
  

Kom ihåg 
Mors Dag 10.5.2020 

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 juni stoppdag 25 maj 

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 5 årgång 32 

 
VATTENAVLÄSNING  

och 

ANSÖKAN FÖRENINGSBIDRAG 
på sid 3 resp. 5. 

 

 
VÅRDÖ KOMMUNFULLMÄKTIGE  

sammanträder torsdagen den  

28 maj 2020 
kl. 19.00 på kommunkansliet.  

 

Anders Englund, Kommunfullmäktiges ordf. 

 

 
VÅRDÖ KOMMUN 

 

Intresseförfrågan angående äldreråd 
Vårdös kommunstyrelse har den 1 april 2020,  
§ 48 beslutat om en intresseförfrågan till 
kommunens invånare att sitta i ett äldreråd. 
Länk till lagstiftning https://www.regeringen.ax/
sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/
afs2020_nr9.pdf  
 

Äldrerådets uppgifter är sammanfattningsvis att 
ge utlåtanden i ärenden som handläggs i kommu-
nen och som har betydelse för den äldre befolk-
ningens välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö,  
boende, rörlighet och möjligheter att klara sig 
själv samt den service som den äldre befolk-
ningen behöver och servicens tillgänglighet.  
 

För att få sitta i äldrerådet så måste man ha Vårdö 
som stadigvarande kommun. Man måste inte till-
höra den äldre delen av befolkningen utan man 
kan vara en närstående eller anhörig. 
 

Intresse till äldrerådet anmäls per e-post 
info@vardo.ax eller via telefon 018-479 90 senast 
före den 20e maj 2020. 
 

Hälsningar 
Kommundirektör 
Andreas Johansson 

 

 
BYGGNADSTEKNISKA 

NÄMNDEN 
 

Byggnadstekniska nämndens 
följande sammanträde hålls 
troligen den 18 maj 2020.  
 

Handlingar för byggnadslov som 
skall behandlas under mötet bör 
vara byggnadskansliet tillhanda 
senast 11 maj 2020. 

 

 
SOCIALNÄMNDEN 

 

Socialsekreteraren har  

semester 7.5-24.5.2020 
Vid ärenden, kontakta  
Sunds kommun tel 43270,  
soc arb Anna Aakula eller soc arb 
Johanna Fellman. 
 

Susann Peltonen, 
Socialsekreterare Sund-Vårdö 

 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2020_nr9.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2020_nr9.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2020_nr9.pdf
mailto:info@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   
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: centralkoket@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. 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    

 

 

ÅTER-VINNINGS- 

CENTRALEN  
 

ÅVC I LISTERSBY 
HAR ÖPPET 1.4-30.9  

måndagar kl. 18-20  
samt månadens  

sista helgfria lördag  
(30.5.2020) 

kl. 11-13 
 

ÅVC skötare tel. 041 444 2444 

 

 

 

VÅRDÖ KOMMUN 
BIBLIOTEK och KULTUR 

 

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.  De 
erbjuder även PressReader för tidningar och 
tidskrifter samt Nationalencyklopedin ne.se 
för fakta, språkkurser, korsordslexikon mm.  

Kika in på www.bibliotek.ax! 
 

De låneböcker man har hemma får man ha på 
lån tills biblioteket öppnar igen, även om  
lånetiden har gått ut. Du kan dock lämna in 
dina böcker i bokinkastet.  

Följ ändå med i nyhetsrapporte-
ringarna, läget kan ändra från dag 
till dag. 

 
Hör av dig 

till ditt bibliotek! 
 Hannamari, tel. 040 5788 128  

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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INFORMATION ANGÅENDE ELDNING UTOMHUS 

Varning för gräsbrand 
Som de flesta troligen märkt har den senaste tidens fina väder gjort att det är torrt i skog och 
mark. Med anledning av detta har Finlands Meteologiska Institut (FMI) utfärdat varning för gräs-
brand på flera håll i landet där ibland på Åland. Varningen för gräsbrand betyder för Ålands del 
en upplysning till allmänheten om att man bör vidta stor försiktighet i samband med att man 
hanterar öppen eld utomhus. 

Varning för skogsbrand 
Landskapsalarmcentralen på Åland utfärdar, utgående från uppgifter från FMI, vid behov,  
varning för skogsbrand. När sådan varning är utfärdad råder enligt Räddningsslagen för Åland 
(§31, 106/2016) eldningsförbud utomhus. Inom tätbebyggt område råder ALLTID eldnings-
förbud. 

Vi vill påminna om att det alltid är förenat med risk att göra upp öppen eld i naturen och att man 
alltid noggrant bör överväga om det verkligen är nödvändigt att elda. Väljer man ändå att göra  
upp eld bör man särskilt tänka på följande: 

Om du tänker elda, 

•  Förbered Dig så att Du kan släcka en brand om den blir för häftig eller går åt fel håll.  
    Dra fram vattenslang, vattenbehållare, brandsläckare, ruskor innan Du börjar elda. 

•  Tänk på förhand igenom hur man alarmerar brandkåren. 

•  Bränn små områden i gången. Börja tidigt på våren och bränn de fläckar som torkat först. 

•  Elda helst då det är vindstilla. Vind ger elden mera syre vilket gör att den sprids snabbare. 

•  Tänk på att gnistor kan antända närliggande områden. 

•  Undvik att elda nära byggnader och annan egendom. Röj undan torrt gräs och annat bränn- 
    bart material invid dessa och blöt, om möjligt, marken nära dessa innan eldningen påbörjas. 

•  Elda ALDRIG ensam. 

•  Ha ordentligt med kläder, som skydd, och använd kläder som inte är lättantändliga. 

•  Kontrollera, flera gånger, efter Du slutat elda, att allt har slocknat. 
 

Avslutningsvis konstatera vi också att det är du som tänt brasan som är ansvarig för följderna. 
 

Med önskan om en trygg och säker vår! 
 

Räddningschef Lennart Johansson   Brandinspektör Thomas Mattsson 
lennart.johansson@jomala.ax    tel. 329 132  thomas.mattsson@jomala.ax    tel. 329 175 

Avläsningsdatum  Mätare 1   Mätare 2 
          

_________ 2020  ____________         ____________ 

 

Avsändare/abonnent: 
  

_________________________________________________ 
 

Adress:     Tel nr: 
 

MOTTAGAREN 

BETALAR PORTOT 
Gäller inom  

Norden 

Svarsförsändelse 

Avtal 22100/113 

Vårdö kommun 

22103 MARIEHAMN 

Nu är det snart dags för VATTENMÄTARAVLÄSNING! 
 

Avläsningen kan meddelas per post på kupongen nedan, alternativt  via info@vardo.ax , 
per tel. +358 (0)18 47920 eller per  fax 018-47910. Du kan också lämna in avläsningen via 
vår  hemsida www.vardo.ax under Bygga & bo/vattenavläsning. 

-- - - - - -  Klipp här  - - - RETURNERAS  SENAST  1.6.2020  fast bosatta och  OBS! 1.8.2020 fritidsboende - - - 

 

mailto:lennart.johansson@jomala.ax
mailto:thomas.mattsson@jomala.ax
mailto:info@vardo.ax
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BIDRAG OCH 
UNDERSTÖD 
(blankett på nästa sida) 

 

Kommunstyrelsen har den 30 januari 2019,  
§ 6, beslutat om ett nytt system för att för-
dela bidrag till föreningar och lokal verk-
samhet. Detta är anledningen till att ansök-
ningsblanketten ser annorlunda ut i år jäm-
fört med tidigare. Syftet med det nya syste-
met finns beskrivet i ovan nämnda paragraf. 
 

Totalt fördelas 2020: 
3 500 € på föreningslokaler, 
3 500 € baserat på verksamhetsnivå, 
2 000 € för föreningsverksamhet utanför 
 Vårdö för vårdöungdomar och 
1 000 € för bidrag till evenemang (detta 
 bidrag betalas i efterhand). 
 

Sista ansökningsdag är den 20.5.2020. 
 

Frågor besvaras av kommundirektör 
Andreas Johansson, 47 990 eller  
andreas.johansson@vardo.ax  

 

 

Vårdös huvudkontor 
 

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

Vet ni hur mycket håret kan pigga upp? 
Unna dej själv att bli vårfin nu i dessa  
tråkiga coronatider. 
 

Det är bara du och jag på plats tillika, jag 
städar och desinficerar självklart ännu 
mera i dessa tider. Jag stannar självklart 
hemma vid minsta lilla förkylningssymptom 
och förutsätter att du gör det samma. 
 

Du kan även beställa "take away klipp-
ning", dvs jag kommer hem till dej och 

klipper   
Boka tid på 0408436153 
 

Vi ses! / Malin Olofsson 
 

Vårdös 
huvudkontor 

LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR 
 

BESÖK OCH KONTAKT TILL LANTBRUKSKANSLIET 
Under stödansökningsperioden april-juni brukar kund-
besöken till lantbrukskansliet vara många. Med hänsyn 
till rådande undantagsförhållanden pga. coronaviruset 
rekommenderar Livsmedelsverket att man försöker 
undvika besök till lantbrukskanslien under tiden för  
undantagstillstånd. Kontakta därför oss på lantbruks-
kansliet per telefon 431540 / 431541 så kan vi skicka 
ansökningshandlingar per e-post eller vanlig post.  
Handlingarna kan sedan returneras till lantbrukskansliet 
genom att lämnas i Finströms kommuns postlåda som 
finns utanför kommunhuset vid Godbyvägen bredvid 
busskuren. Stödansökan görs lättast via Viputjänsten 
vilket även de flesta har börjat använda sig av.  
 

ANSÖKAN OM ÅRETS JORDBRUKSSTÖD  
Årets ansökan om jordbruksstöd öppnades i Viputjäns-
ten den 27 april och pågår till 15 juni 2020. I likhet med 
tidigare år rekommenderas att man tidigast möjligt tar  
itu med basskiftesändringar dvs delningar, samman-
slagningar och nyregistrering av skiften såvida det är 
aktuellt på gården. Då hinner vi på lantbrukskansliet 
behandla dessa ändringar innan du tar itu med själva 
Huvudstödansökan. 
 

Ett år som detta uppmanar vi verkligen att man försöker 
göra sin stödansökan i god tid före ansökningstidens 
utgång. Stora antalet användare kan innebära risk för 
att nätet blir överbelastat vilket kan försvåra/fördröja 
uppgörandet och returnerandet av stödansökan.  
Inloggning till Vipu-tjänsten hittas under adressen: 
https://vipu.ruokavirasto.fi/login.jsp?kieli=SV 
 

Nyodlingar 
Anmäl nyodlingar först det år då arealen är i odling.  
Nya områden som tas i odling första året får inte upp-
ges som Tillfälligt icke odlade och ej heller som svart-
träda. 
 

STÖDRÄTTIGHETER 
Överföring av stödrättigheter, såväl uthyrning som för-
säljning kan göras redan i dag vilket också rekommen-
deras. 15 juni är sista inlämningsdag. Se över om hyrda 
stödrättigheter gått tillbaka till ägaren och behöver  
förnyas! Anmälan om överföring av stödrättigheter  
görs med pappersblanketterna 103B och överlåtarens 
103A. Blanketterna inlämnas till lantbrukskansliet.  
Med hänsyn till rådande situation önskar vi att blan-
ketterna lämnas i Finströms kommuns postlåda. 
  

ANMÄLAN OM DJURANTAL TILL SVINREGISTRET 
Anmälan om antalet grisar under perioden 1.1-
30.4.2020 skall inlämnas till svinregistret senast 
31.5.2020.  Blankett hittas på Livsmedelsverkets  
hemsida. Kontakta lantbrukskansliet om du vill att vi 
skall skicka blanketten till dej.  

mailto:andreas.johansson@vardo.ax
https://vipu.ruokavirasto.fi/login.jsp?kieli=SV
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Vandring med guide 
på Lövö Natur- och Kulturstig 

 
 
Bästa Vårdöbor och även andra!  

 

I dessa tider träffas vi och umgås bäst  
utomhus. Vad kan väl vara bättre än att 
följa med på en guidad vandring på den 
pågående uppdateringen av Natur- och 
Kulturstigen i Lövö. 
 

Vi går i maklig takt och stannar upp på de 
platser som har sin egen historia, som ex. 
barken Altai som sänktes i Sandösund på 
30-talet. Ett annat skepp men på torra 
land, Lövös egen Noaks Ark, Helges mjölk-
båt Apan. 
 

Vi, Olof Salmi och Marja Ojanen leder 

vandringarna i maj, 
lördagar och söndagar 

med start kl. 13  
från Flowparks parkering i Sandösund  

 

Eventuell uppdaterad info på Vårdös  
Djungeltrumma. 
 

Givetvis gratis för Vårdöbor och andra  
utbyss som ser denna info. 

 

Lådracet 

har börjat!  
 

Från och med 1.5.2020  
är  lådorna uppsatta igen 
och är uppe t o m september. 
Första dragning är 20.5.2020.  

 

Lådornas placering:  
1. Mickelsö sopstation 
2. Vargata vid butiken 
3. Listersby vägskäl 
4. Sandösund, Lövösidan 
5. Simskäla gamla skola 
 

Alla ni som är ute och går, cyklar och/
eller springer, skriv namn och telefon-
nummer på en lapp och lägg i nån av 
lådorna ovan, så deltar du i utlottning 
av fina vinster. 
 

 Arrangör: Folkhälsan på Vårdö r.f. 

 

 
 

Från och med 
1.5.2020 spelar vi 

BOULE UTE 
på boulebanan i Strömsby 

torsdagar  
och söndagar 

kl. 18! 
 

Vill du veta mer?  
 

Kontakta John Erik Johansson,  
tel. 0457 3613761 

 

Liten 

snurrbåt/roddbåt 

önskas köpa. 
 

Med eller utan snurra. 
  

Tel: 0400 721166 
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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. 

 

Senior, se hit!  
Under rådande omständigheter 

kan tiden bli lång och ensam.  

Annette och Erika vid Äldre och 

hälsa på Folkhälsan finns till-

gängliga 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 Facebook-

sida ”Folkhälsan för seniorer – 

förslag på aktiviteter hemma-

vid”. Följ den gärna!  

 

Hej alla barn! 
 

Hur många nallar finns det i Vårdö kommuns fönster? 
 

Nallar finns i fönster i biblioteket, skolan, dagis, kansli och 
Strömsgårdens dagsal (OBS! Inte de boendes fönster!).  
 

Skriv en lapp med hur många du hittat, samt ditt namn, ålder 
och telefonnummer och lägg lappen i kommunens postlåda  
senast 20 maj 2020.  
 

Bland dem som hittat alla nallar lottar vi ut ett litet pris. 
 

  Hälsningar från Nallorna i Vårdö kommun 
 

 - som har hakat på nalletrenden #nallejaktåland 

Midsommar! 
Lämna in midsommarfirandet  

senast 25.5.2020 * 

för publicering i juni 

 Wårdö Info 
 

* Tidigare går också bra :) 
 

Hälsningar, redaktörn 

http://www.ahs.ax
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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 

4.5 Måndag 4 Makaronilåda 

5.5 Tisdag 5 Fylld grisrulle, råstekt potatis 

6.5 Onsdag 6 Dagens fisk 

7.5 Torsdag 7 Sommarsoppa &  plättar 

8.5 Fredag 8 (D) Gröt (S) Fläsk, stuvade makaroner 

9.5 Lördag 9 Lindströms biff, gräddsås, potatis  & dessert 

10.5 Söndag 10 Schnitzel, mos  & dessert                                Mors dag 

11.5 Måndag 11 Ugnskorv, mos 

12.5 Tisdag 12 Köttgryta, ris 

13.5 Onsdag 13 Dagens fisk 

14.5 Torsdag 14 Ärtsoppa & dessert 

15.5 Fredag 15 Risotto 

16.5 Lördag 16 Rostbiff, potatissallad & dessert 

17.5 Söndag 17 Stekt fisk, äggsås, potatis & dessert 

18.5 Måndag 18 Pannbiff, lök, bearnaisesås 

19.5 Tisdag 19 Fläskwok 

20.5 Onsdag 20 Dagens fisk 

21.5 Torsdag 21 Kycklingsoppa & dessert                                  Kristi himmelsfärd 

22.5 Fredag 22 Köttbullar, mos 

23.5 Lördag 23 Laxpudding & dessert 

24.5 Söndag 24 Baconlindad grisfilé, gratäng & dessert 

25.5 Måndag 25 Pyttipanna 

26.5 Tisdag 26 Kycklingsås, ris 

27.5 Onsdag 27 Dagens fisk 

28.5 Torsdag 28 Morotssoppa & dessert 

29.5 Fredag 29 Chili con carne 

30.5 Lördag 30 Sillbord & dessert 

31.5 Söndag 31 Kalops, potatis & dessert 


