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HJÄRTSTARTARE I BRÄNDÖ KOMMUN 

Asterholma 
Stugbyn, till vänster vid pumphusets yttervägg i skyddat skåp, ca 
200 meter från färjfästet (kontaktperson Eyolf Berg: tel: +358 
4570452159) 
Lappo 
Affärens yttervägg, vid ingången i skyddat skåp, ca 100 meter 
från färjfästet (kontaktperson Matilda Öström tel: +358 
405413902) 
Torsholma 
Ladugårdsvägg, till höger då du kommer in till byn i skyddat 
skåp, ca 260 meter från stora vägen (kontaktperson Jörgen 
Gustafsson tel: +358 400931224) 
Baggholma  
Ladugårdsvägg, till vänster då du kommer in till byn i skyddat 
skåp, ca 150 meter från stora vägen (kontaktperson Sigvard 
Nordling tel: +358 407037091) 
Brändö by 
Hemgårdens yttervägg, till höger om postlådorna i skyddat skåp 
(kontaktperson Elisabeth Forsman tel: +358 4573420790) 
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Björnholma 
Ladugårdsvägg, till höger då du kommer in till byn i skyddat 
skåp, ca 400 meter från stora vägen (kontaktperson Harald 
Björkwall tel: +358 400537005) 
Korsö 
Garagevägg, till höger då du kommer in till byn i skyddat skåp, 
ca 500 meter från stora vägen (kontaktperson Klas-Göran 
Englund +358 405843625) 
Fiskö 
Båtsmansgården, till vänster innanför ytterdörren i skyddat skåp 
(kontaktperson Lars-Erik Holmberg tel: +358 400360859) 
Åva 
Ladugårdsvägg, till vänster då du kommer in till byn i skyddat 
skåp, ca 230 meter från stora vägen. Kommer du från Åva 
färjfäste är det ca 1,2 km från stora vägen (kontaktperson 
Yvonne Nordlund tel: +358 405031533) 
Jurmo 
Vandrarhemmet, till vänster innanför ytterdörren, ca 100 meter 
från färjfästet (kontaktperson Malena Strandvall +358 
405389949) 
 
Du kan också kontakta Gun Lindman som är ansvarig för 
hjärtstartarna i Brändö kommun, tel +358 405961398 
 

HJÄRTSTOPP 
RING 112 
Påbörja hjärt- och lungräddning:                            
- 30 kompessioner                                                     
- 2 inblåsningar 
Koppla upp defibrillatorn och följ 
anvisningarna 
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BOSTÄDER ATT HYRA I TALLHYDDAN/ÅVA. 
 

I fastighets Ab Tallhyddans radhus i Åva finns två trerummare på 75 
m2 var för uthyrning. 

Båda består av två sovrum, kök (kyl-frys samt diskmaskin), 
vardagsrum, våtutrymme (obs tvättmaskin ingår ej) med bastu samt 
terrass. Till bostäderna hör kallgarage med eluttag samt mindre 
kallförråd. 

Båda bostäderna är nyrenoverade d.v.s. normal standard. 

Kallhyran (värme och elektricitet betalas separat av hyresgästen) för 
nr 5 (bostad i ändan) är för närvarande 411,75 € och för nr 4 (har 
värmepump som sänker uppvärmningskostnaderna) 486,75 €. 

Nr 5 är omedelbart ledig medan nr 4 renoveras och torde bli klar för 
uthyrning inom senast februari månad 2023. 

Bostäderna i radhuset ligger ca en knapp kilometer från Åva 
bycentrum och byhamnen. I byhamnen finns möjlighet att hyra 
båtplats för 100 €/säsong samt kallförråd för ytterligare 100 € (via 
Åva fiskelag). 

Först till kvarn får först mala ! 

Välkommen :)  

För närmare uppgifter/information om kommunen/byn samt besök 
på plats kontakta John Wrede, tel. 040 746 35 96 , 
epost: wrede.john@gmail.com. 

 

mailto:wrede.john@gmail.com
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Brä ndö  hä lsö- öch             
sjukvä rdsmöttägning 
 

Öppettider: Mån – tors kl. 8-16, fre 

samt dag före helg kl. 8-14. 

Beredskap alla dagar kl. 8-24. Alla 

besök till hälsovårdare eller läkare 

enligt tidsbokning. 

 

Du når oss på tel. 040 846 1313.  Vi använder Tele-Q. 

Ringer vi inte upp på angiven tid har vi fått oförutsett 

arbete och ringer upp så fort vi har möjlighet. 

Ring alltid 112 vid olyckor eller akuta sjukdomsfall. 

Läkaren besöker Brändö en gång per månad, kom ihåg 

att boka tid. 
 

Vaccinationer 

Covid-boosterdoser rekommenderas åt 65 år fyllda och 

riskgrupper där det gått minst 3 månader sedan 

senaste vaccination eller genomgången sjukdom. 

Vi påminner också alla om att kontrollera sina TBE-

vaccinationer inför sommaren. De tre första doserna 

TBE-vaccin ingår i vaccinations-programmet och är 

således avgiftsfria för personer som bor stadigvarande 

på Åland samt personer som har sin hemkommun i 

Finland men vistas långvarig tid på Åland. Påbörjar man 

sina TBE-vaccinationer redan nu hinner man få två 

doser före sommaren. 

Hälsningar, 

Lena & Iréne 

Godby Hälsocentral: 018 535 819 

Mariehamns Hälsocentral: 018 538 500 (öppet 
även på helgerna) 

Akuten på ÅCS: 018 535 270 

Alarmcentralen: 112 
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Informerar: 
 

Följande verksamhet startar i februari: 
 
Mimosel- träffar med sittgympa, fika och trevlig samvaro 
för var och en som känner sig att vill komma med och 
umgås i trevligt sällskap! 
Första träffen på tisdag 7.2. klockan 14-16 på 
församlingshemmet 
Träffarna kommer att hållas på församlingshemmet 
varannan vecka. Ledaren är Yvonne Nordlund. 
Deltagaravgiften 3€/ gång, som faktureras i efterhands.  
 
 
Gymcirkel för vuxna i Folkhälsans gym  
tisdagar klockan 16.30-17.30 med start på tisdag 7.2. 
Ledaren är Yvonne Nordlund. Obs! Gymmet är abonnerat 
under tiden då gymcirkeln hålls. 
 
Deltagaravgiften för gymcirkel 50€ för medlem/ 65€ för icke 
medlem.  
Medlemsavgift för år 2023 är 10€. 
Man får komma och prova på gymcirkel en gång utan 
kostnad, därefter betalar man hela terminsavgiften. 
Deltagaravgiften faktureras skilt.  
 
 
Torsdag 16.2. klockan 18-19.30 ordnas ett tillfälle med 
Jonas Lindqvist där fysträning för vuxna står i fokus.  
Jånte är erfaren judoka och har en lång träningsbakgrund. 
Utöver träningen ger han tips och råd hur man ska bygga 
upp sin gymträning. Deltagaravgiften är 10€/ person. Ingen 
förhandsanmälan behövs, dropp in bara! 
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Folkhälsan söker lekledare till sommarens 
simskolor! 
 
Sommaren närmar sig och det planeras att hålla tre 
simskolor på Brändö i sommar. 
Folkhälsan söker lekledare till sommarens simskolor som 
kommer att ordnas under perioden 26 juni- 4 augusti (v. 26-
31). Exakta tiderna för simskolorna kommer att 
utannonseras i mars. Lekledarkursen som ordnas i 
Mariehamn 19–20.6. rekommenderar vi till samtliga 
lekledare.  
Du som har fyllt 15 år och tycker om att jobba med barn 
utomhus, skicka din ansökan till Paulina Nixholm 22910 
Torsholma eller per epost: nixholm_90@hotmail.com , 
senast 31.3. 
 
 
Föreningen söker också en person som är intresserad av att 
jobba som simlärare!  
Som simlärare bör du ha fyllt 18 år och ha en godkänd 
simlärarutbildning.  
Utbildningen för simlärare på Åland ordnas följande datum 
del 1: 24–26.2, del 2: 31.3.- 
2.4. och del 3: 12–14.5. 
Mera information om utbildningen finns på https://
www.folkhalsan.fi/kurser/utbildning/simlararutbildning-pa-
aland-/ 
 
I förutsätt att man är intresserad och ställer upp för att 
jobba minst två somrar kan föreningen bekosta 
simlärarutbildningen.   
För mer information om utbildningen och simlärararbetet, 
kontakta  
Erika Kvarnström, koordinerande simlärare 
Tel 018 527 042  / e-post: erika.kvarnstrom@folkhalsan.ax 
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Skärgårdsmuseet på Lappo söker museivärd för säsongen 2023! 

 

Skärgårdsmuseet har cirka 1000 besökare per sommar. Vi har öppet 

alla dagar från mitten av juni till mitten av augusti. 

Vi söker dig som har fyllt 15 år och tycker att det skulle vara roligt att 

önska våra besökare välkomna till Skärgårdsmuséet. Erfarenhet av ett 

liknande arbete är inte ett krav, men vi förväntar oss att du är 

intresserad av att jobba i ett serviceyrke och villig att lära dig det 

viktigaste om Skärgårdsmuséets samling.  

Till arbetsuppgifterna hör att: 

Välkomna besökare och ta betalt för inträde 

Svara på enklare frågor om Skärgårdsmuséet och föremålen (du får 

information om muséet och guidning av utställningen när du börjar 

jobba hos oss) 

Hålla utställningslokalen och museiområdet snyggt och fritt från skräp 

 

Intresserad? Skicka din fritt formulerade ansökan till Maria Renman,  

e-post: mrenman@abo.fi och berätta om dig själv och varför du vill 

jobba i Skärgårdsmuséet i sommar. Din ansökan vill vi ha senast 

28.2.2023. 

Om du har frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta Maria på 

telefon 0408619036 eller e-post mrenman@abo.fi 

Välkommen med din ansökan! 

mailto:mrenman@abo.fi
mailto:mrenman@abo.fi
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Sirius Vapenhandel  

 

mailto:sirius.aland@gmail.com
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Årsmöte på Gullvivan, Korsö– fis-
kelag, delägarlag, samfällda land– 

och vattenområden 

Delägarna i Korsö bys fiskelag, Korsö 
delägarlag samt korsö samfällda land– 
och vattenområden håller årsmöte på 

Gullvivan lördagen den 18/2  kl.12.00. 

 

Kaffe och smörgås / kaka serveras. 
Stadgeenliga förhandlingar 

Varmt välkomna! 
Styrelsen  

HälsoMagneten till Brändö! 
Hej! Jag kommer till Brändö den 13-14 februari. 

Passa på att boka medicinks fotvård, massage, aku-
punktur eller lättare klippning för äldre.  

Välkommna att boka!  

Puhutaan myös suomea 

Katarina Johansson 

Telefon: 

23707 eller 0407487707 

Www.halsomagneten.nu  
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Minnesstund i hembygdsgården 

Imme Henriksson 

Den 11.2. klockan 14:00 

Anmälning skickas senast den 8.2. till e-post adressen: 
astrid_elisabet@hotmail.com 

Vänligen inkludera eventuell specialkost, allergier, gluten i din anmälan. 

Blomsteruppvaktning undanbedes.  

För att hedra Imme Henrikssons minne kan man bidra till den                       
finska Cancerstiftelsen. 

 



24 

 

Boknyheter februari

 

ANDERSSON  Rum med dolda fönster 
COBEN  Lämna inga spår 
COLLINS  Snart har sommarn blommat ut 
DAHLBERG  Den döde på balkongen 
HELLSING  Till sista droppen 
HERMANN  Hemma 
LEON   Det glömda barnet 
MODIANO  Chevreuse 
O’FARRELL  Lucrezias porträtt 
ROBINSON  Ett bärbart paradis 
SWEDENMARK Mistlar och mys

 

BACKA  Överlevnadshandbok för finlandssvenskar 
CUNNINGHAM Putins Ryssland : en diktator blir till 
GROSSI  Gå vidare efter utmattning 
NORDENSTAM Lättläst 
SLOTTE  Ur mammas mörker 
   Svenska allsånger

 

Eiffel 
En ung Mumins äventyr 

 

 

Skönlitteratur för vuxna 

Facklittetaur för vuxna 

DVD 
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Boknyheter februari 2023

 

ALTÉS   Stopp! 
BONDESTAM God morgon rymden 
BRANDIS  Tolv hemligheter 
BROSS  En hemlighet 
FRANSSON  Strandglas 
HAUGHTON            Bra jobbat, mamma pingvin 
JANSSON  Mina första vinterdjur 
KARSIN  Okej med dig? 
KUNNAS  Koiramäen lapset kaupungissa 
KUNNAS  Pippendorfin kirjavat kummitukset 
NILSSON-THORE Alla tre snorar 
NORLIN  En omöjlig kupp 

 

 

Det händer i biblioteket i februari 
Törsdäg    16.02    kl. 19:30    Bökprät pä  bälköngen 

Tisdäg       28.02    kl.  14:30   Hö glä sning  

Onsdäg      22.02    kl.  19:00   Alfäpetturnering 

 

 

 

 

Böcker för barn och ungdom 
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Kontaktuppgifter

 
e-pöst:     brändöbibliötek@brändö.äx 
telefön:    01856216 (älltid 018), 0400 526 777 
ädress:   Brä ndö vä gen 992, 22920 Brä ndö  
hemsidä:   https://www.brändö.äx/sv/bibliötek 
bibliötekärie:   A sä Lundberg 
 

Observera att Lappo biblioteks telefonnummer 018-56611 
tas  ur bruk 31.01.2023.   

Du nä r bibliötekärien pä  nummer 01856216 eller 0400 526 777. 
 

Öppethållningstider 

 
Mä ndäg    9:00  - 11:00, 13:30 – 16:00, 18:30 – 20:00  
Tisdäg       9:00  - 11:00 
Törsdäg    9:00  - 11:00, 13:30 – 16:00, 18:30 – 20:00

 

Bibliöteket i Brä ndö  hä ller merö ppet utän persönäl utö ver ö ppethä ll-
ningstid mä ndäg – sö ndäg  09:00 – 20:00.  Löggä in med hjä lp äv ditt 
bibliötekskört öch en pinköd. 

 

 

 

 

Brändö kommunbibliotek 

Brändö kommunbibliotek 

Meröppet 

mailto:brandobibliotek@brando.ax
https://www.brando.ax/sv/bibliotek
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Tisdäg  07.02     14:00 – 16:00 
Tisdäg  14.02     18:00 – 20:00 
Tisdäg  21.02     14:00 – 16:00 
Tisdäg  28.02     18:00 – 20:00 
Tisdäg  07.03     14:00 – 16:00  

  

 

Gämmäl söm ung vä lkömmen till bibliöteket fö r ätt 
lyssnä pä   nä grä skä rgä rdsberä ttelser.  Vi bjuder pä  
käffe med tilltugg.    Fö rhändsänmä län  till bibliöteket 
senäst  21.2.  Meddelä dä  öcksä  öm eventuellt  behöv 
äv skjuts öch öm  ällergier. 

 

Om du tycker det ä r röligt ätt spelä Alfäpet, köm dä  
till bibliöteket öch deltäg i vä r tä vling.  Värje läg be-
stä r äv minst tre persöner.  De söm gä tt segrände ur 
grundserien förtsä tter till slutspel.  Anmä l ditt läg 
senäst 16.2. till bibliöteket. 
 

Lappo bibliotek    

Högläsning i biblioteket 28.2 kl. 14:30 

Alfapetturnering 22.2 kl. 19:00 
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Februari 

 

5.2 Kyndelsmässodagen 

Gudstjänst i S:ta Anna kl. 11 

Joakim Oldmark, Kyrkkaffe 

12.2 Andra söndagen före fastetiden 

Högmässa i S:t Jacob kl. 11 

Heikki Turakka, Ewert Gustafsson 

19.2 Fastlagssöndagen 

Högmässa i S:ta Anna kl. 11 

Alexandra Äng, Joakim Oldmark, Ewert Gustafsson 

26.2 Första söndagen i fastan 

Gudstjänst i S:t Jacob kl. 11 

Joakim Oldmark, Kyrkkaffe 

5.3 Andra söndagen i fastan 

Gudstjänst i S:ta Anna kl. 11 

Joakim Oldmark, Ewert Gustafsson, Kyrkkaffe  

 

 

Musik      Välkomna med och sjung! frågor->Ewert 

Brändökören övar i församlingshemmet den 8 och 15.2 kl 19.30 OBS 
onsdagar  

Kumlingekören, första samling 
söndag 19.2 kl 15 i kyrkan. Vi 
kommer under våren att jobba 
med en allsångsgudstjänst.  
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Middag & födelsedagsfest 
14.2 kl. 17 i Församlingshemmet i Brändö ( i samarbete med Före-
ningen för Vård i Livet) 

Anmälan senast 6.2. 

 
23.2 kl. 16:30 Församlingsgården i Kumlinge 

Anmälan senast 13.2 
 

Alla som fyllt 80 år är tillsammans med eventuell 
följeslagare hjärtligt välkomna. 

Vi kommer att uppmärksamma dem som fyllt jämnt under de senaste 
tre åren. 

 

Anmälningar till predikobiträde Joakim Oldmark,  tfn 0400 311 802. 
Meddela gärna om behov av skjuts samt om allergier och överkänslig-
heter. 

 

Barn och ungdom 

Sportlovsläger åk 1-6 på Lemböte 20-22.2. Anmälan via mariehamnsforsamling.fi 
Ewert är med som ledare 

Ungdomskväll med Mässa och middag i Jomala kyrka, församlingshem 10.2 kl.18.  

Resa till Taize, Frankrike med Ålands unga kyrka 14-21.5. Intresserad? info? Kon-
taka Ewert. Mer info om Taize , taize.fr (finns svenska sidor) Sista anmälningsdag 
28.2 

 

 

Kontaktuppgifter     Åsa Lundberg, kanslist 
Jon Lindeman, t.f kyrkoherde   0400 975 807 
0400 951 734      Jana Björkwall, församlings- 
Joakim Oldmark, predikobiträde   mästare 0400 311 804 
0400 311 802      Holger Lindén, kyrkvärd 
Ewert Gustafsson, t.f kantor   0400 311 804 
0400 311 802       
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