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SAMHÄLLSINFORMATION
NYHETER FRÅN KOMMUNEN :
För dig som har dålig TV-mottagning !
Sedins TV Service planerar att i samarbete med ÅRTV besöka Brändö i maj. Har du problem med TV-mottagningen från
Smedsböle och vill få det kontrollerat/åtgärdat, kontakta Sedins på tel. 23260 för mer information. senast

15 maj !

OBS! Gäller inte för IPTV-relaterade problem.
Förtydligande Ålands radio och tv:

Montering av filter (det är numera 5G-filter) kostar ingenting för kunden om det går att påvisa att
störningarna härstammar från 4G-näten, den kostnaden står Taajuustalkoot för.
När Sedin ändå är på plats kan han även kontrollera utrustningen i övrigt då det kan finnas fler orsaker till
dålig mottagning.
Om Sedin upptäcker brister i utrustningen informerar han kunden om detta. Han kommer att ha med en del
utrustning för att kunna åtgärda på plats. Kunden avgör om det ska åtgärdas vid besöket, och om det görs
sker betalningen till Sedins. Det är inte ÅRTV:s uppdrag. Ett besök utan åtgärder på utrustningen kostar
ingenting.
Ifall antenninstallationen hos kund visar sig vara i fullgott skick men mottagningen trots detta inte är stabil
så görs extra mätningar för att avgöra om t.ex. flytt av antennen kan förbättra situationen. Mätningarna är
kostnadsfria men eventuella ändringar av antenninstallationen bekostas av kunden.

Från kommunen: Bästa invånare. Viktigt att ni också ni som bara har mindre problem med
tv-mottagningen kontaktar Sedins för att få er utrustning kontrollerad (även den som tror
att det bara beror på ”atmosfäriska” störningar). Men obs! fråga vid anmälan Sedin om
kostnaderna och vad som ingår så att ni inte åker på en överraskande kostnad ! h.
John,kansliet

Korsö Återvinningscentral
Öppet torsdagen den 24 maj
Kl. 13.00-17.00
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NYHETER FRÅN KOMMUNEN :
KOLLEKTIVTRAFIKEN UNDER SOMMAREN PÅ BRÄNDÖ KOORDINERAD MED TRAFIKEN FRÅN/TILL ÅBO.
Under tiden 04.06 – ca 10.08.2018 kommer Taivassalon Auto att trafikera Åbo-Osnäs-Åbo med buss
enligt följande tidtabell lördag och söndag:
Lördag:
Från Åbo busstation kl. 10.15 (via Reso, Tövsala, Gustavs), framme i Osnäs kl. 12.15 och därifrån med M/S Viggen
kl.13.00 till Åva (framme 13.40).
Från Åva med M/S Viggen kl.9.05 till Osnäs och därifrån med bussen kl.12.15 till Åbo (framme kl.13.55).

Söndag:
Från Åbo busstation kl. 14.00 (via Reso, Tövsala, Gustavs), framme i Osnäs kl. 15.25 och därifrån med
M/S Viggen kl.18.00/18.15. Från Åva med M/S Viggen kl.14.20/fr.o.m. 18.06. kl.14.10 till Osnäs och
därifrån med bussen kl.15.25 till Åbo (framme kl.17.40)
Väntetiderna i Osnäs blir mellan ca 45 minuter och ca 2 timmar 30 minuter. Det finns väntrum, bryggor
och krogar att fördriva tiden på.
Måndag, onsdag och fredag:
Under samma tid måndag, onsdag och fredag kör Taxi Teemu Väisänen kollektivtrafiktur (kostar 4 €)
Osnäs-Kivimaa/Gustavs kyrkby-Osnäs MOT BESTÄLLNING tel. 040 876106 (obs! dagen före).
Från Åva (M/S Viggen) måndag 7.50, onsdag och fredag kl. 9.05 till Osnäs, vidare med Väisänen till
Kivimaa och därifrån med buss (Taivassalon Auto) kl.11.25 till Åbo, (framme kl. 12.50).
Från Åbo busstation kl. 14.00 till Kivimaa 15.25, där byte till Väisänens taxi som kombinerar med
M/S Viggens avgång Osnäs kl.16.30.
Tisdag och torsdag går det också att beställa Väisänen som taxi (ej sponsorerad av Brändö kommun) till
en kostnad av ca 30 € för motsvarande kombinationer (kolla färjans avgångstider ! bussen kör alla
vardagar enligt samma tidtabell).
Väntetiderna i Osnäs eller Kivimaa blir mellan 25 minuter och 3 timmar. Det finns väntrum, bryggor och
krogar att fördriva tiden på.
Obs! kom ihåg att alla turer, både inom Brändö kommun och Gustavs är beställningsturer d.v.s. turerna måste
beställas av respektive trafikidkare (räcker inte att bara kontakta den ena). Obs! att onsdag och lördag körs

kollektivtrafiken endast till de färjavgångar/ankomster som koordinerar med kollektivtrafiken på Osnäs d.v.s. onsdag Väisänen och lördag Taivassalon Liikenne. Övriga
kollektivtrafikturer inom Brändö KÖRS INTE onsdag och lördag.
BÅTPLATSER FÖR UTHYRNING I BELLARSHAMN !
Saknar du båtplats för sommaren ? I Bellarshamn, Brändö by, finns några båtplatser för båtar med max.
längd 5,5 meter och bredd 2,50 meter.
På intilliggande parkeringsplats möjligt att parkera en personbil/båttrailer/ motsvarande fordon (max. 2
bilar per båtplats. Ej angivna parkeringsplatser men parkeringsområdet markerat). Småbåtshamnen är
skyddad för väder och vind men inte bevakad d.v.s. på ”egen risk”. Taxa: 170 € inkl.moms. fram till
30.10.2018. Möjlighet också att vinterförvara båtar (på egen trailer) på parkeringsplatsen tiden
01.11.2018 – 31.03.2019 för 100 € inkl.moms.
Platserna uthyres enligt principen först till kvarn. Anhållan om att få hyra skickas till KD John Wrede:
e-post : kommundirektor@brando.ax...
Som också svarar på frågor tel.040 746 3596.
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NYHETER FRÅN KOMMUNEN :
Till salu ; Lappo Skolbyggnad med tomt ca 1,1 hektar, Brändö
ALLMÄNT:
Utgångspris 50 000€, Byggnadsår 1957, Uppvärmning Oljepanna
Bastu, Samfällda:Inga andelar, Beteckning 35-409-1-13. Visning
enligt överenskommelse. Gravationer; Fastigheten överlåts fri från gravationer.
Kostnader Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande , offentliga köpvittnets
bestyrkande samt för utgående överlåtelseskatt (i skrivande stund 4 % av köpesumman).
Tomtareal 11 000m2. Boyta (cirka) 380m2,Tillträde; Enligt överenskommelse. Vånings antal 2
BYGGNADEN:
Byggnaden är uppförd i 1957 i betong med fasad av träpanel och tegeltak. Den är i två plan och har en
total våningsyta om ca 380 kvm. Renoverad 1990. Byggnaden inrymmer en bostadslokal, bibliotek och
utrymmen för skolverksamhet med bland annat ett klassrum, gymnastik/slöjdsal, skolkök, toaletter och
kapprum. Bostadslokalen inrymmer kök, matsal, vardagsrum, två sovrum, hall och badrum i övre plan om
ca 77 m2. Ingång, hall, omklädningsrum och bastu (duschblandare i bastun) och källarutrymme under
trappan i nedre plan. Från bostadslokalen når man trapphallen med ingång till klassrum, kapprum och två
toaletter i ”skoldelens” övre plan. I nedre våningen finns kommunens filialbibliotek (ca 40 m2) med öppethållning en dag i veckan á 3 timmar. Överenskommelse separat om filialbiblioteket blir kvar som hyresgäst eller söker sig till nya utrymmen. Max. hyra som kommunen kan godkänna för biblioteket är 400 €/
månad (inklusive värme och elektricitet m.m.). I anbudet bör finnas skild skrivning om filialbibliotekets
villkor framöver (hyra samt för hur länge minst filialbiblioteket kan finnas kvar i byggnaden ref. till hyran).
I byggnaden finns Brändö-Kumlingefibers fibercentral. Enligt hyresavtal mellan kommunen och BKF så
är hyran 60 €/månad (inklusive värme och elektricitet m.m.) och avtalet kan sägas upp tidigast efter 10 år
(fr.o.m. det köpebrevet undertecknats). Anbudsgivaren bör bekanta sig med gällande hyresavtal mellan
Brändö kommun och andelslaget Brändö-Kumlinge fiber (BKF). Fås på begäran av John Wrede, kontaktuppgifter , se nedan.
TOMTEN
Tomten är ca 1,1 ha stor och har grusad plan framför byggnaden, gräsmatta och mindre buskage/skog. I
köpet ingår en del befintlig lekutrustning på gården. På tomten finns ett pumphus med brunn som förser
stora delar av Lappo (6-7 hushåll) med vatten, brandbrunn och telemast vilka kommer att belasta köpebrevet. På tomten finns ytterligare en telemast som ägs av Telia och som borde, av Telia, monteras ner
inom 2020.
Det finns möjlighet att bryta ut tomten så att den understiger 4000 m2 om köparen saknar hembygdsrätt.
Hembygdsrätt innebär i praktiken att man har finskt medborgarskap och varit mantalsskriven i landskapet
Åland i 5 år. För att få jordförvärvstillstånd på Åland krävs att man flyttar till landskapet och har sitt fasta
boende här och att fastigheten inte överstiger 4000 m2.
TEKNIK Oljepanna från 1990-talet. Oljeförbrukningen har varit 4-6000 liter per år när hela huset var i
bruk.
Vatten från andelslaget som har pumphus på gården. Avlopp till nytt reningsverk Weho Puts 10 från 2012
-13.
Fibernät är installerat.
Om bostaden är uthyrd är uppsägningstiden 3 månader (ref. till beslut av Kfge, besvärstid , undertecknande av köpebrev) .Byggnaden kan disponeras cirka dryga 4 månader efter antaget anbud
ANBUD I SKRIFTLIG FORM, PER BREV...EJ E-POST, Kuvertet märkt: ”Anbud Lappo skolbyggnad”
TILL KANSLIET I ÅVA: Brändö kommun, 22940 Åva...senast torsdagen 31 maj 2018 kl.16.00.
Närmare uppgifter om objektet av John Wrede, kommundirektör; e-post: kommundirektor@brando.ax,
tel.018-56500, 0407463596.
eller Lyyskis fastigheter , www.lyyski.ax,
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NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

Kommunstyrelsen/Kst. 04.04.2018 i urval (ärenden som Kfge fattat beslut om syns bara under Kfges protokoll, beslut):
- förslag att Päivi Nikoskinen (ordinarie) med John Wrede (ersättare) representerar Brändö i styrelsen för Företagsam Skärgård
rf. (årsmötet väljer ca i maj).
- Hyresavtal med Brändö-Kumlinge fiber (BKF) för fibercentralutrymme i Lappo skolbyggnad.
- Förkastat anbud av AA för Lappo skolbyggnad med tomt. Orsak: anbudsgivarens krav på för hög hyra för BKF m.m.
- godkännande av näringsnämndens begäran om att få omdisponera medel i nämndens budgetanslag för att anställa en informatör i gästhamnarna (person utsedd för ca 20 h per vecka under juli månad).
- genomgång av enheternas städdimensionering d.v.s. arbetstidsuppföljning m.m. (städdimensioneringen gjord för ca 10 år
senast). Åtgärder m.m. beroende av resultatet.
- skrivelse till ÅLR med anledning av indragningen av MS Knipans turer två veckor i mars samt nybruten ränna i Skiftet (svar
av ÅLR: svårigheten av få tonnage med motsvarande kapacitet och att det ersättande tonnaget dessutom skulle ha blivit dyrt
avstod ÅLR och satte i stället in extra turer och svävare...Isrännan: någonstans måste isen brytas och då på bekostnad av isväg....minst ”skada” i Skiftet och han frysa fast igen...enligt ÅLR).
- köp av dataskyddsombudsman av ÅDA (ca 850 € per år).
- Lappo kylrum sålt till Brändö Lax Ab för 1500 € (ett ytterligare anbud om 500 €).

Kommunfullmäktige/Kfge 11.04.2018 i urval:
- beslut att sammanslå kommunens röstningsområden till ett fr.o.m. följande val...riksdagsvalet våren 2019
(idag två röstningsområden d.vs.. Lappo/Asterholma och Vägnätet/Jurmo. Planer på flera förhandsröstningsdagar i Lappo som
kompensation (mycket få , handfull typ, röstare på valdagen).
- utlåtande, synpunkter med anledning av ÅLRs förslag till kommunstrukturslag. Finns också
på nätet. Kommunen motsätter sig alltså , som tidigare och ref. till resultatet av folkomröstningen i januari, en sammanslagning
med andra kommuner i landskapet enligt ÅLRs förslag (fem skärgårdskommuner bildar en kommun den s.k. Skärgårdskommunen). Motiveringar, farhågor som framförs är bl.a. försämrad service och mycket sannolikt sämre ekonomiskt för
invånarna (skattöret kommer relativt säkert att höjas med minst någon procent, sannolikt ett par).
- ny förvaltningsstadga i kraft fr.o.m. 01.06.2018 och ersätter gällande från typ slutet av 90-talet. Kommunens i
princip viktigaste styrdokument. Största ändringen är att flera beslut framöver, de som saknar en politisk dimension ,fattas av
kommunens tjänsteinnehavare...ex. det mesta som gäller personalen (anställningar förutom av KD och avdelningscheferna,
semestrar, ledigheter m.m.). Detta för att försnabba, effektivera beslutsfattandet och ge de förtroendevalda möjlighet att
prioritera, fokusera sig på viktiga frågor av politisk karaktär/dimension (där det inte finns givna regler...utan finns möjlighet att
tolka på olika sätt). I övrigt framöver bl.a. möjlighet att delta i distans i organens möten. Förvaltningsstadgan är som alla
styrdokument ”levande” och kan ändras. Finns att läsa på protokollssidan.
- - godkänt äskande av anslag för näringsnämnden för konsult som ”drar” kommunens hållbarhetsarbete...framtagande

av plan etc.
- godkänt framtaget koncept för anställande av Kommunikatör för 2 år (1+1) inkl. anslag om ca 50 000 € på årsbasis
(närings- och utvecklingsnämndens uppdrag att lediganslå och anställa ifall lämplig person söker anställningen (lediganslåendet
görs sannolikt andra hälften av maj). Om ingen som anses vara lämplig söker ”uppdraget” (kraven rätt höga) så förfaller
”projektet”.
- Jan Liljehage beviljats befrielse från

uppdraget som ordinarie medlem i Biblioteks- och kultur-

nämnden och till ny medlem valts Jari Kokkonen från Lappo.
INVÅNARE, INTRESSERADE...KREATIVA M.M. TRÄFF PÅ GULLVIVAN MÅNDAGEN 21 MAJ KL.18.30.
Eftersom framtiden är oviss så måste vi tillsammans fundera på vad vi kan behöva just här i vårt Brändö.
För att tala klarspråk: den pågående kommun”reformen” har som avsikt att definitivt avsluta Brändö existens som egen och
självrådande kommun per den 31.12.2021. Om det så blir är ju inte 100% säkert men ”faran” är överhängande. Och för det har
vi max. ett drygt år på oss att bestämma vad
vi tycker, anser att skall finnas just i VÅR kommun. Med flera viljor så blir det sannolikt en hugsexa om investeringar m.m.
och där Brändö med sin hyfsat väl utbyggda service och även gjorda investeringar sannolikt inte kommer att stå först i kön.
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NYHETER FRÅN KOMMUNEN :
BOSTAD FÖR UTHYRNING.... bostaden i Lappo skola på 77 m2 uthyres med villkor om 3 månaders uppsägning om
Lapposkolbyggnad säljs och den nya ägaren inte längre vill hyra ut bostaden. Tar i praktiken minst 4 månader från
Kfges beslut om att sälja.
Hyran uppgår inkl. värme, elektricitet, möjlighet till fiber, avfallshanteringsavgift, vattenavgift (8 € per person) för
närvarande till 502 € för en person.
Ansökan enligt principen först till kvarn d.v.s. meddela intresse om att få hyra bostaden till John Wrede,
e-post: kommundirektor@brando.ax, mera uppgifter om bostaden tel. 018-56500.

FÖR ETT HÅLLBARAR BRÄNDÖ, EN HÅLLBARAR SKÄRGÅRD…PÅ ALLA
PLAN
Har du tankar, åsikter eller erfarenheter om vad Brändö behöver göra för att börja sin omställningsresa och vara en del av lösningen på planeten? Då är du välkommen till en workshop fredag 8 juni kl. 15-21 på Kommunkansliet i Åva.
Arbetsgruppen (Brändös består av Emelie B, Mats Örblom, Ari Määttä, Eija Laitala-Pettersson och John W) för ett hållbart
Brändö bjuder in alla intresserade till att vara med och skapa vår gemensamma hållbara framtid. Under workshopen kommer vi
att presentera och bygga på arbetsgruppens förslag till en långsiktig åtgärdsplan för ett hållbart Brändö.
Under ledning av Erica Scott och Simon Holmström går vi igenom de olika stegen i ABCD-processen - vision - nuläge brainstorming av lösningar och prioritering av åtgärder. ABCD-processen är en metod för att arbeta strategiskt med hållbarhet i
en kommun, företag, förening eller som privatperson.
Allas perspektiv behövs och vi kommer givetvis att också ta vara på de goda idéerna och erfarenheterna från tidigare arbete med
näringslivsprojektet, inflyttningsstrategin etc.
Meddela närvaro till John Wrede, kansliet, e-post: kommundirektor@brando.ax...
Senast torsdagen 31 maj 2018. Kommunen bjuder på tugg- och drickbart.
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ÖVRIGT

Kallelse till andelsstämma Andelslaget BKF BrändöKumlinge Fiber
Tidpunkt: Lördag 12.05.2018 kl 13.00 Plats: Villa Nyåker
Asterholma
Anmälan om deltagande i stämman skall göras senast
Lördag 05.05 kl 13.00
och riktas till styrelsens ordförande Sven Sjöblom
per e-post:
sven.sjoblom@aland.net
alternativt SMS: 04573432248

SÄLJ DIN BÅT TILL MIG
Önskas köpa: roddbåt eller liten
utombordare till Brändö ö.
Barbro Björkfelt 040 5052107
barbro.bjorkfelt@gmail.com

Klädförsäljning
på Solkulla torsdag 3 maj kl 10-14
Välkommen
Louise Brunnsberg, Berdinas kläder

Sedins TV Service planerar att i samarbete med
ÅRTV besöka Brändö i maj. Har du problem
med TV-mottagningen från Smedsböle och vill
få det kontrollerat/åtgärdat, kontakta Sedins på
tel. 23260 för mer information. OBS! Gäller inte
för IPTV-relaterade problem.
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ÖVRIGT

Bästa Brändöbor
jag har inlett min verksamhet som apotekare på Första Apoteket (tidigare Nya Apoteket) i Mariehamn
och därmed också delvis på Kumlinge Apotek. Farmaceut Nina Carlsson sköter alltjämt den dagliga
verksamheten där och därmed många av era apoteksärenden.
Vi har bl.a. förnyat it -systemet och de fakturor som medföljer era försändelser ser nu lite annorlunda ut.
Jag ber er alla notera det nya bankkontonumret på fakturorna. Tack!
Ni kan nu, om ni så vill även få era fakturor som direktbetalningar eller som e-fakturor. Kontakta i så fall
ert bankkontor eller beställ e-fakturor via er internetbank.
Annars fortsätter verksamheten på samma sätt som tidigare och kontaktuppgifterna förblir desamma. Jag
hoppas på ert fortsatta förtroende för Kumlinge Apotek och/eller Mariehamns Första Apotek.
Med en önskan om varm och vacker vår och sommar,
Ingrid Qvarnström
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ÖVRIGT
Bostad, andra bostad, fritidsbostad på årsbasis...
Vi har lediga radhuslägenheter;
Trerumslägenhet med bastu, 73 kvadratmeter, 401,50 e/
månad vid fortlöpande kontrakt.
Tvårumslägenhet med bastu, 63 kvadratmeter, 352,80 e/
månad vid fortlöpande kontrakt.
Enrumslägenhet, 44 kvadratmeter, 277,2 e/månad vid
fortlöpande kontrakt.
Välkommen till Lappo!
Lappoföretagarnas fastighets ab
Tiina Thörnroos
tel +358 40 83 24 333
mail: info@pellas.ax

Skylift uthyres, 15m arbetshöjd.
Hyra 545 euro/vecka eller 96 euro/dygn.
Priser inklusive moms.
Tel 0400 562 589
Jonas Thörnroos
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ÖVRIGT :
VÅRHÄLSNING FRÅN ALEXANDER OCH LENA/
SJUKVÅRDSMOTTAGN.
Först av allt: TUSEN TACK till Monica o. Klas-Göran för alla åren här!
Vi kan inte ersätta dig,Monica, men ska försöka göra vårt eget bästa
Sedan lite information som påminnelse:
På Åland finns två hälsostationer, i Mariehamn o. i Godby, för allmän
sjukvårdsupplysning, hälsofrågor och, vid behov, läkarvård.
Tel.nr M:hamn 018-538500, man lämnar ringbud om linjen upptagen,
öppet alla dagar. Godby tel.nr 018-535800, öppet måndag-torsdag.
På Brändö jobbar en hälsovårdare i gången, som har hand om även akutvård,
hemsjukvård, lab.prover, skola, etc.
Telefontid måndag-fredag 9-11, tel.( 018-) 56115.
Om numret inte svarar då, betyder det att vi är upptagna, eller inte alls på
mottagningen just då. Försök gärna om en stund på nytt!
Mobiltelefonen är till för brådskande ärenden, tel. 040-846 13 13.
Läkare finns det på Brändö en och en halv dag, var 3. eller 4. vecka.
Receptförnyelser sköts i god tid, via www.kanta.fi för den som så vill,
eller per telefon, gärna med hjälp av just Godby eller Mariehamn.
Låt oss använda läkarens arbetstid i första hand för patientarbete!
Icke-ålänningar: se Brändö info/ april eller juni 2018.
Akuta ärenden: Ring alltid först 112, så sparas tid. De kontaktar oss!

OBSERVERA!
De som önskar komma i kontakt med tandvården som besöker Brändö 14-17 maj (se april
info)
Ring telefon 538 524 och boka tid. Det går inte att boka via Brändö telefon nummer
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ÖVRIGT :
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ÖVRIGT :
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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
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
Granlund Margareta……………….…….0403557699
15 Grünewald Julia……………………..…... 040 6317878
Gustafsson Anneli………………………...04573427786
Gustafsson Christer………..………...…....040 0887091
Gustafsson Jörgen……………….…..…......040 0931224
Gustafsson Sture………………....…....…..040 5263399
Gustavs taxi,Väisänen Teemu…..……. ….040 5876106
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 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
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

R
Renman Maria………………………..040 8619036
S
16Sandberg Göran…………………......0457 3134127
Sandberg Ralf……………………….....040 0536751
Sandberg Susanne………………….....040 0846757
Sandholm Kaj-Gustav ………………..040 0796307
Sipilä Taina…………………………… 0405376221
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 Bjarne…………………..….040 5456658
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 Viveca……………………..040 0229372
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
Väisänen Teemu, Gustavs taxi… ….040 5876106
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

