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Utställningen
Teaterföreställningar
onsdag 9 februari
kl 13.00 Rosengårds äldreboende
kl 18.30 i Källbo skolas festsal
ingång genom biblioteket.
Föreställningarna är gratis

Kommundirektören

Sidan 2

Tack och hej

Sidan 3

Fritid

19.1–18.2.2022 i Finströms bibliotek
Öppet enligt bibliotekets öppettider

Sidan 5-6

IFFK

Sidan 7

Utställningen består av fotograﬁer av Marcus Boman
och konstverk av EvaMaria Mansnerus samt
ett ljudspel med berättelser och musik.
Teaterföreställningar 9.2 med Grete Sneltvedt
(skådespelare) och Greta Sundström (dragspel).

Boktips

Sidan 8

Vernissage 19.1.2022 kl 18.00-19.00

Mer info:

eller www.lumparlab.ax

Grete Sneltvedt, lumparlab@aland.net, tfn 0457 3427 188

LumparLab Teaterförening r.f.

Projektet ”Jag lever än!” har mottagit stöd från:
Lumparlands kommun, Folkhälsan på Lumparland, Åland 100, Ålands
kulturdelegation, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, William Thurings stiftelse, Föreningen Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner, Svenska
kulturfonden och Eugène, Elisabeth Birgit Nygréns stiftelse, Stiftelsen Tre Smeder och
Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen sr.

Vi hoppas att teaterföreställningarna kan genomföras planenligt.
Allt är förstås beroende av rådande direktiv gällande coronaläget.
FINSTRÖMS KOMMUN

Skolvägen 2, 22410 Godby
Tfn 431510, fax 431519
E-post: kommungarden@finstrom.ax

www.finstrom.ax

Rosengård

Sidan 9

Församlingen

Sidan 11-12

Kommundirektören har ordet
Det nya året började med fortsatta utmaningar i och med pandemin och vi i kommunen
jobbar allt vi kan för att producera så bra service som möjligt under rådande omständigheter.
Kommunens bokslut för år 2021 se ut att bli mycket bättre än budgeterat. Dels på grund
av allmän återhållsamhet men främst på grund av att skatteintäkterna flutit in långt över
vad vi vågade hoppas på. Resultatet är tyvärr ändå inte vad det borde vara så kommunen
står ändå inför ekonomiska utmaningar där prioriteringar krävs.
Fullmäktige beslöt 27 januari att Leif Andersson fortsätter som fullmäktigeordförande
och Solveig Gestberg som viceordförande.
Samma kväll utsågs vår kommunstyrelse för åren 2022-2023 och består av:
Sven-Anders Danielsson, ordförande
ersättare Thomas Mattsson
Cecilia Berndtsson, vice ordförande
ersättare Anna Hedenberg
Lene-Maj Johansson ll vice ordförande
ersättare Carola Boman
Fredrik Andersson
ersättare Jonna Granberg
Per Lycke
ersättare Juho-Pekka Savolainen
Leif Karlsson
ersättare Gun Carlson
Madeleine Lindblom
ersättare Rasmus Schönberg
Fullmäktige beslöt även att utse Magnus Sandberg till kommundirektör. Magnus kommer
med lång erfarenhet från det kommunala, nu senast som förbundsdirektör för Ålands
Kommunförbund. Det är i nuläget oklart när Magnus tillträder och tills dess fungerar undertecknad som tillförordnad. Vi ser framemot att välkomna Magnus till vår förvaltning.
Tveka aldrig att höra av er vid frågor och funderingar och ta hand om er!
Vänliga hälsningar
Ida Eklund

Aktuellt i
FINSTRÖM

ANNONSERA
Vill du annonsera i kommunbladet
kotakta biblioteket, tel: 431 549
e-post: biblioteket@finstrom.ax
Annonspriser 2022
Helsida 124 euro inkl moms
Informationsblad från Finströms kommun
Halvsida 62 euro inkl moms
Ansvarig utgivare: Ida Eklund
¼ dels sida 37 euro inkl moms
Redaktion: Inger-Louise Andersson
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UTGIVNINGSTIDER
Utgivning
Material lämnas senast
3 mars		
23 februari
4 april		
30 mars
5 maj		
27 april
10 juni		
1 juni
Skicka ditt material till
inger-louise.andersson@finstrom.ax
Vänligen respektera våra stopptider

KOMMUNDIREKTÖRENS TACK OCH HEJ
Undertecknad inleder det nya året med att lämna sitt jobb som direktör för Finströms kommun och fortsätter därefter för Vårdö kommun – inom samarbetsregionen Norra Åland.
Jag är glad över och nöjd med den tid jag haft i och för Finströms kommun, snart sju fulla
år. Under min tid här har mycket hänt och många saker genomförts, framförallt av organisatorisk karaktär. Nämnd- och förvaltningsreformen, när vi minskade antalet nämnder och
ledningsstrukturen organiserades om, och den frivilliga kommunindelningsutredningen för
Finström, Geta och Sund, är exempel på projekt som tagit mycket tid och engagemang och
som även satt sina bestående spår på olika sätt.
Under de här åren har kommunens ekonomi och finansiella ställning stärkts, trots de underskott som nu alla kommuner gör för de närmast gångna och kommande åren som följd
av landskapets successivt minskande andelar i bekostandet av kommunernas uppgifter.
Befolkningen har ökat, skattekraften stärkts och förvaltningarna och beslutsfattandet effektiviserats. Vi har tvingats vara sparsamma och skjuta upp för framtiden nödvändiga nyinvesteringar och projekt. Men satsningar har också gjorts, på investeringssidan främst inom
fastighetsbeståndet och infrastrukturen, men även i fråga om digitalisering och IT-miljö.
Kommunen har framgångsrikt deltagit i utvecklandet av alltifrån barnomsorg, skola och
ungdoms- och fritidsverksamhet till äldreomsorg och samordnad socialvård i enlighet med
ny lagstiftning som tillkommit på respektive område. Bostadsplanerade områden har iordningställts och nya och uppdaterade planområden utvecklats och ytterligare fler områden
planeras som bäst. Även projekt i utomstående aktörers regi är på gång, såsom Folkhälsans seniorboende och landskapets rondell, och intresse finns för projekt i det färdiga
Påsa-området. För den närmaste framtiden finns ytterligare flera planprocesser och byggprojekt i röret. Det finns nu mycket sådant som ser ut att äntligen kunna ta fart och verkligen bli av, både rent fysiskt och organisatoriskt inom kommunen.
Det här året inleddes med ett tyvärr nödvändigt och omfattande sparpaket, med utredningar
och samarbetsförhandlingar med personal, varpå en av de fyra högsta ledande tjänsterna
drogs in och uppgifterna fördelades ut på andra tjänstemän inom förvaltningarna. Många
olika mellankommunala samarbeten och interna funktioner har setts över och diskuterats
för att ytterligare effektivisera förvaltningarna. Finström är nu faktiskt den kommun på hela
Åland som har lägst kostnader per invånare för allmän förvaltning och administration.
Undertecknad tror och hoppas på en positiv och ljus framtid för och utveckling av Finström
som kommun och av Godby som centralort för regionen Norra Åland. Finström är på rätt
väg, och kommer nu att få ledas av någon av de fyra personer som sökt till direktör här.
Jag tackar i övrigt för den tid jag haft i och för Finströms kommun. Jag har trivts väldigt bra
med kommunen, arbetet och kollegerna, och jag önskar kommunen och dess politiker, anställda och invånare all lycka och framgång för framtiden.
Erik Brunström, kommundirirekrör 2015-2021
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Bibliotekets öppethållning
Måndag kl 12-20
Tisdag kl 12-20
Onsdag kl 12-20
Torsdag kl 10-14
Fredag kl 10-14
avvikande tider
fredag 25/2 stängt

Ungdomsgårdens Öppettider
Våren 2022
Onsdag kl. 14.30 - 16.00
Onsdag kl 18.30 - 21.30
Torsdag kl. 14.30 - 16.00
Torsdag kl. 18.00 - 21.30
Fredag kl. 12.30 - 16.00
Fredag kl. 19.00 - 22.00

åk 5 - 6
12 -18 år
åk 3 - 4
åk 6 - 9
åk 5 - 9
åk 7 - 9

Öppet för meröppetkunder
alla dagar kl 9-21

Ungdomsgårdens lokal finns
i Olles Els tidigare butikslokal.

Bibliotekets telefonnr
+358 018 431 549

Telefon direkt till Ungdomsgården:
+358 0457 3454026.

Finströms bibliotek finns också på
Facebook och Instagram

Ungdomsgården Godby finns också
på Facebook

Bokrea på Finströmsböcker
20 euro			

10 euro

Paketpris 25 euro
Gratisbok till kommunens 2-åringar
hämta en bokgåva från biblioteket

Tidskriftsloppis
Bibliotekets avskrivna tidskrifter från 2019
säljes fr o m 7 februari 2022.
50 cent styck eller 1 euro för 3 stycken
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LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR
STÖDSYSTEMET FÖR DJURBIDRAG ÄNDRAS 2022 - DJURSTÖDEN MÅSTE SÖKAS
ÅRLIGEN
Livsmedelsverket hade som mål att tiden för ansökan om EU:s djurbidrag skulle börja 13.1
och sluta 2.2.2022. Starttiden för ansökan sköts senare upp med en vecka och enligt Livsmedelsverkets senaste information senareläggs ansökningstiden ytterligare. I skrivande
stund finns inget start- eller slutdatum fastställt.
Tiden för ansökan om djurbidrag senareläggs eftersom en statsrådsförordning som behöver utfärdas innan ansökan öppnas inte har utfärdats ännu. Bidragsvillkoren, som det
finns risk för att förändras och försämras, skall vara inskrivna i förordningen.
Försök hålla dig uppdaterad om när ansökningstiden kommer att ordnas så att du inte missar årets djurstöd.
NYTT NÖTKREATURSREGISTER TAS I BRUK
I mars 2022 är det tänkt att nya nötkreatursregistret skall tas i bruk. Registret som
är avgiftsfritt kommer att bli det officiella myndighetsregistret. Detta innebär att alla
obligatoriska anmälningar om kalvning, köp, försäljning, flyttning mm. skall finnas tillgängliga i nya nötkreatursregistret. Det kommer fortsättningsvis vara möjligt att lämna sina
anmälningar med t.ex. Min Gård, men detta förutsätter att man som djurägare behöver ge
annan part fullmakt (Mtech) så att uppgifterna du anmält via Min Gård, överlämnas till nya
nötkreatursregistret.
Fullmakterna bör ges i god tid innan det nya nötkreatursregistret tas i bruk.
Anmälningsblanketterna på papper tas ur bruk i samband med att det nya nötkreatursregistret tas i bruk.
FULLMAKT
På Finströms kommuns hemsida/Lantbruk/Aktuellt hittas mer information om registret
och även länkar till hur man ger fullmakt.

Sportlovskul på skridskor!					
Hej alla barn i årskurs 1-6					
Torsdagen den 24 februari åker vi skridskor om vädret tillåter
Samling vid isen i Godby kl 12, vi leker, spelar bandy, samt grillar korv och dricker varm saft, vi avslutar kl 14. Kostnad 5€
Medtag kläder efter väder, hjälm, skridskor, vattenflaska. Det finns att låna
men begränsat antal och storlekar.
Håll även utkik på Finströms kommun fritid på facebook om det aktuella läget
vad gäller is och skidspår.
Hälsningar Finström fritid
Mattias & Anders
Anmäl dig till
mattias.andersson@finstrom.ax eller anders.berndtsson@finstrom.ax
Telefon: 0457-5267385 Mattias 0457-3749849 Anders
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ÅK 3-6 tisdagen den 22 februari kl 1114.00, 10 euro/barn.
Samling och avslutning vid Ålands Idrottscenter
Vi leker skeppsbrott, slender man och
äter pizzaslice samt avslutar med att
simma .

Anmälningar senast 15 februari till:
Finström/Geta/Vårdö
Anders Berndtsson 0457-3749849
anders.berndtsson@finstrom.ax

Mathilda Yläkotilas konstverk
Fuck Corona 2021
Hon gjorde det på sin projektvecka våren
2021. Nu pryder det ungdomsgårdens vägg.
En symbol för de senaste årens begränsningar.
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Bli medlem i IFFK!
Stöd IF Finströmskamraterna och vårt arbete med att
aktivera och ge barn och ungdomar en meningsfull fritid genom att bli stödmedlem i föreningen år 2022.

Medlemsavgiften är 15€ per person
eller 40€ för hela familjen.
Betala avgiften till kontonummer: FI31 6601 0002 3030 55
och märk betalningen: Medlemsavgift, namn och personnummer samt e-post och postadress.
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Januari månads nyförvärv i biblioteket
BIOGRAFIER
Schols, Emma, Ärren bär jag med stolthet
FAKTA
Klasen, Jörn, Ät dig till ett lägre blodtryck
Lyth, Helena, Julprassel & decembermys
Neumüller, Kerstin, Simple weave
Skog, Margareta, Detta är demens
Taylor, Tareq, Middag i en gryta
ALANDICA
Kütimaa, Janne, Mitt Åland
Åländsk odling. 2021
LJUDBOK
Hiekkapelto, Kati, Kolibri
Kallentoft, Mons, Blickfångarna
Ohlsson, Kristina, Isbrytare
ROMANER
Dillon, Lucy, Efter regn
Elfner, Johan, Svärmor
Grundvall, Maria, Enhörningen
Gurnah, Abdulrazak, Den sista gåvan
Wessel-Aas, Katrine, Ellinors modiga val

DECKARE & THRILLERS
Blædel, Sara, Flickan under trädet
Coben, Harlan, Sluta aldrig fly
Flood, Helene, Betraktaren
Guillou, Jan, Den som dödade helvetets
änglar
Seeck, Max, Ondskans nätverk
Wahlberg, Karin, En god man

Bibliotekets nyförvärv publiceras månadsvis på kommunens hemsida
https://www.finstrom.ax/kultur-och-fritid/bibliotek/nya-bocker
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ROSENGÅRD
Äldreomsorgsledare Jana Andersson
Tel 431 581

Ansvarig vårdare Anette Jansson

Tel 431 588

Vårdpersonal
Tel 431 580
ROSENGÅRDS MATLISTA V5-9 2022
VECKA 5 31 JANUARI-6 FEBRUARI
Måndag
Pasta med skinksås
Tisdag
Pepparrotskött med kokt potatis
Onsdag
Fiskfärsbiffar med kall sås och potatis
Torsdag
Korvsoppa, bröd och efterrätt
Fredag
Köttbullar med brunsås och potatis
Lördag
Mandelfisk och potatismos
Söndag
Karelsk stek med potatis och ris
VECKA 6 7-13 FEBRUARI
Måndag
Citronstekt kycklingfilé med currycoleslaw
Tisdag
Kalops och potatis
Onsdag
Lax Dopiaz- marinerad lax m lök, tomat & koriander
Torsdag
Köttfärssoppa, bröd och efterrätt
Fredag
Fläsk med stuvad blomkål
Lördag
Sill, ägg, gräddfil och potatis
Söndag
Kassler med potatisgratäng
VECKA 7 14-20 FEBRUARI
Måndag
Kåldolmar med gräddsky och potatis
Tisdag
Kronhjortsgryta med enbär och timjan
Onsdag
Panerad kyckling med currydip, potatisklyftor
Torsdag
Fisksoppa med aioli, bröd och efterrätt
Fredag
Fläskytterfilé med sötpotatispuré och fetaostcréme
Lördag
Stekt fisk med spenatstuvning, potatis
Söndag
Köttfärslimpa med löksås och potatismos
VECKA 8 21-27 FEBRUARI
Måndag
Pasta med grönkålspesto och stekt kyckling
Tisdag
Köttfärsgryta med rotsaker och potatis
Onsdag
Torsk med rostad paprika, vitlök och chili
Torsdag
Köttsoppa, bröd och efterrätt
Fredag
Pyttipanna med stekt ägg
Lördag
Laxlåda med skirat smör
Söndag
Köttbullar med sås och potatis
VECKA 9 28 FEBRUARI- 6 MARS
Måndag
Skinkfrestelse
Tisdag
Kreolsk gryta med fläskfilé, korv, kryddgurka och syltlök
Onsdag
Strömmingsflundra med kall sås och potatismos
Torsdag
Potatis- och purjolökssoppa med bacon, bröd och efterrätt
Fredag
Pannbiff med svampsås och potatis
Lördag
Ört- och limefisk med kall sås och potatis
Söndag
Rostbiff med potatissallad

Ansvarig kock Marie BambergTel 431 585
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SPORTLOVSKUL MED FÖRSAMLINGARNA PÅ NORRA ÅLAND
Församlingarna på Norra Åland ordnar sportlovskul i de olika församlingshemmen under sportlovsveckan.
Varierat program bestående av pyssel, uteaktiviteter, bakning, matlagning och lekar.
Programmet pågår kl. 9-15, men det är möjligt äta frukost kl. 8 och stanna till kl. 17 om man behöver. Man kan
delta en dag eller flera dagar.
Följande dagar och platser gäller:
måndag Geta
tisdag Saltvik
onsdag Finström
torsdag Sund
fredag Vårdö.
Anmälan till Kia Mansén, kia.mansen@evl.fi eller 0400 944 841 senast 14.2.

Information om självrisken för
färdtjänst

Vi klipper både damer, herrar och barn

Vi önskar gamla och nya kunder välkomna!
Vi finns i Godby Center - Mitt på Åland

Boka din tid på tel 018-41295

Från och med den 01.01.2022 införs en
ny taxa för kollektivtrafiken i enlighet
med Ålands landskapsregerings beslut
nr 168/2021.
Det betyder att även självrisken för
färdtjänst enligt handikappservicelagen,
blåa TaxiPLUS-kort, ändras.
Från och med den 1 januari 2022 är
självrisken ALLTID 2,50 € per enkelresa, oberoende resans längd.
Har Ni frågor, hör av er till:
Kommunernas socialtjänst k.f.
Verksamhetsområde funktionsservice
och sysselsättning
Telefonväxeln 532 800

Malin och Alexandra önskar dig välkommen!
SALTVIKS RETURDEPÅ
OBS! ÄNDRADE ÖPPETTIDER FRÅN
31.1.2022:
I samråd med Landskapsregeringen och
bussbolagen har ytterligare en kvällstur
från Mariehamn till Godby lagts till i 2022
års vinterturlistor.
Den nya turen som avgår vardagar 21:20
från Mariehamn gör att man kan ansluta
från den sista tätortsbussturen för att
komma vidare till norra Åland.
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Måndagar
Onsdagar
Lördagar

16.00 – 20.00
16.00 – 20.00
10.00 – 13.00

Stängt kväll före helg samt trettondagsafton, valborgsmässoafton,
självstyrelsedagen, midsommarafton,
julafton och nyårsafton.
Telefon: +358 18 48157
Mobil: +358 457 345 1057
Adress: Getavägen 721

KYRKAN I FINSTRÖM
FINSTRÖMS FÖRSAMLINGSDISTRIKT INOM NORRA ÅLANDS FÖRSAMLING

SÅNG- DANS- OCH MUSIKALGRUPPER I FINSTRÖM

FÖR FÖRÄLDRAR OCH BARN I
NORRA ÅLANDS FÖRSAMLING

FÖR YNGRE (åk 1-3)

Föräldra-barngruppen i Mikaelsgården alla tisdagar
kl. 10. Ingen träff under sportlovet.

Tisdagar kl. 13.30-15.15. Taxi direkt från skolan till
Mikaelsgården och tillbaka till skolan efter
verksamheten.

FÖR ÄLDRE (från åk 4)
Onsdagar kl. 14.30-16.30 i Mikaelsgården. Taxi går
från skolan till Mikaelsgården och tillbaka till
skolan efter verksamheten.
Ledare Julia Westerberg-Schindler och Katrin
Gwardak. Telefonnummer till Katrin är 0407784400.

Föräldra-barngrupp i Geta församlingshem alla
torsdagar kl. 10. Ingen träff under sportlovet.
Småbarnsmusik i Vårdö församlingshem
fredag 4.2 kl. 10. I regel varannan vecka.
Småbarnsmusik i Sunds församlingshem
tisdag 8.2 kl. 10. I regel varannan vecka.
Sång och fika för föräldrar och barn. Ledare:
Diakonerna Maria Sjölund och Kati Juntunen.

KYRKIS I FINSTRÖM

KAFÉ KOM MED

KYRKIS FÖR YNGRE BARN (ÅK 1-3)

Eftermiddagsfika med innehåll i Mikaelsgården
torsdagar kl. 13. Första torsdagen i månaden
samlas vi i Rosengård.

I Mikaelsgården måndagar kl. 12.30-14.15. Taxi går
från Källbo skola och tillbaka till Källbo efter
verksamheten.

KYRKIS FÖR ÄLDRE BARN(ÅK 4-6)
I Mikaelsgården måndagar kl. 14.30-16. Start den
6.9. Taxi går från Källbo skola och tillbaka till Källbo
efter verksamheten.
Kyrkis leds av Denise Andersson, tel. 040-8433830

HERRLUNCH I FINSTRÖM
I Mikaelsgården den 25.2. kl. 12. Samvaro och mat.
Diakon Maria Sjölund berättar mera, tel. 04573613463.

KÖREN SPIRIT I SUND
Kör med ungdomligare repertoar som övar i Sunds
församlingshem torsdagar kl. 17.30. Ledare är
John-Adam Sjölund, tel. 045 734 51977.

Den som behöver taxi ringer till diakon Maria
Sjölund, tel. 0457-3613463.

MIKAELSKÖREN
Torsdagar kl. 19 i Mikaelsgården. Start torsdagen
den 10.2. Nya sångare är välkomna med. Om du
undrar något om kören ring då och fråga kantor
Johanna Evenson, tel. 040-1695988.

GUDSTJÄNSTGRUPPEN
Tillsammans förbereder vi söndagens högmässa. Vi
samlas nästa gång tisdagarna 1.2 och 22.2 kl. 18.30 i
Mikaelsgården. Tisdagen den 22.2 är det
vårplanering.
Kom med och ta med någon du känner. Det är inte
farligt utan ganska roligt och intressant! Jon
Lindeman svarar på frågor om gruppen, tel. 0400951734.

Sund, Vårdö, Finström och Geta är från årsskiftet en gemensam församling. På den här sidan i
Finströmsaktuellt finns ett urval av information om församlingsverksamheten.
Upplysningar om vad som händer i hela församlingen finns på den nya hemsidan.

norraalandsforsamling.ax
Du kan också gå in på Facebook och gilla Norra Ålands församling eller hitta oss på Instagram.
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Jon Lindeman, Johanna Evenson

6.3 kl. 19
Första söndagen i fastan
Mässa med sånger från Taizé

Jon Lindeman, Johanna Evenson

27.2 kl. 11
Fastlagssöndagen
Högmässa

Jon Lindeman, Johanna Evenson

13.2 kl. 19
Septuagesima
Mässa med sånger från Taizé

Jon Lindeman, Johanna Evenson

6.2 kl. 11
Kyndelsmässodagen
Högmässa

FINSTRÖM

Outi Laukkanen, Jon Lindeman, JohnAdam Sjölund

6.3 kl. 11
Första söndagen i fastan
Högmässa

Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund

20.2 kl. 11
Sexagesima
Högmässa

Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund

6.2 kl. 11
Kyndelsmässodagen
Högmässa

SUND

Ingrid Björkskog, Johanna Evenson

Högmässa

6.3 kl. 11
Första söndagen i fastan

Jon Lindeman, Johanna Evenson

20.2 kl. 11
Sexagesima
Högmässa

Ingrid Björkskog, Johanna Evenson

GETA

13.2 kl. 11
Septuagesima
Högmässa

GUDSTJÄNSTER I FEBRUARI

Ingrid Björkskog, John-Adam Sjölund

27.2 kl. 11
Fastlagssöndagen
Högmässa

Jon Lindeman, John-Adam Sjölund

13.2 kl. 11
Septuagesima
Högmässa

VÅRDÖ

