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PRESENTATION
TUULIKKI HUOVINEN
F.1936 Borgå,
bor på ÅLAND, FINSTRÖM

Miljödag

Jag har varit intresserad av konst hela livet
och studerat och målat vid sidan av annat
arbete, deltagit i olika kurser, undervisat
i konst i mellanskolan på 60-talet och i
medborgarinstitutet på 80-90 talet.
Materialen har varit olika och rikt varierande. Fr o m 80-talet har
akvarellmålning varit övervägande. Motiven har varierat, också stil och
metod. Man vill ju utvecklas så man försöker prova olika sätt.
Men nu, i mogen ålder, ser jag att naturen, blommor, barnmotiv, kristna
motiv, har dominerat.
Det har varit många utställningar, både gemensamma och privata. Arbeten finns överallt i världen. Tyvärr har jag inte hållit något register.
Till denna utställning valde jag speciellt blommor från tidigare och senare produktion för att pigga upp efter en kall och färglös vinter.
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FINSTRÖMS KOMMUN

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

www.finstrom.ax

Kommundirektören har ordet
Vi går en ljusnande vår till mötes men där finns fortsättningsvis utmaningar och
orosmoln vid horisonten, i form av pandemiläget och osäkerheter i såväl den privata som den offentliga ekonomin. Det gäller för oss alla att följa och att efter bästa
förmåga anpassa oss till det läge som råder.
Resultatet av vårvinterns samarbetsförhandlingar inom kommunen blev beslut om
indragning av tjänsten som personal- och servicechef medan övrig personal blir
kvar på oförändrad omfattning men i förekommande fall med delvis ändrade uppgifter. Tidigare löneräknare Tiina Zetterman blir nu personalsekreterare. Den nya
barnomsorgsledaren väntas kunna tillträda inom kort och blir då även nämndsekreterare för invånarnämnden. I övrigt sker en del omfördelningar av uppgifter mellan
olika tjänstemän och verksamhetsområden. Samarbetsförhandlingarna inom kommunen är i och med detta avslutade.
Kommungården i Godby håller fortsättningsvis stängt för annat än förbokade besök
så länge undantagstillstånd råder. Somlig personal arbetar så långt det går på distans, men där finns alltid personal på plats vid kanslierna för att svara i telefon och
ta emot besök och kontakt per e-post fungerar precis som normalt.
Kommunen har nu för övrigt en del markområden utbjudna till försäljning och vi tror
och hoppas att detta på sikt ska leda till en vidareutveckling av kommunen och av
Godby som centralort för regionen Norra Åland.
Med vårsoliga hälsningar,
Erik Brunström
Kommundirektör
+358(0)18-431511
Finströms kommun
Skolvägen 2
AX-224 10 Godby
www.finstrom.ax

Aktuellt i
FINSTRÖM

SOMMARJOBB I KOMMUNEN
Besked om huruvida och i så
fall vilka sommarjobb som i år
kan erbjudas ungdomar inom
kommunen kommer i år att ges
senare än vanligt, preliminärt i
maj månads upplaga av Aktuellt
i Finström (utgivning 6 maj

ANNONSERA
Vill du annonsera i kommunbladet
kotakta
biblioteket, tel: 431 549
e-post: biblioteket@finstrom.ax
Annonspriser 2021
Informationsblad från Finströms kommun
Helsida 124 euro inkl moms
Ansvarig utgivare: Erik Brunström
Halvsida 62 euro inkl moms
Redaktion: Inger-Louise Andersson
¼ dels sida 37 euro inkl moms

UTGIVNINGSTIDER
Utgivning
Material lämnas senast
6 maj		
28 april
3 juni		
26 maj
2 sept		
25 aug
Skicka ditt material till
inger-louise.andersson@finstrom.ax
Vänligen respektera våra stopptider

LIONS CLUB ÅLAND FREJAS

MILJÖDAG
Måndagen
den 26 april 2021
EN REN MILJÖ ÄR TILL GLÄDJE FÖR ALLA!!!
LC Åland Freja VÄLKOMNAR ALLA att delta i vår traditionella
MILJÖDAG.

I dessa Corona tider, när det är svårt att träffa familj, vänner och

kolleger vill vi påminna om hur viktigt det ändå är att röra på sig
och t.ex. gå ut och promenera. Vi önskar att ALLA, var och en

separat och som har möjlighet, vill delta i vår ”skräp-plockar-dag”!
Passa på att ta med Dig en kasse, för att plocka skräp i, när Du är
ute och rör på Dig.

Vi Frejor vill värna om en ren och fin miljö och hjälps vi alla åt är det
så mycket lättare att hålla miljön omkring oss ren, fin och trevlig att
vistas i.

För mer information vänligen kontakta
Lion Lena Holmberg, 040 741 5675

__________________________________________________________

INFORMATION ANGÅENDE ELDNING UTOMHUS
Våren är på antågande och i samband med att det fina vädret återvänder önskar säkert många
påbörja rydjandet. Nedan förklarar vi de olika varningarna som förekommer.
Varning för gräsbrand
utfärdar Finlands Meteologiska Institut (FMI) . Varningen för gräsbrand betyder en upplysning till
allmänheten om att man bör vidta stor försiktighet i samband med att man hanterar öppen eld
utomhus, således råder inget eldningsförbud men största försiktighet ska iaktas.
Varning för skogsbrand
utfärdar Landskapsalarmcentralen på Åland utgående från uppgifter från FMI. När sådan varning är
utfärdad råder enligt Räddningsslagen för Åland (§31, 106/2016), eldningsförbud utomhus.
Tätbebyggt område
Inom tätbebyggt område råder ALLTID eldningsförbud, inom räddningsområdet är det endast Godby
som klassas som tätbebyggt område.
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 nödvändigt 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.
Elda ALDRIG ensam.
Tänk på förhand igenom hur man alarmerar brandkåren, ring nödnumret 112 i brådskande,
verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara.
Om du väljer att elda, 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
brännbart material invid dessa och blöt, om möjligt, marken nära dessa innan eldningen
påbörjas.
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
lennart.johansson@jomala.ax
tel 329 132

Ledande brandinspektör/brandingenjör
Thomas Mattsson
thomas.mattsson@jomala.ax
tel 329 175

Befinner ni er i en konflikt och behöver hjälp att lösa den?
Vi på Ålands medlingsbyrå erbjuder frivillig, kostnadsfri och konfidentiell medling i brott och tvister.
Ni kan således mötas och diskutera er konflikt tillsammans med frivilliga medlare under trygga
former. Lösningen är er egen och kan skrivas ner i ett avtal.
Medling kan vara kompletterande till en rättegång eller helt enkelt ett alternativ.
Även online-medling möjlig!
Mer info: www.medlingsbyran.ax /0457 343 35 13

Tekniska informerar

Under förutsättning att vädret tillåter:
- öppnar Mattvätten den 12 maj
- driftsätts vattnet i båthamnarna den 12 maj

BIDRAG
Anhållan om bidrag för underhåll av privata utfartsvägar skall vara Finströms kommun tillhanda senast tisdagen den 25 maj klockan 15.00.
För erhållande av bidrag skall utfartens längd vara minst 500 m.
Vid frågor kontakta Fredrik Molinder, kommuningenjör tel 431526.
Ansökningarna lämnas till Finströms kommun, Skolvägen 2, 22410 GODBY.

GLAD PÅSK !
Nytt datum för covidinställda årsmöten
i Församlingshemmet i Pålsböle
Söndagen 18 april
>
Kl 18.30 Pålsbölenejdens Byalag
Stadgeenliga förhandlingar
Övriga ärenden. Midsommarstångens framtid/måste Bergbo avyttras?
>
Kaffeservering om det är tillåtet
>
Kl 19.15 Grändens fiskesamfällighet
Stadgeenliga förhandlingar. Beslutas om fiskeförbuden under lektid.
>
Välkommna!

VÄLKOMNA TILL FOLKHÄLSANS LEKPARK I GODBY
Dags att anmäla sitt barn till HÖSTEN 2021.
Lekparken är till för barn i åldern ca 2-4 år.
Vi leker ute i ur & skur måndag - fredag kl 10-13.
Höstens verksamhet börjar onsdagen den 1a September.
Hemvårdsstödet påverkas inte av att ert barn är inskrivet i lekparken.
För mer information och anmälan kontakta Diana Berglund, tel; 0457 342 5896.
Eller, kom gärna och hälsa på oss och lek en stund, vi finns på Musterigränd.

ÅRETS SOMMARSIMSKOLOR I FINSTRÖM
Bamböle 28.6-9.7
Tjudö 12-23.7
NYHET!
Kvällsimskola i Bamböle, olika kunskapsnivåer 2-13.8
För mer information om respektive simskola & anmälningar : www.folkhalsan.fi/aland/
där klickar ni på ”simskolor”!
Folkhälsan i Finström r.f

LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR
GÖR DIN ANMÄLAN OM ÖVERFÖRING AV STÖDRÄTTIGHETER REDAN NU!
Under vårens stora ansökningsperiod i maj-juni brukar antalet överföringar av
stödrättigheter vara omfattande och tidskrävande. Med tanke på att det i vår kommer att
vara en person mindre på lantbrukskansliet som tar emot telefonsamtal och kundbesök,
finns det önskemål att den som redan i dag känner till att man behöver anmäla
överföring av stödrättigheter, skulle ta itu med sin anmälan redan nu.
För överföring av stödrättigheter används blankett 103B och överlåtarens 103A.
Överlåtarens 103A-blankett hittar överlåtaren i Viputjänsten medan blankett 103B hittas
på Livsmedelsverkets hemsida. Blanketterna kan även fås från lantbrukskansliet.

Kontakta alltid lantbrukskansliet på förhand antingen per telefon 431540 eller e-post
lena.clemes@finstrom.ax innan du planerar att besöka kansliet.

ANSÖKAN OM ÅRETS JORDBRUKSSTÖD
Den 27 april är det tänkt att elektroniska stödansökan öppnas i Viputjänsten.
Du som vet att du har basskiftesändringar som behöver göras dvs grunda nya skiften,
dela eller sammanslå skiften – ta itu med dessa ändringar innan du börjar med din
Huvudstödansökan.

Ungdomsgården i Godby

Bibliotekets öppethållning

Öppethållningstider

Måndag kl 12-20
Tisdag kl 12-20
Onsdag kl 12-20
Torsdag kl 10-16
Fredag kl 10-14

Onsdag kl. 14.30 - 16.00
Onsdag kl. 18.00 - 21.00
Torsdag kl. 14.30 - 16.00
Torsdag kl. 18.00 - 21.00
Fredag kl. 12.30 - 16.00
Fredag kl. 19.00 - 22.00

åk 5 - 9
åk 7 - 9
åk 3 - 4
åk 7 - 9
åk 5 - 9
åk 7 - 9

Ungdomsgårdens nya lokal finns
i Olles Els tidigare butikslokal.

Öppet för meröppetkunder
alla dagar kl 9-21

Telefon direkt till Ungdomsgården:
+358 0457 3454026.

Kommunens vimplar
kan i fortsättningen endast köpas via biblioteket.
4 meter 30 Euro
6 meter 50 Euro

Finströms bibliotek finns också på
Facebook och Instagram

Nya böcker i Finströms bibliotek
februari-mars 2021

BIOGRAFIER
Lee, Joanne, De tysta systrarna
DECKARE
Carlsson, Christoffer, Brinn mig en sol
Grebe, Camilla, Alla ljuger
Gustafson, Anders, Löparen
Hjulström, Carin, Knappt en droppe blod
James, Peter, Död vid första ögonkastet
Jansson, Anna, Galgbergets väktare
Lapidus, Jens, Paradis city
ROMANER
Dillon, Lucy, Lektioner i kärlek
Druart, Ruth, Sista natten i Paris
Ernestam, Maria, Knäckta ägg och krossade hjärtan
Hamberg, Emma, Je m’appelle Agneta
Higgins, Kristan, Tillbaka till Stoningham
Pedersen, Bente, Ett liv i synd (Aurora 16)
Pedersen, Bente, Vuxna val (Aurora 17)
Vaughan, Sarah, Små katastrofer
FAKTABÖCKER
Miller, Catharina, Tapetglädje
Yllner, Nadja, Hon kallades hemmasittare
LJUDBOK
Dillon, Lucy, Lektioner i kärlek
Hjulström, Carin, Knappt en droppe blod
Lapidus, Jens, Paradis City
FILM
Leva på hoppet
Madklubben

ROSENGÅRD

Ansvarig vårdare Anette Jansson

Äldreomsorgsledare Jana Andersson
Tel 431581

Tel 431588

Vårdpersonal
Tel 431580

ROSENGÅRDS MATLISTA v 13-18 2021
Måndag 29/3
Tisdag 30/3		
Onsdag 31/3		
Torsdag 1/4		
Fredag 2/4		
Lördag 3/4		
Söndag 4/4		

Korvgryta med ajvar relish, potatis
Stekt fläsk med raggmunkar
Risotto med kyckling och parmesan
Fisksoppa, fattiga riddare, bröd
Lammfärsbiffar med fetaostcréme, potatis och memma
Kall påskbuffé m ägghalvor, lax, sill, lamm mm
Provencâlsk carré med råstekt potatis

Måndag 5/4		
Tisdag 6/4		
Onsdag 7/4		
Torsdag 8/4		
Fredag 9/4		
Lördag 10/4		
Söndag 11/4		

Paj med sparris, skinka och prostens ost
Köttgryta med champinjoner & grönpeppar, potatis
Strömmingsflundror med kall sås och potatismos
Köttfärssoppa, bröd och efterrätt
Fläskfilé med ädelostgratinerade gulbetor, balsamicovinegrätt
Torskrygg med äggsås och potatis
Köttfärslimpa, gräddsås och potatis

Måndag 12/4
Tisdag 13/4		
Onsdag 14/4		
Torsdag 15/4
Fredag 16/4		
Lördag 17/4		

Kycklinglårfilé med fetaost och pesto, ris
Potatismos- och köttfärslåda
Ugnslax med örter och citron, potatis
Ärtsoppa, bröd och plättar
Köttbullar, brunsås och potatis
Mandelfisk och potatismos

Söndag 18/4		
Måndag 19/4
Tisdag 20/4		
Onsdag 21/4		
Torsdag 22/4
Fredag 23/4		
Lördag 24/4		
Söndag 25/4

Stek med gräddsås och ugnspotatis
Korvstroganoff, potatis
Rimmat fläsk med rotmos
Fiskfärsbiffar med kall sås och potatis
Köttsoppa, bröd och efterrätt
Strimlad biff i pepparsås med hasselbackspotatis
Fiskbit med frö, kall senapssås och potatis
Kycklinglår med limecurrysås och ris

Måndag 26/4
Tisdag 27/4		
Onsdag 28/4
Torsdag 29/4
Fredag 30/4		
Lördag 1/5		
Söndag 2/5		

Kassler med ananas, ris
Bruna bönor och fläsk
Poscherad torsk med ansjovissmör och potatismos
Slät grönsakssoppa med topping av kallrökt lax, bröd och efterrätt
Pannbiff med gräddsås och lingon,
Vårtallrik med gravad lax, sill o köttbullar, rödbetssallad o potatis
Kall, tunnskivad fläskytterfilé med basilikaaioli o potatisgratäng

Måndag 3/5		
Tisdag 4/5		
Onsdag 5/5		
Torsdag 6/5		
Fredag 7/5		
Lördag 8/5		
Söndag 9/5		

Pasta med skinksås
Kalops och potatis
Strömmingslåda
Korvsoppa, bröd och efterrätt
Fläskgryta från Louisiana, sötpotatis
Panerad spätta med citronsmör och potatismos
Köttfärsbiff med svampsås och potatis

Ansvarig kock Marie BambergTel 431585

PÅ GÅNG I JAKTVÅRDSFÖRENINGEN

LERDUVSSKYTTET
Om inget oförutsett inträffar börjar tisdagen den 6 april kl 18.00 på Rågetsbölebanan och
fortsätter alla tisdagar i april. På torsdagar skjuter vi mot beställning. Markus Jansson tel
0457-3428419 tar upp beställningar.
OBS! Kom ihåg att ta med HÖRSELSKYDD och ÖGONSKYDD. Endast STÅLHAGEL är til�låtet.
Alla restriktioner och rekommendationer som gäller corona kommer att följas och måste
iaktagas. Håll avstånd - det finns gott om utrymme i Rågetsböleskogen. Eventuella ändringar
meddelas på Facebook.
Sista tisdagen 27 april KLUBBKAMP och
prisutdelning samt VÅRSAMLING enligt tradition.
- Mottagning av mårdhundssvansar
- Fröbeställning till viltåkrarna kan göras
Vädrets makter är det enda som kan stoppa
skjutningen. Blir det snöyra är vi hemma.

Talkorna med FÅGELHOLKARNA OCH VÅRSTÄDNINGEN
fortsätter
MÅRDHUNDSJAKTEN
MÅRDHUNDSFÄLLOR finns i lager till det nedsatta priset
30 euro/fälla. Kontakta Christoffer Eriksson, Strömsvik
tel 0457 5483 039
MÅRDHUNDS- OCH MINKSVANSAR
mottages kontinuerligt av sekr Fjalar Eklund. Premie 10 euro
/svans. Kontakta sekreteraren tel 0457 5244 012

På grund av corona pandemin är all innomhusverksamhet
tillsvidare inställd.

Församlingens verksamhet påverkas av coronarestriktionenra. Församlingens olika grupper samlas så
långt det är möjligt. Det kan hända att planerna måste ändras och att grupperna inte kan samlas som
vi tror nu (1.4). Följ med på hemsidan för uppdaterad information.

SÅNG- DANS- OCH MUSIKALGRUPPER

KYRKIS

FÖR YNGRE (åk 1-3) I FINSTRÖM

I Mikaelsgården måndagar kl. 12.45. Taxi går från
Källbo skola och tillbaka till Källbo efter
verksamheten. Lek, pyssel och skoj tillsammans
med Kia Mansén och Julia Westerberg-Schindler.
Anmälan till Kia tel. 0400-944841.

Tisdagar efter skolan i Mikaelsgården. Taxi direkt
från skolan till Mikaelsgården och tillbaka till
skolan efter verksamheten. Ledare Julia
Westerberg-Schindler och Katrin Gwardak.
Närmare upplysningar från Julia tel. 0457-5301124.

FÖR ÄLDRE (från åk 4) I FINSTRÖM
Onsdagar efter skolan i Mikaelsgården. Taxi går
från Källbo skola till Mikaelsgården och tillbaka till
skolan efter verksamheten. Ledare Julia
Westerberg-Schindler och Katrin Gwardak.
Närmare upplysningar från Julia tel. 0457-5301124.

I GETA (för åk 1-6)

Torsdagar efter skolan i församlingshemmet.
Ledare Julia Westerberg-Schindler och Katrin
Gwardak. Närmare upplysningar från Julia tel.
0457-5301124.

KYRKIS FÖR YNGRE BARN (ÅK 1-4) I FINSTRÖM

KYRKIS FÖR ÄLDRE BARN (ÅK 4-6) I FINSTRÖM
I Mikaelsgården måndagar kl. 14.45. Taxi går från
Källbo skola och tillbaka till Källbo efter
verksamheten. Lek, pyssel och skoj tillsammans
med Kia Mansén. Anmälan till Kia tel. 0400-944841.

KYRKIS I GETA
Tisdagar efter skolan. Lek, pyssel och skoj
tillsammans med Kia Mansén. Anmälan till Kia tel.
0400-944841.

HERRLUNCH
I Geta församlingshem onsdagen den 14.4 kl. 12

FÖRÄLDRA-BARNGRUPPERNA

I Mikaelsgården fredagen den 23.4 kl. 12

Mikaelsgården tisdagar kl. 10. Första träffen efter
coronauppehållet är den 13.4 om inget händer
innan det.
Geta församlingshem torsdagar kl. 10. Första
träffen efter coronauppehållet är den 15.4 om
inget händer innan det.

KAFÉ KOM MED

Sång och fika för föräldrar och barn. Ledare:
Diakon Maria Sjölund.

Eftermiddagsfika med innehåll i Mikaelsgården
torsdagar kl. 13. Den som behöver taxi ringer till
diakon Maria Sjölund, tel. 0457-3613463. Första
träffen efter coronauppehållet den 15.4 om inget
händer innan det

finstromgeta.ax

GUDSTJÄNSTER
Gudstjänstfirandet under påsken och tiden därefter påverkas av olika restriktioner. Vi kan inte säga med säkerhet
hur restriktionerna ser ut framöver. Följ med på finstromgeta.ax för uppdaterad information. Just nu (1.4) gäller att
du behöver anmäla på förhand till Ingrid, tel. 0400-614839, när du vill komma till kyrkan. Du är inte till besvär utan
till glädje när du kommer till kyrkan. Varje dag kan en av gudstjänsterna även följas på facebook. Den gudstjänst
som strömmas är markerad i programmet.

FINSTRÖM

GETA

1.4 kl. 19

Skärtorsdagen
Den heliga nattvarden
Mässa

1.4 kl. 21

Skärtorsdagen
Den heliga nattvarden
Mässa STRÖMMAS

2.4 kl. 11

Långfredagen
Guds lamm
Korsvägsandakt

19.4 kl. 15

Långfredagen
Guds lamm STRÖMMAS
Passionsgudstjänst

3.4 kl. 23

Påsknatten
Kristus har övervunnit döden
Påsknattsmässa STRÖMMAS

3.4

Ingen gudstjänst i Geta, se Finström till
vänster.

4.4

Ingen gudstjänst i Finström, se Geta till
höger.

4.4 kl. 11

Påskdagen
Kristus är uppstånden!
Högmässa STRÖMMAS

5.4 kl. 11

Annandag påsk
Mötet med den uppståndne
Högmässa

5.4

Ingen gudstjänst i Geta, se Finström till
vänster.

11.4 kl. 11

Första söndagen efter påsk
Uppståndelsens vittnen
Högmässa STRÖMMAS

11.4

Ingen gudstjänst i Geta, se Finström till
vänster.

18.4 kl. 19

Andra söndagen efter påsk
Den gode herden
Mässa med sånger från Taizé

18.4 kl. 11

Andra söndagen efter påsk
Den gode herden
Högmässa STRÖMMAS

25.4 kl. 11

Tredje söndagen efter påsk
Guds folks hemlängtan
Högmässa STRÖMMAS

25.4

Ingen gudstjänst i Geta, se Finström till
vänster.

2.5 kl. 19

Fjärde söndagen efter pingst
Himmelrikets medborgare i världen
Mässa med sånger från Taizé

2.5 kl. 11

Fjärde söndagen efter pingst
Himmelrikets medborgare i världen
Högmässa STRÖMMAS

Vi samlas vid Mikaelsgården och går i
mindre grupper korsvägsvandring ut mot
prästgårdsnäset. Ingen anmälan behövs för
att delta.

Jon Lindeman, Johanna Evenson. Mässan
sänds i Radio Vega. I den här gudstjänsten
kan ingen delta på plats.

