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SAMHÄLLSINFORMATION
NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

BYGGA OCH BO MÄSSAN I ÅBO MÄSSCENTRUM
FREDAGEN 9 – SÖNDAGEN 11 FEBRUARI 2018
Medarbetare m.m. Brändö kommun deltar tillsammans med Kumlinge kommun för tredje året i rad i
Bygga och Bo mässan med egen monter (B hallen , monter 67) och ungefär enligt samma koncept som
tidigare. För montern står Satu Numminen/Sagolik Service från Kumlinge. Meningen med deltagandet i
mässan är att i första hand öka intresset för Skärgården som boningsort och locka nya invånare. För att
möta alla besökare så behövs det ”bemanning” till montern. Så om Du är intresserad av att stå en dag eller
flera i montern och representera din kommun, berätta om det goda livet i Skärgården så är du välkommen !
För att bemöta besökarna så är det nödvändigt att kunna hyfsad finska eftersom minst 90% av de som
stannar upp vid Skärgårdens monter är finskspråkiga. Den som ställer upp, för det är det i första hand
frågan om (gäller alltså att i praktiken stå...vilket kräver bl.a. ”bra” rygg), erbjuds en liten ersättning om 11
€/timme (minst 5 timmar på plats per dag). Om du m.a.o. har tid och lust (kan vara rätt roligt från och till
att berätta om sin kommun) att delta i marknadsföringen av kommunen på Bygga och Bo mässan så
kontakta John Wrede, e-post: kommundirektor@brando.ax, tel.040 746 35 96 helst senast torsdagen 25
januari 2018.

Korsö Återvinningscentral
Öppet torsdagen den 25 januari
Kl. 13.00-17.00

KOMMUNEN ÖNSKAR ALLA ETT GOTT OCH FRAMGÅNGSRIKT NYTT
ÅR
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NYHETER FRÅN KOMMUNEN :
Kfge 14.12.2017 i urval:
- Budget 2018: Budgeten omfattades enhälligt av Kfge med följande:
Ekonomin är ok trots budgeterat underskott om - 166 960 € ...årsbidraget d.v.s. i princip inkomster – utgifter går på plus d.v.s.
´+ 132 524 € trots knappa 90 000 € mindre i landskapsandelar, ...avskrivningarna efter många och stora investeringar de senaste
10-15 åren uppgår till 325 433 € ...samtliga nyckeltal, olika relationer , är goda eller mycket goda...ex. är lönebördan per invånare dryga 400 € i jfr. med landets snitt på runt 2000 €...lönekostnaderna, med ungefär samma personalstyrka (i hela tjänster ca
30 , i antal anställda ca 45) ökar lönekostnaderna, totalt ca 1 740 000 € av de totala kostnaderna/utgifterna på ca 2 400 000 €,
med ca 4,8 % (efter år av ”stillastående” löner så beräknas lönerna öka något och ingår även förhöjningar av avdelningschefernas löner med några procent...lönerna ”släpat” efter motsvarande löner i landskapet). Kommunens kassa torde 31.12.2018
uppgå till ca 740 000 €. Kostnaderna består av följande: löner/personalutgifter 53%, köp av tjänster 26%, avskrivningar 10%
material 7%, understöd 3% och räntor 1%. Inkomsterna i sin tur: skatteinkomster 49%, landskapsandelar 34 %, försäljningsinkomster 7%, övriga intäkter 6% , understöd och bidrag 2% och avgiftsintäkter 2%. Trots att befolkningen minskat en aning
också de senaste åren, per dags datum ca 460 personer, så har inte skatteinkomsterna ( förvärvs dominerande ca 90%) minskat
utan hållits på ungefär samma nivå d.v.s. ca 1,5 miljoner. Bland nyheterna i budgeten på driftssidan kan nämnas anställande av
”kommunikatör” (utreds närmare av näringsnämnden som slutligen fastställs av Kfge inom mars 2018)..obs! inget anslag för
jobbet i budgeten...blir alltså i tilläggsbudget i ca 50 000 € per år under 2 års tid för att öka kommunens synlighet på framförallt
nätet, i sociala media ...detta bl.a. som ett led i att locka flera invånare till kommunen men även för att stöda näringarna och
förhoppningsvis skapa nya arbetstillfällen. Inom grundskolan finns nya anslag för ökad kontakt med andra skärgårdsskolor,
inom ungdomsverksamheten anställande av ungdomsledare för bl.a. ung företagsamhet. Inom tekniska finns anslag för vägskyltning till sommaren 2018 ..biblioteks- och kulturnämnden arbetar med att ta fram förslag till vägnamn. I övrigt hålls servicen på minst samma nivå som hittills.
Investeringarna för året budgeterade till netto 391 200 €. Bland investeringarna kan nämnas: aktier i fastighetsbolag (enligt tidigare koncept d.v.s. kommunen deltar med max. 30% av aktiekapitalet) utgående från att kommunen inte skall bygga , äga nya
bostäder men medveten om att det behövs nya hyresbostäder (idag finns det ca 60 hyresbostäder i kommunen varav kommunens ca en tredjedel ..ingår ”pensionärs”bostäderna ca 15 i Solkulla), Milan (dagiset i Torsholma) 16 000 € paviljong, trapphiss
20 000 €, grundförbättring av Nordansundsvägen i Åva 50 000 €, renovering av små kommunalvägar ((kommunalvägar total
längd ca 16 km) 100 000 €, om- och tillbyggnad av branddepån i Brändö 30 000 €, kansliets parkering 10 000 €, personhiss i
Brändö skola 10 000 €...
- Ekonomiplan 2019-2020 samt grovt fram till 2027 d.v.s. 10 år framöver: Planen vad gäller driften i stort densamma som i budget 2018. Större investeringar: 2019: grundförbättringar kommunalvägar Baggholma 50 000 €, nytt radhus i Brändö by i stället
för lärarbostad lägenhet 1-2 (ca två större lägenheter om 3 rum och kök) 350 000 € i stället för nuvarande som rivs....d.v.s. på
samma tomt., 2020: ytbeläggning Baggholma 25 000 €, ytbeläggning av Bellarshamns ”gator” 70 000 €, 2021: ytbeläggningar
Nabben, Brändö by 30 000 €, 2021: grundförbättring&ytbeläggning ringvägen i Korsö 50 000 €, Bellarshamns bostadsområde;
infrastruktur för området Slingan (planerad mellan nuvarande område och landsvägen för 8 tomter) 500 000 €. Med uppskattade
utgifter och inkomster så torde kommunen per 31.12.2020 ha en kassa om ca 885 000 €.

Budgeten och Ekonomiplanen finns på kansliet och i biblioteket i Brändö by, Lappo filialbibliotek samt på Hemsidan och Protokoll. Frågor kan riktas till KD John Wrede tel.56500,
e-post: kommundirektor@brando.ax
- Omfattad Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2017 – 2020...se närmare Hemsidan Protokoll.

Byggnadstekniska nämndens tillstånd i november 2017
- Byggnadslov åt Södra Brändö Turistservice i Lappo för servicehus
- Byggnadslov åt Mika o Johanna Hägg för bostadshus i Brändö by
- Byggnadslov åt Mika o. Johanna Hägg för garage i Brändö by
- Byggnadslov åt Hannu o. Helena Puro för bostadshus i Jurmo
- Byggnadslov åt Hannu o. Helena Puro för bastu i Jurmo
- Avloppstillstånd åt Hannu o Helena Puro i Jurmo
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NYHETER FRÅN KOMMUNEN :
DU SOM ÄR INTRESSERAD AV VAD SOM HÄNDER I BRÄNDÖ, I DIN
KOMMUN.
Kommunens protokoll hittar du i sin helhet på hemsidan d.v.s. www.brando.ax och
protokoll (I snabblänkarna till höger på sidan). Protokollen publiceras i regel senast ett par
veckor efter mötena. Om du vill veta mera om ärendena kan du i första hand kontakta
föredragande d.v.s. den tjänsteman som bereder och skriver protokollen samt i andra hand
ordförande för mötet.

Har du synpunkter, förslag m.m. så går det också bra att framföra dem till ovannämnda
(väldigt politiska synpunkter rådbråkas i första hand med nämndernas ordföranden)

För att följa med det dagliga ”flödet” så rekommenderas att du blir medlem i
Brändö grupperna på facebook (idag närmare 1000 följare) d.v.s. Brändö gruppen
(med huset på första sidan) i första hand för intern information (privat och kommunens).
Här kan du ex. fråga efter skjuts, begära att någon hämtar paket från någon av städerna,
keltainen puoti i Gustavs o.s.v. eller berätta om att du avser att elda ris så att grannarna inte
kallar på FBK . Men också om du vill föra kortare diskussioner i frågor som berör det
allmänna, allmänt invånarna och livet i kommunen (ex. John W svarar i regel). På den
andra facebook sidan Brändö kommun (med Bellarshamn på ingångssidan), som är mera
extern direkt marknadsföring, trafikinfo, öppethållningstider m.m.
I sammanhanget så vill jag påpeka att den som har egen information på hemsidan och ser
att något inte är up-date eller har för avsikt att ändra sin information m.m. VÄNLIGEN
kontakta John på kansliet så håller vi tillsammans en fräschare och informativare hemsida.
Tack .

Socialkansliet semesterstängt 4.1-14.1
Barnskyddsanmälningar under ifrågavarande tid riktas till Kökar kommuns socialkansli under tjänstetid, tfn 0404879400.
Socialnämndens ordförande, tfn 0400933906, kan kontaktas för övriga synnerligen
brådskande klientärenden.
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NYHETER FRÅN KOMMUNEN :
Brändö kommun kommer i samband med presidentvalet 2018, söndagen 28 januari 2018, att föranstalta
en folkomröstning om Brändö skall fortsätta som självständig kommun eller inte.
Se skild kungörelse i infobladet.
Kommunen bjuder härmed in ällä som är intresseräde till en informätions- och diskussionskväll rorände frägän om kommunsämmänslägningär pä känsliet i Åvä.
Till kvällen fredägen 12 jänuäri 2018 kl.18 – cä 21 här inbjudits kommunforskäre Siv Sändberg frän Åbo Åkädemi .
Ållä är hjärtligt välkomnä
John Wrede, kommundirektor
Som beredning för kvällen och för den som inte kan delta några frågor och svar om kommunsammanslagningar av Siv Sandberg, som bl.a.
fungerat som kommunindelningsutredare i den frivilliga indelningsutredningen mellan Finström, Geta och Sund 2017.
Vad är en kommunsammanslagning?
En kommunsammanslagning är en process som leder till att en eller flera kommuner upphör och bildar en ny kommun. En kommunsammanslagning medför oftast ett behov av att samordna de tidigare kommunernas skattesatser, organisationer och sätt att arbeta.
En kommunsammanslagning är också en politisk överenskommelse mellan beslutsfattarna i de kommuner som går ihop. Om en kommunsammanslagning efter några år bedöms som lyckad eller misslyckad hänger ofta ihop med vad man kom överens om i samband med sammanslagningen och hur man lyckades hantera övergången till det nya.
Vad vill och kan man åstadkomma med kommunsammanslagningar?
De viktigaste motiveringarna till kommunsammanslagningar som genomförts på fastlandet och i resten av Norden har hängt samman med att
bygga upp en mer professionell och mindre sårbar serviceorganisation, att öka den ekonomiska stabiliteten, att minska administrationen och
att bli en starkare röst i förhållande till staten eller landskapsregeringen.
På Åland är den tydligaste vinsten med kommunsammanslagningar möjligheten att minska sårbarheten hos små administrationer och
serviceproducerande enheter.
Vilka saker sker ”automatiskt” vid en kommunsammanslagning?
Ekonomin. En sammanslagen kommun ska ha enhetliga inkomst- och fastighetsskattesatser. Landskapsandelarna beräknas utifrån den nya
kommunens sammanlagda invånarantal och andra kvalificerande faktorer. Om den sammanslagna kommunen får ett lägre statsandelsbelopp
än kommunerna skulle ha fått som självständiga har kommunen rätt till kompensation under en femårsperiod.
Personalen. Personalen övergår i den nya kommunens tjänst som s.k. gamla arbetstagare. Lönerna ska sammanjämkas så att alla som jobbar
med samma uppgifter ska ha samma lönevillkor.
Val och demokrati. Efter sammanslagningen utgör den nya kommunen en enda valkrets.
Vilka saker kan de berörda kommunernas politiker förhandla om?
Beslutsfattarna i de berörda kommunerna bestämmer om hur den nya kommunens organisation ska se ut och hur den nya kommunens service
ska utformas. Var kommunhuset ska ligga, hur många skolor det ska finnas i kommunen och hur många nämnder den nya kommunen har är
bl.a. sådana saker politikerna fritt kan komma överens om .

Leder en kommunsammanslagning till att man sparar pengar?
Möjligheterna att genomföra inbesparingar i samband med en kommunsammanslagning hänger nästan helt och samman med
vilka beslut de inblandade kommunerna fattar när de kommer överens om att gå ihop. En sammanslagen kommun ska kunna
klara sig med en något mindre administration än flera självständiga, eftersom de processer som hänger ihop med att vara en
kommun (budget, bokslut, möten) minskar.
På kort sikt innebär de flesta kommunsammanslagningar en liten kostnadsökning. Den största orsaken är att personalens
lönenivåer ska sammanjämkas. Det uppstår också engångskostnader för t.ex. nya dataprogram.
Vad händer med den kommunala demokratin?
Efter en kommunsammanslagning utgör hela den nya kommunen en enda valkrets. Det är inte möjligt att kvotera platserna i
fullmäktige med utgångspunkt i de tidigare kommunerna, men det är möjligt om att komma överens om att välja ett större antal
fullmäktigeledamöter. I kommunsammanslagningsavtalet kan kommunerna avtala om kommunkvoterade platser i styrelse och
nämnder. Det är möjligt att tillsätta kommundelsnämnder eller motsvarande organ med ansvar för lokala frågor.
Viktigt med en öppen diskussion
Utgångspunkterna för en sammanslagning av kommuner i skärgården är på många sätt annorlunda än för andra kommunsammanslagningar. En sammanslagen skärgårdskommun kräver delvis annorlunda lösningar för administrationen, beslutsfattandet
och serviceproduktionen. Det krävs helt enkelt nya och goda idéer som troligen inte tillämpats i någon tidigare sammanslagning. En kommunsammanslagningsprocess förutsätter ledarskap, tålamod och lyhördhet av alla inblandade. Det är viktigt att
alla argument både för och emot en kommunsammanslagning kan yttras och diskuteras på ett sakligt sätt.
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NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

KUNGÖRELSE
Presidentval förrättas söndagen den 28 januari 2018 från kl. 9.00 till 20.00.

Brändö kommun är indelad i två röstningsområden; Brändö (vägnätet och Jurmo) med vallokal i kommunkansliet i
Åva by och Lappo med vallokal i butiken i Lappo by.
För att underlätta deltagandet i valet ordnas gratis valskjuts på valdagen enligt följande preliminära schema: från
Fiskö till Åva kl. 15.00 retur enligt överenskommelse, från Torsholma, Baggholma och Brändö med start i Lilla
Hummelholm ca kl. 14 retur enligt överenskommelse. Obs! Också från Långö; Doppingen! Ta kontakt med
Brändö taxi eller Fiskö taxi om ni behöver denna service!
Förtidsröstning ordnas under tiden 17 -23 januari 2018 :
Förtidsröstningsställe
Öppethållning
Brändö postkontor
19.1
10.00 - 17.00
20.1
11.00 - 13.00
23.1
10.00 - 17.00
Lappo handelslag

19.1
20.1
23.1

Brändö den 14. 12 2018
Kommunala centralnämnden i Brändö kommun
Barbro Wahlström, ordförande
Benita Granlund, viceordförande

10.00 - 17.00
11.00 - 13.00
10.00 - 17.00
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NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

Kungörelse
Rådgivande folkomröstning söndagen 28.01.2018
Det här är frågan som den rådgivande folkomröstningen handlar om:
Vill du att Brändö kommun skall fortsätta som självständig kommun eller slås ihop med andra kommuner
i landskapet Åland mot bakgrunden av Ålands landskapsregerings (ÅLR) förslag om ändringar i kommunstrukturen (senaste i september d.v.s. sammanslagning av Brändö, Föglö, Kumlinge , Kökar och Brändö
till en kommun) ?
Kommunen, fullmäktige, har i ett utlåtande till ÅLR i juni 2017 meddelat att kommunen önskar fortsätta
som självständig kommunen men att om man blir tvingad till sammanslagning så då närmast med Kumlinge och Vårdö kommuner.
Denna omröstning kan du delta i på två sätt: antingen genom att 1) brevrösta eller 2) rösta på omröstningsdagen d.v.s. söndagen
28 januari 2018.

Brevröstningen:
Brevrösta kan du genom att begära röstningshandlingar av Centralnämnden i Brändö kommun, 22940 Åva
eller per e-post : kommundirektor@brando.ax
Din röst måste vara Kommunkansliet i Åva tillhanda senast fredagen 26 januari kl.19.Röster som anländer
senare kommer inte att godkännas. Räkna också med att det kan ta upp till en vecka att få handlingarna
och lika lång tid att få dem returnerade om du anlitar posten. Det går också att lämna ytterkuvertet i kommunens postlåda vid kommunkansliet i Åva eller till kansliet (i regel bemannat vardagar minst mellan
kl.09.00 – 15.00).
Brevröstningsmaterialet kommer att finnas tillhanda på kansliet fr.o.m. tisdagen 2 januari 2018.
Omröstningsdagen:
- Söndagen 28 januari 2018 kl.09.00 - 20.00 i följande lokaler:
* på Brändö kommunkansli i Åva för Brändö vägnät samt Jurmo by.
* i Lappo skola för Lappo samt Asterholma byar.
Ta med din id-handling som intygar vem du är.
Röstberättigad i folkomröstning är den som 1) fyller 18 år senast på röstningsdagen, 2) har kommunen som hemkommun den
dagen fullmäktige fattade beslutet om folkomröstning d.v.s. 09.10.2017, 3) har åländsk hembygdsrätt.
Obs! räcker med att kriterierna 1) och 2) uppfylls förutsatt att personen har haft en kommun i landskapet som hemkommun
under ett år före röstningsdagen (d.v.s. senast fr.o.m. 29.01.2017).

Folkomröstningen sker på samma dag som valet av republikens president och i samma utrymmen men i
skilda valbås och med skilda valsedlar.
Resultatet redovisas på kommunens officiella anslagstavla kort efter omröstningsdagen, senast onsdagen 31 januari 2018. Du
kommer att kunna hitta resultatet från en länk även, inom samma vecka, på kommunens hemsida www.brando.ax

Utslaget/resultatet i en kommunal folkomröstning är alltid rådgivande enligt lagstiftning.
På Brändö centralnämnds vägnar
Barbro Wahlström

Brändö 30.11.2017
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ÖVRIGT
Jag har varma hemstickade sockor till salu i olika storlekar.
12 € / par
Jag bor på Hemgården bredvid Solkulla
Ioana Filip tel: 0457 3435400
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ÖVRIGT :

Medis i Brändö våren 2018
Kören med Ewert 4055 (30 lektioner, 14 tillfällen med en längre körlördag)
Kursen hålls torsdagar kl 18.30-20.15 på Brändö grundskola med Ewert Gustafsson. Kursen
startar torsdagen den 11.1.2018 och har uppehåll på skolans sportlov. Välkomna med i allsångskören för både damer och herrar, flickor och pojkar. Ta med er favoritsång och vi sjunger den
tillsammans. Inga förkunskaper krävs. Kaffepaus i mitten för att vila stämman. Kursavgift 45,15
Yoga med Pia 5114 (30 lektioner, 15 tillfällen)
Kursen hålls tisdagar kl 18.00-19.30 på Torsborg i Torsholma med Pia Lindberg-Lumme.
Kursen startar tisdagen den 16.1.2018. Vi börjar terminen med att gå igenom yoga från grunden
för att senare utveckla övningarna efter gruppens förutsättningar. Kursen passar nya såväl som
vana utövare. Ta med matta och filt. Kursavgift 51,60 €.
Vävkurs med Erica i Åva (40 lektioner, 10 tillfällen)
Kursen hålls onsdagar kl 18.00-21.15 på Åva byagård med Erica Törnroth. Kursen startar igen
onsdagen den 17.1.2018 och är en helårskurs. Kom med och väv i byagården i Åva! Kursen
passar både nybörjare och längre hunna. Såväl grundtekniker som mer avancerat lärs ut.
Sy en egen antiknalle 8055 (21 lektioner, 7 tillfällen)
Kursen hålls torsdagar kl 18.30-21.00 på Brändö grundskola med Ingeborg Henriksson. Kursen
startar torsdagen den 1.3.2018 och har uppehåll påskveckan. På kursen lär du dig hur man syr
en antik nalle. Material kan köpas på plats och kostar ca 20-50 € beroende på tygkvalietet och
storlek. Nallen sys för hand. Ta med en kulspetspenna, sax, knappnålar och synål. Kursavgift
35,90 €.
Bygg dina egna utemöbler 8554 (30 lektioner, 3 tillfällen)
Kursen hålls fredagen den 4.5.2018 kl 10.00-18.30, lördagen den 5.5.2018
kl 10.00-18.30 och söndagen den 6.5.2018 kl 10.00-18.00 på Torsborg i Torsholma med Peter
Berg. Kom och bygg dina egna utemöbler! Vi bygger ett runt bord med fasta sittplatser eller ett
fyrkantigt robust bord med fasta uppfällbara bänkar. Enlig egna önskemål. Vi är ute på
Torsborg så kläder efter väder och pick-nick med! Materialkostnad tillkommer och betalas på
plats. Kursavgift 45,15 €
Fiskskinnsgarvning med Erica 8063 (24 lektioner, 3 tillfällen)
Kursen hålls fredagen den 11.5.2018 kl 8.00-16.30, söndagen den 13.5.2018
kl 9.00-15.00 och söndagen den 27.5.2018 kl 9.00-15.00 på Torsborg i Torsholma med Erica
Törnroth. Kom och prova på att garva fiskskinn! Fiskskinnsgarvning enligt traditionella
metoder med naturliga ämnen och enkla redskap. Vid sista tillfället får du göra en egen hantverksprodukt av ditt garvade fiskskinn. Mer info till deltagarna före kursen, så anmäl er senast
två veckor före kursstart! Kursavgift 35,90 €
För anmälningar, frågor eller ideér kontakta Linda Karlström, Medis kontaktperson i Brändö på
e-post linda.berg@aland.net eller på telefon 050 5992237
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ÖVRIGT :

Vid akuta, allvarliga sjukdomsfall och olyckor ring alltid via
alarmcentralen 112 oberoende av tid på dygnet.
Då vinner man tid för den nödställde. Hälsovårdaren larmas därifrån.
Icke akuta ärenden handläggs som tidigare via hälsovårdaren.
Telefonnumror:
Till mottagningen 56115 och mobilen 040 8461313.
Alarmcentralen 112. ÅHS akuten 535270
Vi är på jobb må – torsd. kl. 8-16, fredagar 8-14. Därefter beredskap till kl 24. Veckoslut och
helgdagar beredskap kl 8-24
Telefontid alla vardagar kl. 9-11. Vänligen respektera tiderna.
Tänk på att mobilen är en jourtelefon, när ärendet inte kan vänta.
Nästa läkardag blir 3-4/1 2018 med Nina Alopaeus
Vilken datum som blir följande är ännu oklart

God fortsättning!
Lena och Monica

Är du 65 år eller äldre? Saknar meningsfullhet i tillvaron? Upplever oro, nedstämdhet eller ensamhet? Det är du inte
ensam om!
I projektet “Främjande av psykisk hälsa bland äldre” arbetar vi med att hitta meningsfulla aktiviteter för äldre. Genom
individuella samtal erbjuder vi stöd i att hitta för Dig lämpliga aktiviteter i det lokala utbudet. Vi erbjuder även aktiviteter inom
projektets ramar.
Gruppsamtal för yngre äldre
Har du svårt att hitta meningsfullhet i vardagen efter att du inte längre är fullt yrkesverksam? Vi söker deltagare till en samtalsgrupp för personer (65+) där avsikten är att genom diskussioner tillsammans hitta nya resursstärkande, positiva synvinklar på
livet. Samtalsgruppen startar i Februari 2018.
Låter detta som något för Dig? Tveka inte att höra av Dig!
Erika Borenius- Kankkonen Mån- to 08-15.00 tel: 04573453978
e-post: erika.boreniuskankkonen@ha.ax
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Café Blå
Berättelser ur livet och litteraturen.
Samlingarna på Annagården varannan måndag är
öppna för alla daglediga i församlingen. Alla
oberoende av ålder. Möt upp och berätta och lyssna.
Samt dela gemenskapen kring kaffebordet.
Berätta om händelser i livet på Kumlinge och
annorstädes. Det finns livsberättargrupper där man
samlas uteslutande för att berätta för varandra.
”Syftet är att bryta ensamhet, förebygga
depressioner och ge ökad delaktighet i livet.” Något
litet av det.
Lyssna till berättelser ur litteraturen. Under hösten
läste vi om Herzogin Cecilie, spännande och
underhållande. Under våren spinner vi vidare med
berättelser ur det levande livet och skärgården
historia genom att, på begäran, få lyssna till boken
om Algot Niska. ” som ansträngde sig att bevara sitt
rykte. Han klädde sig uppseendeväckande snobbigt
och betonade att han alltid handlade som en
gentleman. År 1931, då förbudslagen fortfarande var
i kraft, publicerade Niska rentav en bok om sina
äventyr. I sin ungdom …”
Vi ses måndagen den 8 och den 22 januari kl 14.00
Välkomna.

Kontaktuppgifter: tf. kyrkoherde: Kent Danielsson tel.
0400 367742; predikobiträde Ewert Gustafsson tel.
0400 311 801; kantor Pertti Rasilainen tel. 0400 311
803: församlingsmästare i Brändö Jari Kokkonen tel:
0400 311 804; kyrkvaktmästare Kumlinge Susanne
Danielsson tel: 0400 311 805; kyrkvärd Brändö Holger
Linden tel. 0400 975 806; kanslist Åsa Lundberg tel:
0400 975 807.
Pastorskansliet i Brändö församlingshem öppet
fredagar 9-12, tel: 56114. brando.kumlinge@evl.fi

MOBILTELEFONLISTA
A
Adamsson Raimo……………………….…040 0520992
Andberg Morgan,byggjobb & Catering....040 7027334
Andersson Yngve………………………….0442370455
B
Babenko Inna, hemstädning; Nikapack….040 1870301
Babenko Sergei, Nikapack………………..040 1870360
Baer Ole, dykare, reparatör……..………...040 0536531
Bengtsson Peo……………….…. ……......0457 3428832
Berg Evald, lastbil & grävmaskin…...........040 0229093
Berg Nina……………………….…………...040 8641311
Bergendahl Emelie……………..……...........040 7241416
Bergendahl Göran, lastbil………….............040 0229257
Bergendahl Harry…….……………….…...040 0537033
Bergendahl Johnny………………...............040 5126337
Bergendahl RandolpRB Marin Consult…...0457 0749885
Berglund Kenneth………….……..……....040 5165405
Björkvall Harald…….…………..................040 0537005
Blomkvist Karl-Erik………..………….…...040 0595069
Blomqvist Stefan …………………………..0400566502
Brändström Hemming………….…..……...040 0987490
Brändö kommun, skoldirektör....................040520 8737
Brändö Lax………………………………....020 7280310
Brändö Lax, Lappo………………................040 0529462
Brändö Lax, försäljning………………..…...0400229465
Brändö Taxi (Udda veckor)………………..040 8481982
Bäcksbacka Sonja………..……………...…..040 0733893
Bäcksbacka Tore………………………..…..040 5417699
C
Carneholm Björn………………………...…040 7655891
Carneholm Raija……………...……….....…040 5731719
E
Ejvald Bengt…………………………….…..0400 299821
Englund Hemming………...........................040 0615753
Englund Johan……………………………...0400 745 403
Englund Kaj………………….……….…......040 0529528
Englund Klas-Göran………………….....…040 5843625
Englund Klas-Göran, Brändö kommun….040 0799501
Englund Krister……………….................…040 0784776
Englunds Transport…… …………...…..….040 0721469
Englunds Transport, Kurt……………….....040 0229403
Englunds Transport, Johan………..……….0400 745403
Eriksson Gunnar…………………………….040 7275959
Eriksson Ingalill……………………………..040 4806930
Eriksson Leif………………….….…….........040 0780470
Eriksson Richard………………………..…..040 8586788
Eklund Mikael………………………..….…..040 5824821
F
Fagerlund Marjut……………….………...0457 3421680
Forsman Elisabeth………………...……...0457 3420790
Forsman Margit…….…………………..…0457 3437416
Föreningen för Vård i Livet….………..…...040 8346465
G
Gayer Gunborg……………………………..040-3345111
God-Mod, Jaana Pettersson…..……….......040 0588191
Grahn Kristiina …………………………….0400828486
Grahn Tom………………………………….0500828486
Granberg Bertil………………..………........040 0539774
Granberg Gösta………………………..…...040 0225417
Granberg Anneli……………………….......040 5650917
Granberg Marco .……………………..…...040 1560888

Granberg Peter……………….…..………..040 0745062
Granlund Bengt……..…………..…....…....040 0534367
Granlund Benita..........................................040 8397648
16 Granlund Margareta……………….…….0403557699
Grünewald Julia……………………..…... 040 6317878
Gustafsson Anneli………………………...04573427786
Gustafsson Christer………..………...…....040 0887091
Gustafsson Jörgen……………….…..…......040 0931224
Gustafsson Sture………………....…....…..040 5263399
H
Hake Raili………………………..…..........0406733273
Hampf Rolf Patrick……………….……...040 0851025
Hellström-Sandberg Anita………...........040-6688 070
Henriksson Anders………………...….….040 5790793
Henriksson Bertel……………….…..…....040 7260900
0457 3427770
Henriksson Imme……………..……..…....040 5008361
Henriksson Karl-Johan, Brändö Lax…....040 0823714
Hohmann Kim…………………………….0458854566
Holmberg Anne-Maj…………..…..……...040 7486152
Holmberg Bjarne, Einar Holmberg Ab.….040 0829301
Holmberg Kurre……………………..….....040 1403037
Hotell & Restaurang Gullvivan…..……..040 5371777
Husell Gunvor………...……………….....0457 5300968
Husell Roger…………………………....….040 0847325
Husell-Karlström Anita…………………...040 5322496
Hytönen Heikki……………………..…......040 5008204
Hälsovårdaren…………….…...………...…040 8461313
I
Ingeborgs Bageri…………………………..04573427786
J
Janson Daniel…………..……………….....040 0607666
Janson Herbert…………..………..…….....040 5260746
Janson Patrik……………………………....040 0540496
Johansson Berit…………….………..…..…040 5497444
Johansson Inger…………………… …….0400 893660
Johansson Per-Henry……….………......…040 5941914
Juthman Katarina…………………..….......040 5865769
K
Karlsson Benita……………………...........0457 3420734
Karlsson Ritva……………………...............040 0246511
Karlström Agneta……………………….....040 5912103
Karlström Benny…………………………..0400 780188
Karlström Georg, GK-Service………........040 0740028
Karlström Jonny…………..……..……...…040 5801882
Karlström Linda…………… …….............050 5992237
Karlström Majken…………….……..……0457 3424306
Karlström Marianne …………….....……..0457 5958077
Karlström Marika………………..………...040 0991802
Koivuniemi Markku……………..………..040 7162837
Kotiranta Jaana……………………………..040 5586008
Kull Johanna, Stall Konvaljbacken……….040 5486227

L
Lappoföretagarnas fastighets Ab … 040 83 24 333
Laitila-Pettersson Eija………….…….…0457 3428830
Lehtonen O-P……………..………….…0400 724282
Liljehage Emilia……….………..…..…. 040 1531273
Liljehage Jan……………………………040 7060908
Lindberg-Lumme Pia, Brändö Lax….040 3562555
Lindén Holger………………………...040 0174195
Linde´n Ingvar………….……..……...040 0251113
Lindholm Jan-Erik…...……….……...040 0691222
Lindholm Lena…………………….…040 0579085
Lindman Alf……………………….…040 7172073
Lindman Gun………………………...040 5961398
Lumme Jaakko……………………….0407060347
Lundberg Joakim………………….....040 5264086
Lundberg Kaj……………….…...……040 0720277
Lundberg Leif……………...…..…......040 0721833
Lundberg Margaret…………..…...…040 0744928
Lundberg Åsa…………….…..………040 5276005
M
Malm Markus………………………...040 0788686
Malm Tage………………..……….….040 0540408
M/S Alfågeln………...……..……...…040 7682108
M/S Alfågeln, Café……..………....…040 8385800
M/S Doppingen……………..….........040 7082136
M/S Spoven……………..…………..0457 3613394
M/S Viggen…………..…………........040 0330455
Mickelsson Gun…………..……….….040 0967491
N
Nikoskinen Päivi…………………… .0443404666
Nordberg Anita……………………….0405868600
Nordberg P G Torsten……..…….…..040 5310484
Nordberg Bjarne………………..……040 0705462
Nordberg Lola………………………..040 7356252
Nordling Göran…………………..….040 0861340
Nordlund Elof……………………..…040 7284333
Nordlund Eva..…………...…….....….040 7356213
Nordlund Hele´n……………….....…040 8678311
Nordlund Jörgen………………….…040 5957596
Nordlund Marina……..……...…...…040 5686488
Nordlund Marita……..……...…....…040 8277207
Nordlund P-H………....……...…...…040 7327983
Nordlund Yvonne, Kristinas Hembageri...040 5031533
Nordman Stefan……………………...0400706872
Nordström Ann-Christine………….045 73438772
Nygårds Semesterlägenhet, Björkö….040 5646126
Nylund Johan………………………….040 529487
Nyman Aila……………………......…040 0229092
Nyman Harry………………………...040 0178124
Nyman Johanna………………….…..040 7329037
O
Ohlson Erik…………………….….….040 0529462
Ojanto Arto, Gustaf Taxi……………........02 876106
Ojanto Arto, Gustaf Taxi…………..…..040 0876106
P
Pellas gästhem………………………..040 8324333
Pettersson Lasse…………………...…040 5032596
Pettersson Margareta, Brändö Stugby...040 7530514
Pettersson Tommy…………………...040 5126261
Q
Qvarnström Bo………………...……..040 7456294
Qvarnström Bo, Brändö kommun….…..040 0590501
Qvarnström Gustaf…………...…...…040 5497387
Qvarnström Oskar…………………...04573135361

S
Sandberg Göran…………………......0457 3134127
17Sandberg Ralf……………………….....040 0536751
Sandberg Susanne………………….....040 0846757
Sandholm Kaj-Gustav ………………..040 0796307
Sjöman Thomas…………………....….040 5476566
Sjöman Pelle………………….....……..040 5734848
Sjöman Stina….………………….....….0400 933906
Smeds Nina……………………..….….040 5008690
Snellman Mikko……………….…...…040 5894637
Strandvall Börje……………………….040 0487438
Stenroos Tage…………….……..…....0457 3828479
Söderlund Klaus………………………040 9003576
T
Thörnroos Inga-Lis…………………...0457 3456649
Thörnroos Ingmar……………...……..044 5228538
Thörnroos Jan-Tore……………...…....040 0604021
Thörnroos Jonas………………...….…040 0562589
Thörnroos Magnus……………….…..040 8349809
Thörnroos Stefan, Brändö Bygg…..…040 0887092
Thörnroos Veronica.……………..…...040 5003374
Thörnroos Viking……………………..040 7293058
Thörnroos Viveca……………………..040 0229372
Thörnroos Bjarne…………………..….040 5456658
Tobiasson Sara………………………...040 7647609
Turakka Brita…………………………..0407653895
Turakka Heikki……………………….04573427665
Tuomola Marja …...…………………...040 5761523
Törnroos Erik………………...…….….050 5467186
Törnroos Jan-Åke …………….……...040 5902607
Törnroos Märta…………………….….050 4636798
Törnroos Siw…………………….…... 040 5477310
Törnroth Anna-Greta…………..…..…040 0450001
Törnroth Erica, EgeT Hantverk ……..0400403330
V
Vaahtoranta-Lehtonen Hanna……...040 5151130
Viitala Greta…………………..…..…...040 7074999
Viitala Pentti…………………..…..…..040 7379965
Viitasola Kaj……………………..…….040 7087522
W
Wahlström Barbro……….…………... 050 3050891
Wahlström Björn ……………….….... 040 0448710
Wrede John, Brändö kommun……….040 7463596
Y
Ylijoki Katariina……………………….0400415810
Å
Åberg Marlene, kollektiv taxi………...040 0229454
Åberg Tryggve, kollektiv taxi……..…040 7574292
Åkerberg Dan-Ole…………….…..…..040 7386896
Åkerberg Maj-Len…………..………...040 7398154
Åkerberg Sigvard…………….……….040 5018047
Åström Lena……………..……….……0442376631
Ö
Österberg Nils…………………….......040 7415724
Österlund Anton……………………...040 8255043
Österlund Caroline……………..…….040 7280053
Österlund Guy………………….....…..040 7281043
Öström Kjell……………………..….....040 0569457
Öström Olof, guide…………………...0451 381542
Öström Tommy, Landskapsgaraget…..0457 5295077

