
  

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 3 augusti  stoppdag 25 juli 

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 7 årgång 32 

 
DAGHEMMET SOLBACKEN 

HAR STÄNGT 
6.7-2.8.2020 

 

Vid brådskande ärenden 
kontakta föreståndare 
Marie Lundell 
tel. 050 5864 190 

 
Trevlig sommar! 
önskar vi från dagis  

 

 
RÄDDNINGS-

FÖRVALTNINGENS 
SEMESTRAR 

 
Räddningschef 

Lennart Johansson 
har semester 

22.6 – 17.7.2020 
 

Brandinspektör 
Thomas Mattsson 

har semester 
20.7 – 14.8.2020 

 
   VÅRDÖ KOMMUNKANSLI 

HÅLLER SEMESTERSTÄNGT 

6.7-2.8.2020 
 

Brådskande 
ärenden hänvisas till 
kommundirektör 
Andreas Johansson tel. 47990  
 

eller kommunstyrelsens ordförande 
Mikael Lindholm tel. 0400 783 086 

 

Under tiden 1.6-19.7.20 kommer dock 
Andreas Johansson att finnas på Vårdö  
kommunkansli en dag/vecka, träffas säkrast 
per telefon 47990. 

 

Socialsekreteraren har  

SEMESTER 
15.6-12.7.2020 
Vid ärenden, kontakta  

Sunds kommun tel. 43270,  
soc arb Anna Aakula eller  

Johanna Fellman. 

 

 
VATTENAVLÄSNING  

 

FÖR FRITIDSBOENDE 
SENAST 2.8.2020 

 

Mer info se majnumret.  

 

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 

http://www.ahs.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    

 

 

VÅRDÖ KOMMUN 
BIBLIOTEK och KULTUR 

 

Välkommen till ditt eget sommarbibliotek! 
Det finns massor med sommarläsning:  
nyheter i romantik, deckare och skönlitteratur att njuta 
om i häng- eller på gräsmattan. 
 

Några nyheter:  
Christy Lefteri Biodlaren i Aleppo 
Eli Åhman Owetz Renoveringsobjekten 
Sofia Lundberg Och eken står där än 
Sofie Sarenbrandt Mytomanen 
Amanda Svensson Ett system så magnifikt att det 
  bländar 
Ida Andersen I oxögat 
Lisa Jewell Familjen Lambs hemlighet 
Mons Kallentoft Hör mig viska 
Stina Jackson Ödesmark 
Malin Kivelä Hjärtat 
Mariette Lindstein Requiem på Dimön 
Karin Smirnoff Sen for jag hem 
Carin Hjulström Bara ett litet mord 
Merete Mazzarella Skulle vi alla kunna samsas? 
Camilla Läckberg Vingar av silver 

 

Det finns desinficeringsmedel  
  till händerna vid ingången och på disken. 
Alla böcker som kommer in torkas av  
  med rengöringsmedel. 
Kom ihåg säkerhetsavståndet 
  stanna hemma om du känner dig förkyld. 
 

SOMMARUTSTÄLLNINGEN 2020 
presenterar en läcker kombination 
av fartygsporträtt, fartygsrelaterade 
leksaker, antika föremål, modellfar-
tyg, litteratur och broschyrer ända 
från 50-talet. Det är Lasses fartygs-
museum som generöst ställer ut i 
Alandica-rummet, i hallen samt i 
skönlitteraturavdelningen.  
 

I barnavdelningen får man njuta av  

SOLBACKENS SOMMARUTSTÄLLNING 
om Kollorna. 
Barnen har besökt Ålands Kulturhistoriska Museets 
utställning om Ann-Christin Wallers & Anni Wikbergs 
Kollorna, och inspirationen växte till en egen utställ-
ning som visar Kollornas världar i stor format, port-

rätter av Kollfigurer samt Kollfamiljen i 
mjuk format. Bläddra gärna i Kollböckerna 
och beundra Kollornas mysiga magi! 
 

 

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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AVFALLSHANTERINGEN 
PÅ 

ÄNGÖ, BUSSÖ, BERGÖ 
 

Ett ”fullt bilsläp” eller ca. 1 m3  
stort blandavfall (exv byggavfall, möb-
ler) eller träavfall ingår i Vårdö kom-
muns avfallshanteringsavgift och kan 
lämnas kostnadsfritt hos Renhållningen. 
 

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

 

Ålands renhållning  
i Norrböle, Skogshyddsvägen 11 
öppet vardagar kl. 7.00-16.00 

 

 

ÅTERVINNINGS- 

CENTRALEN  
I LISTERSBY 

HAR ÖPPET 1.4-30.9  

måndagar kl. 18-20  
samt månadens  

sista helgfria lördag  
(25.7.2020) kl. 11-13 

 

ÅVC skötare tel. 041 444 2444 

 

 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

Byggnadstekniska nämnden behandlade följande 
byggnadslov på mötet den 22 juni 2020: 
 

- nybyggnad av bastu  
  på Storören R:nr 1:20 i Töftö.  
 

Byggnadstekniska nämndens följande  
sammanträde hålls 4 augusti 2020.  
Handlingar för ärenden som skall behandlas 
under mötet bör vara byggnadskansliet  
tillhanda senast 27 juli 2020. 

 

 

INFORMATION ANGÅENDE 
ELDNING UTOMHUS 

Varning för skogsbrand 

Landskapsalarmcentralen på Åland utfärdar, utgå-
ende från uppgifter från FMI, vid behov varning för 
skogsbrand. När sådan varning är utfärdad råder 
enligt Räddningsslagen för Åland (§31, 106/2016), 
eldningsförbud utomhus. Godkända för eldnings-
ändamålet eldstäder kan användas, ävenså grillar, 
dock inte så kallade engånsgrillar. 

Vi vill påminna om att det alltid är förenat med risk 
att gör upp öppen eld i naturen och att man alltid 
noggrant bör överväga om det verkligen är nöd-
vändigt att elda. Väljer man ändå att gör 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 sommar! 
 

Räddningschef  Lennart Johansson  
lennart.johansson@jomala.ax  
tel. 329 132    
 

Brandinspektör Thomas Mattsson 
thomas.mattsson@jomala.ax 
tel. 329 175  

mailto:lennart.johansson@jomala.ax
mailto:thomas.mattsson@jomala.ax
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VÅRDÖ KOMMUN 

 

Kommunens fakturor kan du nu betala via 
 

e-faktura / direktbetalning. 

 

 

 

Wårdö  
Kulturstiftelse r.s.  

 

kondoleanser  
 

Finns på Enebergs 
och Nocturnes 

begravningsbyråer, 
på Ålandsbanken samt  

i  Vårdö närbutik. 
 

www.wardokulturstiftelse.ax  

 

 
 
 

Vårdö FBK 

rekommenderar 

alla fastighetsägare 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 BIBLIOTEK 

EFTERLYSNING 

 

Är det någon i bygden som har ett 

VITRINSKÅP 

som ni kan tänka er 
att avvara till  
biblioteket för  
utställningsbruk? 

 
 

 

Hör av er till Hannamari 
på biblioteket, tel. 47970 

eller via mail till 
biblioteket@vardo.ax 
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Erkas 
onsdagsloppis 
 

Säsongsstart onsdag 1 juli kl. 19-21.  
 

Öppet alla onsdagar i juli.  
 

Vi anpassar oss efter  
rådande rekommendationer. 

I år är loppisgrejerna utspridda i  
flera rum och även ute på gården. 

 
 

Servering utomhus.  
 

Bilder kommer på Djungeltrumman. 
 

Välkomna!  
 

 Vårdöby och Strömsby byalag 

 

 

Seffers Hembygdsgård 

håller öppet ,   

6.7 – 7.8.2020  

måndag till fredag  

kl. 11-17   
 

Nyheter för i år: 

- Mjölkkammaren har fått tapeter och  

 ny inredning 

- Evelina Janssons brudklänning från  

 1884 finns utställd på en docka 

- Kartan från Lövökongressen finns 

 till salu. 
 

Också boken som Otto Andersson 

skrev om fredskongressen likväl som 

kritpipor kan man köpa på  

Seffers. 
 

Loppis har vi som vanligt ... 
 

Fri entré!   
 

Välkomna!  

 

 

ONSDAGAR i 

GRUNDSUNDA 
 

Under juli  

och augusti  

KL. 12-20*)  
Övriga besök efter tel. kontakt 

 

Wennströms 
lanthandel 
tel. 018-47777,  
0400 714 866 
 

Lasse Erikssons 
fartygsmuseum  
tel. 018-47626,  
0457 3828 459 
 

*) med reservation för  
eventuella åldersförhinder.  

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

Annas shop 
Endast enligt tidsbokning 
tel. 018-47735 alt. 040 9649 351  

FRILUFTS-

GUDSTJÄNST 
hålls på 

Seffers hembygdsgård 

söndagen den 

12.7.2020 kl. 14.00 

 

Marthorna bjuder på 

kaffe med bröd. 

 

Välkomna! 
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På onsdagar kan man göra en förmånlig dagsresa till Åbo. 
Från Hummelvik 05.30, åter i Hummelvik 23.25. Tid i Åbo 4 timmar. 
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Lådracet 

pågår för fullt!  
 

Grattis till vinnarna 
25.6.2020! 

 

Listersby   Marie Karlsson  
Mickelsö/Töftö Sylvester Somero 
Vargata   Siv Grönvall-Diederichs  
Sandösund Robert Skaglund 
Simskäla   Elin Lindholm 
 

Våren är en underbar tid att promenera och 
cykla för att se och uppleva den  
fantastiska grönskan på vår fina ö! 
Tag med familjen, släkten, vännerna eller 
grannen på en tur till en av folkhälsans  
lådor. 
Skriv datum, namn och telefonnummer i 
häftet så deltar du i utlottningen varje  
månad den 25:e. 
Lådorna är uppe till 25 september 2020! 
 

Ha en trevlig sommar! 
önskar folkhälsan på Vårdö rf. 

 
 Vårdö IK  

 
VIK kommer att ha 
friidrottsträningar 

på idrottsplanen  
alla tisdagskvällar 

i juli 2020 
kl. 18.30. 

 
 

Vårdö IK  
finns på Facebook   

gilla sidan så får ni aktuell 
information där. 

 

Styrelseordförande, VIK  
Micke Weckman  

tel. 040 8655 666 
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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 

1.7 Onsdag 1 Dagens fisk 

2.7 Torsdag 2 Gulaschsoppa & dessert    

3.7 Fredag 3 Rotmos 

4.7 Lördag 4 Kalops, potatis & dessert 

5.7 Söndag 5 Laxpudding, rödbeta & dessert    

6.7 Måndag 6 Pyttipanna 

7.7 Tisdag 7 Kållåda 

8.7 Onsdag 8 Dagens fisk 

9.7 Torsdag 9 Kycklingsoppa & dessert    

10.7 Fredag 10 Lammfärsbiff, tzatziki, potatis 

11.7 Lördag 11 Korvsoppa & dessert & dessert  

12.7 Söndag 12 Fylld köttfärsrulle, gratäng & dessert 

13.7 Måndag 13 Stekt korv, stuvade makaroner 

14.7 Tisdag 14 Wienerschnitzel, råstekt potatis 

15.7 Onsdag 15 Dagens fisk 

16.7 Torsdag 16 Minestronesoppa & dessert 

17.7 Fredag 17 Makaronilåda 

18.7 Lördag 18 Dillkött, potatis & dessert 

19.7 Söndag 19 Strömmingslåda, rödbeta & dessert 

20.7 Måndag 20 Chili con carne, ris 

21.7 Tisdag 21 Ugnskorv, potatis 

22.7 Onsdag 22 Skinkfrestelse 

23.7 Torsdag 23 Fisksoppa & dessert 

24.7 Fredag 24 Lammgryta, mos 

25.7 Lördag 25 Fisk i ugn, potatis & dessert 

26.7 Söndag 26 Moussaka & dessert 

27.7 Måndag 27 Pannbiff, brunsås, lök, potatis 

28.7 Tisdag 28 Korvgryta, potatis 

29.7 Onsdag 29 Dagens fisk 

30.7 Torsdag 30 Lindströmsbiff, brunsås, potatis 

31.7 Fredag 31 Korvlåda 

1.8 Lördag 1.8 Pepparrotskött, potatis & dessert 

2.8 Söndag 2.8 Kycklingsås, potatis & dessert 


