
  

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 maj, stoppdag 25 april 

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 4 årgång 32 

 
VÅRDÖ KOMMUN 

 

Nu kan du enkelt betala kommunens fakturor via 

e-faktura / direktbetalning. 

 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDER 
 

torsdag 16 april 2020 
kl. 19.00 vid kommunkansliet.  

 

Anders Englund, kommunfullmäktiges ordf. 

 

 

ÅTER-

VINNINGS- 

CENTRALEN  
 

ÅVC I LISTERSBY 
HAR ÖPPET 1.4-30.9  

måndagar kl. 18-20  
samt månadens  

sista helgfria lördag  
(25.4.2020) 

kl. 11-13 
 

 

 
VÅRDÖ KOMMUN 

 

Vårdö kommun ger kommuninvånare möjlig-
het att ta hand om en del träd till ved från 
kommunens bostadsområde i Strömsby. 
Det är främst tall från vindfällen. 
 

Om intresse finns, ta kontakt med kommun-
tekniker Fredrik Packalen tel.47920 eller 
e-post: fredrik.packalen@vardo.ax  

 

 

 
VÅRDÖ SKOLA 

MEDDELAR 
 

På grund av rådande 
omständigheter 

INSTÄLLS ÅRETS INSKRIVNING 
av nya elever vid Vårdö skola  

inför läsåret 2020-2021 

 

Om det finns blivande skolelever 
i kommunen som inte går på dagis 

under detta läsår kan 
vårdnadshavarna kontakta skolans 

föreståndare Annika Karlsson 
så skickar hon en 

inskrivningsblankett. 
Tel. 018-47960 

mail: annika.karlsson@vardo.ax  

 

Glad Påsk och  
Trevlig Valborgshelg 

 

Var ute i friska luften, läs en bok, ring en vän,  
eller kontakta släkt och vänner via sociala medier.  

Håll avstånd—och tvätta händerna! 
INFORMATION FRÅN ÅHS 

PÅ SIDAN 3 

mailto:fredrik.packalen@vardo.ax
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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 

 

 

Biblioteken på hela Åland är stängda 
för allmänheten åtminstone 

till 14.4.2020.  
Stadsbiblioteket har utökat tillgången till  
e-medier (tex. e-böcker och e-ljudböcker 
som man kan ladda ner till sin padda) till 
två böcker/vecka och tre e-filmer/vecka.  
Kika in på www.bibliotek.ax! 
 

Bibliotekarierna jobbar ändå bakom låsta  
dörrar och nya böcker och tidningar rullar in. 
Allt material som finns i biblioteken 
går att låna ut. Boktransporterna körs 
mellan de flesta biblioteken. 
 

Ta kontakt med Vårdö bibliotek  
via Messenger (Vårdö bibliotek eller Hanna-
mari Ruohonen), ring, messa eller mejla för 
reservationer. Om du har en pin-kod går det 
också att reservera böcker i www.bibliotek.ax. 
Man kan reservera böcker från Vårdö biblio-
tek eller välja Vårdö som hämtställe. Jag 
kontaktar dig via sms, mejl eller telefon när 
boken har kommit och vi diskuterar hur 
boken hämtas. Om du sitter hemma i karan-
tän eller vågar inte ta dig ut, kan vi även 
ordna hemkörning.  
 

Se lista över nya inkomna böcker 
på sidan 4! 

 
och 

TISDAGARNAS STICKCAFÉ 
tar en paus, vi återkommer 

när läget har lättat. 

 

Hör av dig 
till ditt bibliotek! 

 Hannamari, tel. 040 5788 128  
018 47970, biblioteket@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
mailto:fredrik.packalen@vardo.ax
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bibliotek.ax%2F%3Ffbclid%3DIwAR09Mf576Bf45vfwMmLVb9MNupw7_B3Evw3w9FdqfKUj5_2qkQVSGOU2Yd4&h=AT3wMr-t6_kLFYHIXacP6TIfOFrd3pNESSPtIcXX2lGSr9eCjdsv0X6quJdtojs3mRqaNUc1V9Jil8kSS8TOV04sUdX1n38A9wbNip32MKzp8NpdORTFc8e
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BYGGNADSTEKNISKA 
NÄMNDEN 
 

Nämnden behandlade följande byggnads-
lov på mötet den 23 mars 2020. 
 

Nybyggnad av båthus 
 på Lingonbacken  1:23  på Simskäla. 
Nybyggnad av strandbastu 
 på Ledsöra 3:2 på Ledsöra. 
Nybyggnad av maskinhall 
 på Westergård 1:1 i Mickelsö. 
Nybyggnad av fritidshus 
 på Rävberget 1:49 på Bergö. 
 

Byggnadstekniska nämndens följande 
sammanträde hålls om möjligt den 20 april. 
Handlingar för ärenden som skall behand-
las under mötet bör vara byggnadskansliet 
tillhanda senast 14  april 2020. 

 

 

VÅRDÖ KOMMUN 
SÄLJER 
 

Vårdö kommun säljer, till högstbjudande, en 

träsvarv i bra skick. 

 

Modell: Proofy Wood Lathe MC 900.  
 

Anbud märkta ”Träsvarv” 
skickas till Vårdö kommun, Vårdöbyvägen 11, 
AX-22550 Vårdö. Anbud skall vara kommunen 
tillhanda senast måndag 20 april 2020 kl. 15. 
 

För mer information 
eller för givande av anbud ring tel. 018 47920 
eller e-post till: fredrik.packalen@vardo.ax  

 

 

Du vet väl att du kan hitta 
Aktuell info om coronaviruset Covid-19 
på ÅHS hemsida www.ahs.ax , sidan 
uppdateras vartefter. 
 

Allmänheten uppmanas följa med utveck-
lingen och följa givna direktiv. 
 

För kontakt gällande följande frågor 
se nedan: 

 

Råd till allmänheten 

•  Undvik att resa. 

•  Undvik folksamlingar över 10 personer. 

•  Var noga med hygien, särskilt handtvätt. 

•  Stanna hemma vid förkylningar, feber  
    och andra symtom på luftvägsinfektioner. 

•  Besök inte äldre och sjuka personer. 

•  Besök på äldreboenden är förbjudna. 

•  Personer över 70 år ska stanna hemma. 

Till Anders och Victor 
som hjälpte mig 

med eldande av ris 
och ruskor. 

 

Eywor 

mailto:fredrik.packalen@vardo.ax
http://www.ahs.ax
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Monika Fagerholm Vem dödade bambi? 
Krister Lumme  Olle 
Pernilla Lindroos  Breven från E 
Juha Itkonen & Kjell Westö  7 + 7 
Frida Skybäck  Bokcirkeln vid världens ände 
    Midnattsol 
Sofia Lundberg  Och eken står där än 
Kristina Appelqvist En giftig skandal 
Anna Jansson  Dotter saknad  
    Dödslistan 
Marianne Cedervall När sista strofen klingat ut 
Ninni Schulman  Bara du 
Karin Smirnoff  Vi for upp med mor 
Jo Nesbø   Kniv 
Bente Pedersen  Aurora-serie del 6-9 
Maria Adolfsson  Mellan djävulen och havet  
    Stormvarning 
Liane Moriarty  Nio främlingar 
Peter May   Döden i Gaillac  
    Ett kallt fall 
Katherine Webb  Gömställen  
    Spåren efter dig 
Elly Griffits   Främlingen  
    En cirkel av sten 
Karin Collins  Under isen  
    Flickan på udden 
Nora Roberts  Förövarna 
Lisa Jewell   Familjen Lambs hemlighet 
Anna Suvanna   Stor&Stark – tränings- 
 Davidsson  guide för motvilliga 
John W James  Sorgbearbetning 
 

Massor med nya ungdomsböcker, 
lättlästa och bilderböcker! 

 

Kom ihåg tidskrifterna 
Mat Magasinet med Påskfest 
Året runt 
Tara 
Teknikens Värld 
med flera! 
 

Och som en extra påminnelse: 
På www.bibliotek.ax man kan ladda ner  

tex. e-böcker och e-ljudböcker. 
Max två böcker/tre e-filmer per vecka.  

LITET POTPURRI APRILSKÄMT 
från Wårdö Info, i stället för aprilskämt i det här numret 

- det är ju ett lite annorlunda år i år. 

2010 
I ett led av en kampanj, kommer ms  Skarven 

att företa en skärgårdsturné under påsken 2010. 
Allmänheten får då möjlighet att bekanta sig med 
färjan och bilda sig en egen uppfattning om den-

samma. ms Skarven kommer att ligga i Vårdö,  
Hummelvik skärtorsdagen 1.4.2010 ca kl. 19.00-

20.30. Allmänheten är välkommen ombord! 

2011 
Pga– en rad av varann oberoende händelser blev 

årets ”aprilskämt” tyvärr att Wårdö Info inte kunde 
distribueras till alla hushåll under fredagen. 

2014 
Trött på trafikstörningar pga. trafikljusen? 

Som ni säkert har märkt har det kommit nya trafik-
ljus vid Vårdöbron. För att få trafiken att löpa smidi-

gare kan man med en speciell kod och sin mobil-
telefon ändra rödljuset till grönt och slipper på så 
sätt onödiga väntetider. Koden använder man en-

kelt genom att knappa in koden och rikta telefonen 
mot trafikljus-sensorn. Ha gärna koden färdigt  

programmerad i telefonen. Beställ din kod i kväll, 
tisdag, 01.04.14, per telefon 0457 0537 066 mellan 

kl. 18 och 21. Observera att erbjudandet gäller  
endast i kväll då antalet koder vi har tillgång till 

är begränsat. 

2015 
Litet husmorstips: 

Börjar batterierna i t ex  TV-manövern bli slut?  
Trä en tunn damstrumpa (tunna tights) över  

TV-manövern, gnid den ett par ggr mot byxbenet 
och den statiska elektriciteten i strumpan kommer 

att ge batterierna nytt liv. 

2016 
Ubv Rapil ab förevisar bärplansbåten RAPIL I  

på skolans parkering fredag 1.4.2016 kl. 18-20 
Båten planeras att trafikera Vargata—Prästö  

under brobyggnadstiden. Välkomna! 

2012, 2013, 2017 och 2018 inföll 1 april på helg. 

2019 
TRAFIKINFO OBS! 

I dag, på den 90:e dagen efter Alfrida kommer en 
färjavgíft på landskapsfärjorna att tas ut pga. för-

höjda kostnader i samband med stormen. Avgiften 
är 1.40 € per bil & tur. Alla bilar registreras med 
väg-kamera och faktura skickas till hemadressen. 
OBS! Bussar, stockbilar, och andra tyngre fordon 

omfattas inte av avgiften.  Vägingengören 
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Skärtorsdagen 
den 9 april 2020 

kl. 11 – 15 
på marknadsplatsen i Vargata 

  
Riitta Johansson, tel. 0457 3613 703 el. Messenger: 
-Piroger ( med äggsmör för dom som så önskar ) 
-Färdig lammstek i bit 
-Färdig rostbiff i bit 
 
Sussie Nordberg, tel. 040 716 5935 el. Messenger: 
-Hemvete och surdegsfrallor ( råg och vete) 
-Ägg 
-Lingonbröd, Maltlimpa och sirapslimpa 
-Påskbakelser: prinsessbakelser samt muffins med 
  frostingblommor 
-Gäddfärsbiffar, gravad, rökt och färsk 
  sikfile´och färsk abborrfile´ 
-Djupfryst lammstek 

 
För Dig som vill finns möjligheten att förbeställa det Du önskar, 
och sedan bara hämta ut det på marknaden. Därför ser denna 
annons lite annorlunda ut än vad den brukar. Om Du vill 
förbeställa kontaktar Du önskad försäljare per telefon eller på 
Messenger.  
 
På marknaden finns dessutom påskuppsättningar, stickat och lite 
annat smått och gott!  
Vi uppmanar alla besökare att noga följa alla förhållningsregler 
som vår regering ger oss. Vi lyder givetvis myndigheterna om det 
kommer mera restriktioner! 
 
Välkomna!  
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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 

 

 

Wårdö  
Kulturstiftelse r.s.  

 

kondoleanser  
 

Finns på Enebergs 
och Nocturnes 

begravningsbyråer, 
på Ålandsbanken samt  

i  Vårdö närbutik. 
 

www.wardokulturstiftelse.ax  

BUSSTRAFIKEN PÅ LINJE 4 MED KOMBINATION TILL/FRÅN ALFÅGELN 

UNDER HELGER ÅR 2020 

Buss avg. Buss ank. Båt avg. Båt ank. Buss avg. Buss ank. 

2020 Marehamn  Hummelvik Hummelvik Hummelvik Hummelvik Mariehamn

Fredag 10 april ingen busstrafik ingen busstrafik 

Lördag 11 april 09.30 10.42 11.30 10.30 10.45 11.55

15.55 17.12 17.15 16.40 17.15 18.19

Söndag 12 april ingen busstrafik ingen busstrafik

Måndag 13 april 07.55 09.07 09.30 09.10 09.40 10.50
13.55 15.07 15.15 16.19

17.05 18.12 18.15 17.40 18.15 19.20 
Fredag 1 maj 13.55 15.07 15.15 16.19

17.05 18.12 18.15 17.40 18.15 19.20 
Torsdag 21 maj ingen busstrafik ingen busstrafik

Fredag 19 juni 10.00 11.12 12.00 10.30 11.20 12.23

17.05 18.12 18.15 17.40 18.15 19.20 
Lördag 20 juni 15.50 17.02 17.15 16.40 17.15 18.16

Söndag 21 juni 15.50 17.02 17.15 16.40 17.15 18.16

Lördag 31 oktober ingen busstrafik ingen busstrafik

Söndag 6 december 13.55 15.07 15.10 14.50 15.15 16.19

Torsdag 24 december ingen busstrafik ingen busstrafik

Fredag 25 december ingen busstrafik ingen busstrafik

Lördag 26 december 13.55 15.07 15.15 16.19

15.55 17.12 17.15 16.40 17.15 18.19
Torsdag 31 december ingen busstrafik ingen busstrafik

Jourtelefon Viking Line Buss 0405 487800

T ex vid förändringar i färjturer som kan påverka busstrafiken,
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I vissa situationer kan det vara riktigt svårt att få pengarna att räcka redan till det allra 

nödvändigaste. 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  

fredagen den 24 april 2020 kl. 13 - 17 
 

Trycket på Matbanken är större än någonsin,  

samtidigt som de får in mindre mängd mat. 

Men alla kan vi hjälpa till lite! 
 

Jag tänker nu när vi alla är ivriga att få ut näten! Ibland får vi 

mera än vad vi behöver. Har du fått en bra fångst och gärna delar med dig? 

Du behöver inte göra nåt åt fisken, jag rensar och fryser den. 

Så har du överlopps med fisk, ring Susanne i Listersby tel. nr.  040 716 59 35!  

 

Tack för ditt stöd! 

 

ÄLDREOMSORGEN  
INFORMERAR: 

 

ROLIGHETER 
PÅ  STRÖMSGÅRDEN 

 

    AKTIVITETER  FÖR 65+  
    HAR UPPEHÅLL  

TILLSVIDARE  
pga. rådande omständigheter. 

 

SOCIALNÄMNDEN OCH 
OMSORGSNÄMNDEN 
 

FÄRDTJÄNSTTAGARE! 
 

TAXI PÅ VÅRDÖ 
anslutna till Taxikort Plus: 

 

Vårdö Skärgårdstaxi tel. 040 741 5672 
Katarinas Taxi tel. 0400 605 831  

 

 

Senior, se hit!  
Under rådande omständig-

heter kan tiden bli lång och 

ensam. Annette och Erika 

vid Äldre och hälsa på  

Folkhälsan finns tillgängliga 

på tfn 018 527063,  

mån-fre 9-15,  

för dig som vill ventilera,  

reflektera eller bara prata  

väder. Vi kan också boka en 

digital träff över t.ex Skype  

eller Facebook.  

Hoppas vi hörs! 
 

För tips för aktiviteter har  

vi också startat upp en  

Facebooksida ”Folkhälsan 

för seniorer – förslag på 

aktiviteter hemmavid”  

Följ den gärna!  
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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 

 1.4 Onsdag 1 Dagens fisk 

 2.4 Torsdag 2 Ärtsoppa & pannkaka 

 3.4 Fredag 3 Bräckt korv, stuvade makaroner 

 4.4 Lördag 4 Schnitzel, mos & dessert 

 5.4 Söndag 5 Sjömansbiff, rödbeta & dessert    

 6.4 Måndag 6 Köttfärssås, pasta 

 7.4 Tisdag 7 Rimmad karré, rotmos 

 8.4 Onsdag 8 Påskbord 

 9.4 Torsdag 9 Kycklingsoppa, nybakat bröd & frukt      Skärtorsdag 

 10.4 Fredag 10 Påskmat & dessert                                  Långfredag 

 11.4 Lördag 11 Fisksoppa & dessert                                Påskafton 

 12.4 Söndag 12 Slottsstek, sås, potatis & dessert               Påskdagen           

 13.4 Måndag 13 Kycklinggryta, ris & dessert                     Annandag påsk 

 14.4 Tisdag 14 Chili con carne 

 15.4 Onsdag 15 Sillbord 

 16.4 Torsdag 16 Köttsoppa & dessert 

 17.4 Fredag 17 Laxpudding, skirat smör 

 18.4 Lördag 18 Dillkött, potatis & dessert 

 19.4 Söndag 19 Grisytterfilé, gräddsås, potatis & dessert 

 20.4 Måndag 20 Lasagne 

 21.4 Tisdag 21 Helstekt karré, pepparsås, potatis 

 22.4 Onsdag 22 Pasta Carbonnara 

 23.4 Torsdag 23 Fisksoppa & dessert 

 24.4 Fredag 24 (D, Sk) Gröt    (S) Kållåda 

 25.4 Lördag 25 Biff Stroganoff, potatis & dessert 

 26.4 Söndag 26 Kyckling med fetaost, oliver, potatis & dessert 

 27.4 Måndag 27 Pyttipanna 

 28.4 Tisdag 28 Schnitzel, rostade rotsaker, mos 

 29.4 Onsdag 29 Dagens fisk 

 30.4 Torsdag 30 Valborgsmat                                       Valborgsmässoafton 

 1.5 Fredag 1.5 Valborgsbuffé                                     Första maj 

 2.5 Lördag 2.5 Kockens val & dessert 

 3.5 Söndag 3.5 Kockens val & dessert 


