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Kommundirektören har ordet
Efter mer än ett fullt år av mer eller mindre omfattande restriktioner med anledning av corona-situationen har statsrådet nu hävt det nationella undantagstillståndet, men somliga restriktioner och speciallagar är ändå fortsatt i kraft. Var och en
har att förhålla sig till situationen och göra vad man kan för att undvika att få eller
sprida smitta, så att vi förhoppningsvis kan återgå till ett mer normalt läge till sommaren.
Finström har som bekant i likhet med Ålands samtliga kommuner ett ansträngt
ekonomiskt läge och var först ut med att samarbetsförhandla med personal och på
allvar se över möjligheter till större inbesparingar. En chefstjänst har dragits in och
arbetsuppgifter fördelats om och i vissa fall utökats. Fullmäktige har fört en diskussion kring förslag till ytterligare åtgärder för inbesparingar och effektiviseringar.
Ledningsgruppen och den politiska arbetsgruppen arbetar vidare med utredningar
inför kommande förslag.
I fullmäktige har även fastställts uppdaterade principer för prissättning av bostadstomter, så att arrende möjliggörs som alternativ till köp. Ett antal motioner har behandlats på temat infrastruktur och områden för nybyggnation. Framtagande av
en kommunöversikt tas upp i ekonomiplanen för kommande år. Fullmäktiges nye
ordförande Leif Andersson har befriats från sitt uppdrag som ordförande för och
ledamot i samhällsnämnden. Ny nämndordförande blir Ove Söderman och ny ledamot i nämnden Elof Johns.
Enligt det preliminära bokslutet för år 2020 gör Finströms kommun ett svagt positivt resultat, vilket förstås är avsevärt bättre än det budgeterade underskottet,
men ändå otillräckligt sett till kommunala sektorns utmaningar för innevarande och
kommande år.
Kommunstyrelsen har beslutat att centralförvaltningen vid Kommungården håller
helt stängt på fredagar perioden 14 maj till och med 3 september samt alla dagar i
perioden 5 juli till och med 30 juli 2021. Under hela perioden är ändå alltid minst en
anställd på plats och telefonväxeln hålls öppen mån-tor kl 9-12.
Vi på Kommungården önskar er alla en riktigt skön maj-månad.
Mvh,
Erik Brunström
K.dir Finström
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ANNONSERA
Vill du annonsera i kommunbladet
kotakta biblioteket, tel: 431 549
e-post: biblioteket@finstrom.ax
Annonspriser 2021
Helsida 124 euro inkl moms
Informationsblad från Finströms kommun
Halvsida 62 euro inkl moms
Ansvarig utgivare: Erik Brunström
¼ dels sida 37 euro inkl moms
Redaktion: Inger-Louise Andersson
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UTGIVNINGSTIDER
Utgivning
Material lämnas senast
3 juni		
26 maj
2 sept		
25 aug
30 sept		
22 sept
4 nov		
27 okt
Skicka ditt material till
inger-louise.andersson@finstrom.ax
Vänligen respektera våra stopptider

LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR
ANSÖKAN OM ÅRETS JORDBRUKSSTÖD
Elektroniska stödansökan har öppnats i Viputjänsten och är öppen fram till sista inlämningsdag den 15 juni klockan 23.59.
Du som vet att du har basskiftesändringar som behöver göras dvs grunda nya skiften, dela
på skiften eller sammanslå skiften – ta itu med dessa ändringar innan du börjar med din
Huvudstödansökan.
Beträffande landskapsregeringens förlängning/ förnyande av åtaganden – läs landskapsregeringens Ansökningsanvisningar 2021!
ANMÄLAN OM ÖVERFÖRING AV STÖDRÄTTIGHETER
Kom ihåg att kontrollera om du har hyrda stödrättigheter som gått tillbaka till ägaren och
behöver förnyas.
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.

Finströms kommun söker sommarjobbare 2021!
Kommunen erbjuder följande sommarjobb för ungdomar 15-17 år bosatta i kommunen.
Ansökan sänds direkt till enheten. Ansökningstiden är 1.5-16.5.2021.
•Lokalvårdare Källbo skola
2 personer för 4 veckor vardera, för perioden 10.6-4.7.2021
Frågor besvaras av Niclas Hage på telefon 431 570.
Ansökan sänds till niclas.hage@kallbo.ax senast 16.5.2021.
•Källbo fritidshem
1 person för perioden 10.6-24.6.2021
Frågor besvaras av Fredrick Boman på telefon 431 340.
Ansökan sänds till fredrick.boman@finstrom.ax senast 16.5.2021.
•Biblioteket
1 person för perioden 12.7-30.7.2021, 4 tim/dag, 4 dgr/vecka.
Frågor besvaras av Inger-Louise Andersson på telefon 431 549.
Ansökan sänds till inger-louise.andersson@finstrom.ax senast 16.5.2021.
•Ungdom och idrott
2 personer för 3 veckor vardera. Gärna över 16 år och ha moped.
Frågor besvaras av Mattias Andersson på telefon 0457-5267385.
Ansökan sänds till mattias.andersson@finstrom.ax senast 16.5.2021.
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				PÅ GÅNG I JAKTVÅRDSFÖRENINGEN

Klubbkamp och vårsamling
LERDUVSKYTTET i Rågetsböle har genomförts planenligt. Sedvanlig avslutning med tävling hölls tisdagen den 27 april. Första pris gick till Adam Jansson. Lars-Göran Strömberg
tog hem andra priset medan Kjell Aspbäck lade beslag på tredje platsen.
Då sista skottet tystnat var det dags för korvgrillning och prisutdelning. Ab Lantbruk
och Värmekällan hade donerat priserna, medan Ålands Senap svarade för senap och andra
delikatesser.
MÅRDHUNDSJAKTEN fortsätter som vanligt hela året. Premier som tidigare 10 euro/
svans. Fjalar tar emot svansar tel 0457-5244012.
Mårdhunds- och minksvansar mottages kontinuerligt. Fällor finns i lager till det nedsatta
priset 30 euro/fälla. Kontakta Christoffer Eriksson, Strömsvik tel 0457-5483039.
RESULTATET från rådjursjakten 2020 blev 6005 på hela Åland varav 710 fälldes i Finström (545 året före). Vi behåller vår andra plats, Jomala fällde 802 st.
ÅRSMÖTET är fortsättningsvis framskjutet. Men så snart coronaläget det medger samlas vi. Allt är i sin ordning. Vi väntar endast på att allt fler blir friska.
Nu låter vi djuren ha en lugn och fridfull sommar, samtidigt med oss.
Om du kör på något vilt, markera platsen med en VILTREMSA och ring 112. Viltremsor
finns att hämta på fordons myndigheten, Ålands Landskapsregering.
Rådjuren tar nu revir vilket betyder att dom rör sig snabbt och mycket även på vägarna.
Kör försiktigt!

Grändens Fiskesamfällighet
Fiskeförbud under lektid till 25te maj på Grändens vattenområde i Vandöfjärd och Lillfjärd.
Årsavgift fiske: Vattenägare och bofasta 25 euro
Vattenägare betalar 25 euro/fiskande uthyrningsstuga
Yrkesfiskare 150/år. Fiskeguide 150 euro för 5 tillfällen/båt.
Fiskeavgift kan betalas till ordförande eller till bankkonto Fi67 6601 0003 019916 betalning skall kunna uppvisas vid ev.kontroll
Styrelsen önskar att fiskeredskap som nät utmärks i bägge ändar.
Vi har vår vassklippare och vägsladd som utlånas inom Gränden. Bokas genom vår ordförande Simon Lindblom tel. 040 7019853.
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Bibliotekets öppethållning
Måndag kl 12-20
Tisdag kl 12-20
Onsdag kl 12-20
Torsdag kl 10-16
Fredag kl 10-14
avvikande tider
on 12/5 kl 10-16
to-fr 13-14/5 stängt
fr 21/5 stängt
Öppet för meröppetkunder
alla dagar kl 9-21
Bibliotekets nya telefonnr
+358 018 531 549
Finströms bibliotek finns också på
Facebook och Instagram

Ungdomsgården i Godby
Öppethållningstider
Onsdag kl. 14.30 - 16.00
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 3 - 4
åk 7 - 9
åk 5 - 9
åk 7 - 9

Ungdomsgårdens nya lokal finns
i Olles Els tidigare butikslokal.
Telefon direkt till Ungdomsgården:
+358 0457 3454026.
Ungdomsgården Godby finns också
på Facebook

Bokrea på Finströmsböcker
20 euro			

10 euro

VÄLKOMMEN
TILL SMAKBYN!
Äntligen har Smakbyn öppnat
sina dörrar igen för säsongen,
vi hälsar alla våra härliga
gäster hjärtligt välkomna!

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

ÖPPETTIDER:

MÅNDAG-FREDAG:
lunch kl 11-15,
middag från kl 15 och
framåt.
LÖRDAG: från kl 13 och
framåt.
info@smakbyn.ax +3581843666/kontor @smakbyn
Slottsvägen 134, 22520 Kastelholm Åland
5

ROSENGÅRD
Äldreomsorgsledare Jana Andersson
Tel 431 581

Ansvarig vårdare Anette Jansson

Tel 431 588

Vårdpersonal
Tel 431 580
ROSENGÅRDS MATLISTA V18-22 2021
V 18 3-9 MAJ
Måndag
Pasta med skinksås
Tisdag
Kalops och potatis
Onsdag
Strömmingslåda
Torsdag
Korvsoppa, bröd och efterrätt
Fredag
Fläskgryta från Louisiana
Lördag
Panerad spätta med citronsmör och potatismos
Söndag
Köttfärsbiff med svampsås och potatis
V 19 10-16 maj
Måndag
Ugnskorv med potatismos
Tisdag
Köttfärsgratäng med ost
Onsdag
Fisksoppa, bröd och pannkaka
Torsdag
Räktoast, Fläskfilé med rosépepparsås och klyftpotatis
Fredag
Kycklingfilé med paprika, salvia och bacon, ris
Lördag
Rökt lax med potatissallad
Söndag
Slottsstek med sås, morötter och potatis
V 20 17-23 maj
Måndag
Skinkfrestelse
Tisdag
Bogfläskrullader med ädelost och persilja, potatis
Onsdag
Stekt sej med citrussås och potatis
Torsdag
Kycklingsoppa med röd curry och kokosmjölk, bröd och efterrätt
Fredag
Sjömansbiff
Lördag
Fiskgratäng med potatis
Söndag
Helstekt carré med rotfrukter och konjaksgräddsås
V 21 24-30 maj
Måndag
Kycklinggryta med curry och äppel, basmatiris
Tisdag
Dillkött och potatis
Onsdag
Laxfjäril med remouladesås och potatismos
Torsdag
Gulashsoppa, bröd och efterrätt
Fredag
Köttfärslimpa med svampsås, potatis
Lördag
Janssons frestelse
Söndag
Fläskfilé med vitlökscréme och råstekt potatis
V 22 31 maj- 6 juni
Måndag
Kåldolmar med sås och potatis
Tisdag
Leverbiffar, gräddsky och potatis
Onsdag
Strömmingsflundror med potatismos
Torsdag
Köttfärssoppa, bröd och efterrätt
Fredag
Burgundisk köttgryta med ris
Lördag
Paj med kallrökt lax
Söndag
Ostpanerad kycklingschnitzel, ris och tomatsås

Ansvarig kock Marie BambergTel 431 585
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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 (1.5). Följ med på hemsidan finstromgeta.ax för uppdaterad information.

TILL SALU

Begagnade röda trädgårdsplattor av cement
från Mikaelsgårdens ingång säljes. Kostar 50
cent per styck. Kontakta Gun Ljungström,
tel. 0457-5483842

SÅNG- DANS- OCH MUSIKALGRUPPER
FÖR YNGRE (åk 1-3) I FINSTRÖM
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.
Terminens sista samling den 18.5.

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.
Terminens sista samling den 19.5.

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. Terminens sista samling den 20.5.

FÖRÄLDRA-BARNGRUPPERNA
Mikaelsgården tisdagar kl. 10. Terminens sista
samling den 18.5.
Geta församlingshem torsdagar kl. 10. Terminens
sista samling den 20.5.
Sång och fika för föräldrar och barn. Ledare:
Diakon Maria Sjölund.

KYRKIS
KYRKIS FÖR YNGRE BARN (ÅK 1-4) 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. Terminens sista
samling den 17.5.

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.
Terminens sista samling den 17.5.

KYRKIS I GETA
Tisdagar efter skolan. Lek, pyssel och skoj
tillsammans med Kia Mansén. Anmälan till Kia tel.
0400-944841. Terminens sista samling den 18.5.

HERRLUNCH
I Geta församlingshem onsdagen den 12.5 kl. 12
I Finström våravslutning fredagen den 28.5 kl. 16
hemma hos Tosse på Musterivägen i Godby. Ta själv
med det du vill grilla.

KAFÉ KOM MED
Eftermiddagsfika med innehåll i Mikaelsgården
torsdagar kl. 13. Den som behöver taxi ringer till
diakon Maria Sjölund, tel. 0457-3613463.

SYFÖRENINGEN I GETA
Onsdagar i jämna veckor i församligshemmet kl.
13. Sista samlingen den 19.
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GUDSTJÄNSTER
Gudstjänstfirandet 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 (1.5) 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 söndag kan gudstjänsten kl. 11 även följas på facebook.

GETA

FINSTRÖM
9.5 kl. 11

Femte söndagen efter påsk
Bönsöndagen
Högmässa

9.5

Ingen gudstjänst i Geta, se Finström till
vänster

Kristi himmelsfärds dag
Den upphöjde Herren
Högmässa

13.5

Ingen gudstjänst i Geta, se Finström till
vänster

Sjätte söndagen efter påsk
Väntan på den Heliga Anden
Mässa med sånger från Taizé

16.5 kl. 11

Sjätte söndagen efter påsk
Väntan på den Heliga Anden
Högmässa

Pingstdagen
Den Heliga Andens utgjutande
Högmässa

23.5 kl. 19

Helga trefaldighet
Den dolde guden
Mässa med sånger från Taizé

30.5 kl. 11

Andra söndagen efter pingst
Förgängliga och oförgängliga skatter
Högmässa

6.6 kl. 14

Tredje söndagen efter pingst
Kallelsen till Guds rike
Mässa med sånger från Taizé

13.6 kl. 11

Alexandra Äng, Johanna Evenson. Kollekt:
De utvecklingsstördas väl.

13.5 kl. 11

Alexandra Äng, Johanna Evenson. Kollekt:
Förbundet kyrkans ungdom för sång och
musikverksamhet.

16.5 kl. 19

Alexandra Äng, Johanna Evenson. Kollekt:
Retreatstiftelsen Snoan.

Alexandra Äng, Johanna Evenson. Kollekt:
Retreatstiftelsen Snoan.

23.5 kl. 11

Jon Lindeman, Ingrid Björkskog, Johanna
Evenson. Kollekt: Finska missionssällskapet.

Jon Lindeman, Ingrid Björkskog, Johanna
Evenson. Kollekt: Finska missionssällskapet.

30.5 kl. 19

Jon Lindeman, Johanna Evenson. Kollekt:
Kyrkans central för det svenska arbetet.
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Andra söndagen efter pingst
Förgängliga och oförgängliga skatter
Gudstjänst på Höckböle holmen

Jon Lindeman, Johanna Evenson. Kollekt:
Stiftsgården Lärkkulla. Vi samlas vid
parkeringen och går tillsammans ut mot
udden.

Jon Lindeman, Johanna Evenson. Kollekt:
Stiftsgården Lärkkulla.

13.6 kl. 19

Helga trefaldighet
Den dolde guden
Högmässa

Jon Lindeman, Johanna Evenson. Kollekt:
Kyrkans utlandshjälp.

Jon Lindeman, Johanna Evenson. Kollekt:
Kyrkans utlandshjälp.

6.6 kl. 11

Pingstdagen
Den Heliga Andens utgjutande
Kvällsmässa

Tredje söndagen efter pingst
Kallelsen till Guds rike
Högmässa

Jon Lindeman, Johanna Evenson. Kollekt:
Kyrkans central för det svenska arbetet.

