potatis 

8.2 Lördag 8 Fisksoppa, bröd & dessert 

9.2 Söndag 9 Schnitzel med tillbehör, sås, potatis & dessert    

10.2 Måndag 10 (D) Vegetariskt    (Sk, S) Pasta Carbonnara 

11.2 Tisdag 11 Moussaka 

12.2 Onsdag 12 Dagens fisk 

13.2 Torsdag 13 (Sk, D) Solsoppa   (S) Skånsk kålsoppa 

14.2 Fredag 14 (Sk, D) Risotto    (S) Blodbröd, fläsk 

15.2 Lördag 15 Helstekt lever, gräddsås, potatis & dessert 

16.2 Söndag 16 Strömmingslåda & dessert             

17.2 Måndag 17 Wok                                             SPORTLOVSVECKAN 

18.2 Tisdag 18 Kyckling Marengo, ris 

19.2 Onsdag 19 Dagens fisk 

20.2 Torsdag 20 Broccolisoppa, nybakat bröd & dessert 

21.2 Fredag 21 Lasagne 

22.2 Lördag 22 Kalops, potatis & dessert 

23.2 Söndag 23 Laxpudding, skirat smör & dessert 

24.2 Måndag 24 Köttfärslimpa, brunsås, potatis 

25.2 Tisdag 25 Vegetariskt 

26.2 Onsdag 26 Dagens fisk 

27.2 Torsdag 27 Korvsoppa, nybakat bröd & dessert 

28.2 Fredag 28 Fylld lövbiff, gratäng &dessert 

29.2 Lördag 29 Grisrulle med ost och bacon, potatis & dessert 

1.3 Söndag 1.3 Vegetarisk pytt i panna mm. & dessert 

2.3 Måndag 2.3 Schnitzel, mos 


