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Jaktvårdsföreningen
  Sidan 6
Församlingen
            Sidan 7-8

Kommundirektörens 
kolumn
  Sidan 2

Sommarjobb
  Sidan 4

Hantverkslinjen  

       & Nya Linjen från Ålands Folkhögskola visar  

Konst och Hantverk på Finströms   

Bibliotek den 8-29.3.2018 öppet: må-on 12-20 to 10-16 fre 10-14  

Rosengårds matsedel
  Sidan 3

Föreningsinfo
  Sidan 5

Dags att söka kultur- och evenemangsbidrag.
Kriterier för kultur- och evenemangsbidrag
- För kulturprojekt och evenemang i Finström
- Föreningar/sammanslutningar/privat person med hemort i Finström prioriteras
- Verksamhet för barn och ungdom prioriteras
Information
●Ansökan görs en gång per år och ska vara inlämnad senast sista mars
●Ansökningar som inkommit senare beaktas endast om det finns särskilda skäl.
●Ansökan lämnas in till Kultur-och fritidsförvaltningen, Godbyvägen 1416, 22410 Godby. 
●Invånarnämnden i Finström fattar beslut om kultur-och evenemangsbidrag inom april månad.
●Kultur-och fritidsförvaltningen, ger närmare information och ser till att bidraget betalas mot redovisning gällande 
verksamhet av projektkaraktär. Vid kontinuerlig verksamhet utbetalas bidraget efter att beslutet tagits.

På kommande:
Gemensamt 

invånarmöte för 
Geta-Sund-Finström.

På Breidablick 
torsdagen den 5 april 

kl 18.30
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Informationsblad från Finströms kommun
Ansvarig utgivare: Erik Brunström.
Redaktion: Inger-Louise Andersson

Aktuellt i
FINSTRÖM

ANNONSERA
Vill du annonsera i kommunbladet kontakta 
Inger-Louise Andersson, tel: 41470, 
e-post: inger-louise.andersson@finstrom.ax
Annonspriser 2018
Helsida 124 euro inkl moms
Halvsida 62 euro inkl moms
¼ dels sida 37 euro inkl moms

UTGIVNING VÅREN 2018
Utgivning  Material lämnas senast

6 april  28 mars
3 maj   25 april
7 juni  30 maj
Skicka ditt material till 
biblioteket@finstrom.ax eller 
inger-louise.andersson@finstrom.ax
Vänligen respektera våra stopptider.

Kommundirektörens kolumn

Fotograf Marcus Boman 

I vår snabba omvärld är de visuella intrycken 
viktiga. Vill du vara synlig och sticka ut ur 
mängden kan betydelsen av nya och unika 
bilder inte överskattas. Som erfaren profes-
sionell fotograf erbjuder jag följande tjänster: 


Artist-, företags- och privatporträtt 

Reklam, produktbilder, inredning och 
dokumentation 

Modebilder 

Konstfoto 

För mer information kontakta mig på tel 

0457 3424124 eller marcus.boman@aland.net


www.marcusboman.com 

Mycket av förvaltningens och den politiska led-
ningens fokus och engagemang ägnas nu och 
framåt åt den eventuella frivilliga samgången med 
grannkommunerna Geta och Sund. Även land-
skapsregeringens föreslagna lagstadgade reform 
av kommunstrukturen för Åland är under betän-
kande.
När ”FGS-kommunerna” samlade in namnförslag 
för en sammanslagen kommun lämnade nära 100 
personer in cirka 40 olika förslag. Det vanligaste 
förslaget utöver Finström och Geta var Norrå-
land/Norra Åland. Kastelholm, Bomarsund och 
Skarpans föreslogs av en varsin handfull personer. 
Även Godby/Godeby, Gode och Grelsby kommun 
förekom, liksom sammansättningar såsom Finge-
sund, Getströmsund etc. Naturgeografiskt inspire-
rade namnförslag som Norrberga och Bergstrand 
fanns också.  
Namnfrågan går nu vidare till styrgruppen för 
eventuell samgång, som i sitt förslag till samgångs-
avtal ska föra fram ett namn för den nya kommu-
nen. Avtalsförslaget ställs ut och den 5 april hålls 
ett för kommunerna gemensamt invånarmöte 
på Breidablick i Markusböle för information och 
diskussion om eventuell samgång. Beslut tas i 
kommunernas fullmäktigen sista veckan i april 
och inom LR i juni. Utgångspunkten är fortsätt-
ningsvis att samgång ska kunna förverkligas redan 
1.1.2019.
Vid samgång är det en uttalad avsikt att central-
förvaltningarna flyttar samman i Godby medan 
närservicen blir kvar där den finns i dag. Skolor, 
daghem och äldreboenden berörs alltså knappt 
alls på ett direkt sätt. Enligt lag och kollektivavtal 
följer personalen med till den nya kommunen, och 
för att dra maximal nytta av samordnad adminis-
tration behövs nya förvaltningsutrymmen som 
följd av samgången. Den frågan diskuteraras nu 
med landskapsregeringen.  
Landskapsregeringen presenterade 28.2 sitt för-
slag till reform av kommunstrukturen på Åland. 
Lagförslaget är på remiss fram till 11.5. Enligt för-
slaget ska på norra Åland även Saltvik och Vårdö 
anslutas till Finström, Geta och Sund. Den nya 
strukturen ska vara förverkligad senast år 2022. 

Erik Brunström

INVÅNARMÖTE

Förslag till samgångsavtal för ”FGS” ställs 
ut för allmänhetens möjlighet att framföra 
synpunkter, och ett öppet, för alla tre kom-
munerna gemensamt invånarmöte hålls 
på Breidablick torsdag 5 april kl 18:00. 
En skild inbjudan kommer att skickas till 
hushållen.
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Rosengård 
Föreståndare Jana Andersson tel 41745    Ansvarig vårdare Anette Jansson tel 42620

MATLISTA VECKA 11-14 2018

Kökets telefonnummer 42621

Måndag 12/3 Kyckling med fetaost, oliver och 
soltorkade tomater
Tisdag 13/3 Stekt fläsk med böngryta och potatis
Onsdag 14/3 Torsk med bacon och spenat 
Torsdag 15/3 Ärtsoppa och plättar, bröd  
Fredag 16/3 Köttgryta med senap och soja, potatis
Lördag 17/3 Kronhjortsbullar med potatis och 
timjansås
Söndag 18/3 Wokad grisytterfilé med ris och sötsur 
sås  
Måndag 19/3 Kikärtsbiffar med kall sås och rostad 
sötpotatis  
Tisdag 20/3 Köttfärssås med spaghetti  
Onsdag 21/3 Stekt lax med ugnspotatis och sås
Torsdag 22/3 Pumpasoppa med bacon och rostade 
frön
Fredag 23/3 Schnitzel med kryddsmör och potatis
Lördag 24/3 Mandelfisk med potatis 
Söndag 25/3 Tjälknöl med potatismos och sås 

Måndag 26/3 Kycklingrisotto med kall currysås
Tisdag 27/3 Stekt fisk med sås och potatis 
Onsdag 28/3 Minestronesoppa, bröd och efterrätt 
Torsdag 29/3 PÅSKBUFFÈ 
Fredag 30/3 Köttfärsbiffar medrotfrukter och feta-
ostkräm 
Lördag 31/3 Lax i ugn med citrussås och potatis
Söndag 1/4 Lammfilé med potatisgratäng
 
Måndag 2/4 Carrégryta med potatis 
Tisdag 3/4 Chiliconcarne med ris och bröd  
Onsdag 4/4 Fiskfärsbiffar med kall örtsås och 
potatis
Torsdag 5/4 Köttsoppa, bröd och efterrätt 
Fredag 6/4 Kåldolmar med gräddsky och potatis 
Lördag  7/4 Ört-limefisk sås och potatis 
Söndag 8/4 Kotlett med frästa grönsaker, sås och 
potatis  

    Välkommen till 
 DAGVERKSAMHETEN!  

Regelbundna aktiviteter i mars 
Måndag: Högläsning med Margareta kl 12. 
Sång med Maria ojämna veckor kl 13.30 
Tisdag: Bingo kl 13 (5€)  
Onsdag: Sittdans kl 13.  
Torsdag: 5.4 Symöte/herrkaffe kl 13-15. 
8 och 22 mars skapande verksamhet. 
15.3 Herrlunch  
Fredag: 9.3 och 6.4 Kaffe med boktips från  
biblioteket kl 14. 
 
Torsdag 29.3 kl 13. Ålands Accordion club 
underhåller.  
 

UTSTÄLLNING 6 mars-10 april 
 Ann Sundberg 

Handgjorda smycken 
Fårskinn med tryck 

 
Taxi hämtar hemifrån tisdagar och torsdagar ca kl 
11 och retur kl 15. (5€ t/rt) Anmäl dig dagen 
innan före kl 12. 
 

Glad Påsk! 

 
För närmare information och anmälningar: 
Tel: 0457 344 1821 Ann-Mari Enqvist-Pettersson 
eller till Rosengårdens kansli tel 42620. 
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Finströms kommun söker sommarjobbare!  

Kommunen erbjuder följande sommarjobb för ungdomar 15-17 år bosatta i kommunen: 

Café, reception, allt i allo 
2 personer för café och reception och 1 person som allt i allo, för 4 veckor vardera 
Frågor besvaras av Regina Lindblom på telefon 41 555. 

Godby daghem 
4 personer för 2-4 veckor vardera 
Frågor besvaras av Gunilla Blomqvist på telefon 41 290/0457 344 7922 eller Ingela Sjöstrand på 
telefon 431 533. 

Pålsböle daghem 
1 person för 3-4 veckor 
Frågor besvaras av Gun-Mari Danielsson på telefon 42 622 eller Ingela Sjöstrand på telefon 431 533. 

Rosengård 
4 personer 4 för veckor vardera 
Frågor besvaras av Jana Andersson på telefon 41 745. 

Lokalvård Källbo skola 
2 personer för 3 veckor vardera 
Frågor besvaras av Sofi Ekholm på telefon 43130. 

Fritidshemmet i Källbo skola 
1 person för ca 2 veckor 
Frågor besvaras av Fredrick Boman på telefon 431 340. 

Biblioteket 
1 person för 4 veckor 
Frågor besvaras av Inger-Louise Andersson på telefon 41 470. 

Fritid 
2 personer för 3 veckor vardera 
Frågor besvaras av Mattias Andersson på telefon 0457-5267385 

Observera att du endast kan söka till ett av jobben och att du måste ange vilket av jobben du är 
intresserad av. 

För dig som är över 18 år erbjuder kommunen följande sommarjobb: 

Två i första hand Finströmsungdomar på heltid som tillfälliga fastighetsskötare. Tid enligt 
överenskommelse.  B-körkort är ett krav.  
Frågor besvaras av Fredrik Molinder på telefon 431 526.  

Ansökan skickas till sommarjobb@finstrom.ax eller per post till Finströms kommun, Skolvägen 2, 
22410 Godby senast 22.03.2018 kl. 15.00. 

Välkommen med din ansökan! 
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Årsmöten

i Församlingshemmet i Pålsböle
 Söndagen 18 Mars.

 Pålsbölenejdens Byalag     Kl 19.00
 Grändens fiskesamfällighet kl 19.40

 Stadgeenliga förhandlingar och om fiskeförbuden
 under lektid skall förändras?

 Kaffeservering
Välkommna!

Tackannons i Kommunbladet

Styrelsen för FRK Finströms avdelning vill rikta 
ett försenat men stort TACK till alla givmilda 
Finströmare, som har varit så generösa i 2017 
års Hungerdagsinsamling! Det blev drygt 2700 
euro i insamlingen i år.
Ett särskilt stort tack till Källbo skolas elever 
som var så duktiga och som fick ihop 1350 euro 
på sin försäljning och insamling den 14 septem-
ber 2017.
Tack till alla som på ett eller annat sätt hjälpt till 
med insamlingen!
Ni var många som lade pengar i våra insamlings-
bössor, som köpte av skolelevernas varor och 
som betalade in på giron som vi hade i kommu-
nens infoblad i september 2017.
Finlands Röda Kors Finströms avdelningen har 
betalat in 2800 euro till Katastroffonden, vi run-
dade upp summan till jämnt belopp.

Mellersta Finströms Marthaförening planerar att 
hålla en kurs i hur man tillverkar en midsommar-
kronor i miniatyr. Kursstart är planerad till söndag 
6 april 2018 klockan 13.00. Kursen hålls i marthalo-
kalen, Breidablick. För mer information kontakta 

Hedvig telefon 42312 eller mobil 0457 342 1812.

Södra Finströms Byalag
Vi börjar med att veckla papper till midsommarkro-
norna tisdagen den 13 mars klockan 18.30. Kom till 

Karl-Ers vi bjuder på kaffe och tilltugg.
Byalaget

Södra Finströms Byalag.
Vi hyr ut byagården Karl-Ers i Bjärström. En lokal 
som passar bra till exempelvis bröllopsfester, födel-
sedagskalas mm. För mer information kontakta 
Margaretha tel 0457 548 3224

Är det någon som behöver reservdelsbil 
eller renoveringsobjekt?

Lämna ett bud på e-post mattias.andersson@
finstrom.ax före fredag 16.3 kl 16.00
Typ: Nissan Vanette cargo
Årsmodell: 1996
Motor: 2,3 lit diesel
Manuell växellåda, ej besiktat.
Dåliga sommar o vinterdäck medföljer.

Garage för MekTek verksamhet önskas hyra. 
Finströms kommuns fritidsverksamhet söker i sam-
arbete med Folkhälsan ett garage för ungdomar, där 
man kan skruva och fixa på diverse grejer.

Kontakta Mattias Andersson 0457-5267385 eller 
mattias.andersson@finstrom.ax

Saknar du meningsfull aktivitet?

Vår och sommar kan vara en ljuvlig tid. Men det är 
också en tid på året då många gruppaktiviteter tar paus. 
För många kan detta bli en tid med avsaknad av me-
ningsfull aktivitet.
Vid Högskolan på Åland bedrivs fram till december 
2018 projektet Främjande av psykisk hälsa bland äldre 
på Åland. 
Detta projekt fokuserar på att, genom meningsfull 
aktivitet, främja psykisk hälsa bland äldre (65+) från ett 
personcentrerat perspektiv där fokus läggs på perso-
nens styrkor, förmågor, vilja och behov.
I projektet är en aktivitetskoordinator anställd vars 
uppgift är att stödja äldre i att hitta en meningsfull akti-
vitet. Detta kan ske genom individuellt samtal eller mer 
konkret stöd.
Vi erbjuder även gruppaktiviteter med syfte att främja 
sociala kontakter, bryta tristess och öka välmående. 
Gruppaktiviteterna startar både i april samt i slutet på 
maj och pågår till mitten av juli.

Låter detta som något för dig eller någon du känner el-
ler vill du bara veta mer?

Tveka inte att ta kontakt!

Aktivitetskoordinator:
Erika Borenius- Kankkonen, mån-to 8.00-15.00 tel: 
04573453978, mail:erika.boreniuskankkonen@ha.ax
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LUFTGEVÄRSSKYTTET i Breidablick pågår 6.3, 13.3, och 20.3. Sista kvällen 20.3 är det klubbkamp och pris-
utdelning. Det gäller att träna i tid. Här ser vi Elvira Malmén 6 år, Viktor Renfors 3 år och Ludvig Renfors 3 år.

På gång i Jaktvårdsföreningen

Ny fotbollsgrupp för barn födda 2012-2013
Den 1 mars kör vi igång med en ny grupp för barn födda 2012-2013 som vill testa på att spela 
fotboll!
Vi kommer till en början att vara i Godby högstadiums gymnastiksal torsdagar 18.00. När vädret 
tillåter kommer vi börja träna utomhus vid Markusböle.
Alla intresserade är välkomna! 
För anmälan och mer info kontakta vår verksamhetsledare Jesper på vl.iffk@aland.net eller 
04575257167.

ÅRSMÖTE
MÅNDAG 26 MARS KL 19.00

I BREIDABLICK
Se närmare info i tidningen Åland.
Jaktvårdsföreningen medverkar
Mårdhundssvansar medtages.

En VAPENVÅRDSKURS hölls 12.2 i Breidablick. Här lägger leda-
ren Sune Abrahamnsson ut texten för Markus Jansson och Tony 
Karlsson hur en bössa rengörs, minst 1 gång/år. 
En likadan kurs kommer att hållas i mitten av mars om tillräckligt 
många är intresserade. Tag kulbössorna med för rengöring, även 
hagel går. Anmälningar till Kurt Blomqvist tel 0457-3424668 eller 
Fjalar Eklund tel 0457-5244012.
En TALKA med tillverkning av ÅD TAK (plats för fåglar att häcka) 
kommer att hållas i början av april i kommunens utrymmen i 
Godby (Gamla Branddepån). Även om vi hoppar över holktalkan 
i år får ni gärna se över Era fågelholkar att dom är i skick till 
våren.

Närmare om följande aktiviteter i april nr. 
- Bågskyttarna alla torsdagar kl 19.00 i Breidablick, även i mars.
- Lerduveskyttet börjar 27 mars i Rågetsböle om vädret är ok.
- Vårsamling 24.4.
- Mårdhundsjakten fortsätter.
- Utfordringen av rådjur pågår

Jägardagen på Jakt- och Fiskemuseet i Eckerö kommer att gå av stapeln 21.4. Närmare i april nr. Reservera 
dagen, ett mycket intressant program kommer att visas.

Ålands Ömsesidiga har donerat en FÖRSTA HJÄLPVÄSKA att vara tillhands vid våra aktiviteter. Tack!
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SÅNG- OCH DANSGRUPPER FÖR BARN I 
FINSTRÖM 
 

Årskurs 1-3  Tisdagar kl. 13.30-14.45. Taxi direkt 
från skolan/eftis till Mikaelsgården 
och tillbaka till eftis efter 
verksamheten. OBS! Ingen kör 
27.3! 

 

Årskurs 4-6 Onsdagar kl. 14.30-16. Taxi direkt 
efter skolan till Mikaelsgården och 
tillbaka till Källbo för dem som så 
önskar. OBS! Ingen kör 28.3!  

KYRKIS  
 
 

I Mikaelsgården  för årskurs 1-2 torsdagar kl.12.30-
14.15. Taxi går från Källbo skola och tillbaka till 
eftis efter verksamheten. 
 

I Mikaelsgården för årskurs 3-6 torsdagar kl. 14.30-
16.15. Taxi går från Källbo skola och tillbaka till 
Källbo efter verksamheten. 
 
OBS! Påskkyrkis, skärtorsdagen den 29.3 
Båda grupperna (åk 1-6) kl. 12.30-14.30 
 
 

Kvällskyrkis i Mikaelsgården för årskurs 3-6 
måndagar kl. 18-19.45. OBS! Inget kyrkis 2.4  
 
 

Kyrkis är lek, pyssel och skoj tillsammans med Kia 
Wikstedt och Ingrid Björkskog. Man anmäler sig på 
tel. 0400-944841.  
 
HERRLUNCH I FINSTRÖM 
 

I Mikaelsgården sista fredagen i månaden. Nästa 
gång den 23.3 och 27.4. 
 
FÖRÄLDRA-BARNGRUPPERNA 
  

I Mikaelsgården tisdagar kl. 10. OBS, inte 27.3! 
 

I  Geta församlingshem onsdagar kl. 10.  
OBS, inte 28.3! 
Sång och fika för föräldrar och barn. Ledare Maria 
Sjölund.   
 
GUDSTJÄNSTGRUPP  
Samlas följande tisdagar kl. 18.30 på 
Mikaelsgården för att planera söndagens mässa. 
27.3 och 17.4.  

CAFÉ KOM ME’ 
 

Eftermiddagsfika med innehåll i Mikaelsgården 
torsdagar kl. 12.30.  8.3, 15.3, 22.3 (OBS, inget 
symöte 29.3) 
 
I Rosengård första torsdagen i månaden, nästa 
gång 5.4 ( OBS tiden 13-15).  
 
Taxi från Godby. Ring Maria Sjölund, tel. 0457-
3613463 om du vill åka med.  
 
MIKAELSKÖREN 
 

I Mikaelsgården torsdagar kl. 19.30. Nya sångare är 
välkomna med. Kontakta John-Adam Sjölund, tel. 
0457-3424723 
 
DRAMATISKA KÖREN 
 

Från 13 år och uppåt. Ingen övre åldersgräns. 
Torsdagar kl. 17.30-19.15 i Mikaelsgården. 
Anmälan till  John-Adam Sjölund, tel. 0457-342472 

Insamlingen Gemensamt 
Ansvar i församlingen  
 
16-17.3 kl. 10-16 
försäljning av våfflor vid 
Mattsons i Godby.  
Pris:3 € 
 
18.3 kl. 11.00 Högmässa i 
Finströms kyrka. Barnkören 
sjunger. Lunch efteråt: 
kycklingsoppa, hembakt 
bröd, kaffe och kaka. 

Pris: 8€ vuxen /4 € barn 

Pastorskansliet i Pålsböle är öppet måndag-onsdag 
kl. 9-11. Tel. 42330.  
t.f. kyrkoherde Alexandra Äng kan kontaktas på 
0457-3446447 
Ämbetsbetyg beställs från pastorskansliet i 
Mariehamn, tel. 5360. 
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11.3 kl. 13.30 Fjärde söndagen i fastan  
  Livets bröd 
  Mässa på Rosengården  
  Alexandra Äng, Maria Sjölund.   
 
18.3 kl. 11 Marie bebådelsedag  
  Herrens tjänarinna  
  Högmässa 
  Alexandra Äng, Maria Sjölund, 

John-Adam Sjölund, barnkören. 
Kollekt: Gemensamt Ansvar.  

  Efteråt kyrklunch.  
 
25.3 kl. 19 Palmsöndagen  
  Ärans konung på  
  förnedringens väg  
  Mässa med sånger från Taize 

Alexandra Äng, John-Adam 
Sjölund. Kollekt: SLEF  

29.3 kl. 19 Skärtorsdagen  
  Den heliga nattvarden   
  Mässa  
  Jon Lindeman, Ingrid Björkskog, 

John-Adam Sjölund. Dramatiska 
kören. Kollekt: Gemensamt Ansvar   

 
30.3 kl. 11 Långfredagen  
  Guds Lamm    
  Passionsgudstjänst   

Jon Lindeman, John-Adam Sjölund, 
Mikaelskören. Kollekt: Gemensamt 
Ansvar  

31.3 kl. 23 Påsknatten  
  Kristus har övervunnit döden    
  Högmässa 
  Jon Lindeman, Ingrid Björkskog, 

John-Adam Sjölund. Mikaelskören. 
Kollekt: Finska missionssällskapet. 

 
1.4 kl. 13.30 Påskdagen    
  Kristus är uppstånden   
  Mässa på Rosengården   
  Alexandra Äng, John-Adam Sjölund  
 
2.4 kl. 11 Annandag påsk    
  Mötet med den uppståndne    
  Högmässa    
  Alexandra Äng, John-Adam Sjölund. 

Kollekt: Finska missionssällskapet  
 
 
 
 

11.3 kl. 11 Fjärde söndagen i fastan 
  Livets bröd 
  Högmässa  
  Alexandra Äng, Maria Sjölund. 

Kollekt: Gemensamt ansvar. 
 
18.3 kl. 13.30 Marie Bebådelsedag   
  Herrens tjänarinna  
  Mässa på Hemgården  
  Jon Lindeman.  Kollekt: Finlands 

svenska kyrkosångsförbund   
 
25.3 kl. 11 Palmsöndagen   
  Ärans konung på förnedringens 

väg.   
  Högmässa  
  Alexandra Äng, Ingrid Björkskog, 

Maria Sjölund, Kia Wikstedt, John-
Adam Sjölund. Kyrkis och barnkör 
medverkar. Utdelning av barnens 
bibel för de som fyller 4 år under 
2018.  Kollekt: Gemensamt ansvar.   

  Efteråt kyrklunch.   
 
29.3 kl. 21 Skärtorsdagen   
  Den heliga nattvarden  
  Mässa  
  Jon Lindeman, Ingrid Björkskog  

John-Adam Sjölund. Kollekt: 
Gemensamt Ansvar. 

 
30.3  kl. 15 Långfredagen 
  Guds Lamm   
  Passionsgudstjänst  
  Jon Lindeman, John-Adam Sjölund.  
  Kollekt: Gemensamt Ansvar  
 
1.4  kl. 11 Påskdagen   
  Kristus är uppstånden   
  Högmässa  
  Alexandra Äng, Jon Lindeman, 

Ingrid Björkskog  John-Adam 
Sjölund, Getakören . Kollekt: 
Kyrkans utlandshjälp.  

 
2.4 kl. 13.30 Annandag påsk    
  Mötet med den uppståndne    
  Mässa på Hemgården  
  Alexandra Äng, John-Adam Sjölund. 

Kollekt: Finska missionssällskapet  
 
 
 
 


