ECKERÖ info
Januari 2009 Nr 1
Eckerö på Ålands solsida!
På gång i Eckerö
Fullmäktige sammanträder
torsdagen den 29 januari.

KEJSAR ALEXANDER
II:S STIPENDIEFOND

_______________________________

(Kejsarstipendium)
för år 2008 har tilldelats

VID ECKERÖ KOMMUNS NYÅRSMOTTAGNING den 01.01.2009
UTDELADES FÖLJANDE

HEDERSUTMÄRKELSER
FÖR ÅR 2008

Marica Jansson
Motivering: se sid 16

_______________________________

*Årets Eckeröbo:
Jenny Häggblom

DAGS ATT ANSÖKA OM
KULTURSTÖD!

*Årets kulturperson:
Sigrid Andersson

Kultur- och fritidsnämnden utdelar
varje år ett allmänt kulturstöd till föreningar och enskilda som anordnar
kulturella arrangemang i Eckerö kommun. Föreningar, organisationer eller
enskilda kan ansöka om ett allmänt
kulturstöd för år 2009 från Eckerö
kultur- och fritidsnämnd.

*Årets miljövän:
Nellie Berthén-Carlströmer
*Årets företagare:
Guy Alm
Jan-Erik Johansson
Johan Hilander
Henrik Viitanen

Motiveringar: se sid 14-15

Ansökan bör inlämnas senast den
31.3.2009 med en kort motivering
och kostnadsberäkning.
Adress:
Kultur- och fritidsnämnden, Kommunkansliet
Södra Överbyvägen 8
22270 Eckerö
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Aktuellt på Solgården

TILL SALU:
Vi har en
frisörtvättstol
som vi inte
använder. Är
du
intresserad av
att köpa den ge ett bud!
Personalen på
Solgården tel:
364020

Informationstillfälle om
äldreomsorgen i Eckerö kommun.
Onsdag 28 januari kl 18.00 - 19.30 på Solgården.
Pauliina Körkkö berättar om sina arbetsuppgifter som
äldreomsorgsledare och samtidigt får Du tillfälle att
träffa kommunens nya socialsekreterare Andrea
Sandberg.

Alla intresserade Hjärtligt välkomna!

Alla pensionärer!
Kom med på kafferep på Ekergården onsdagen den 18.02.2009 kl. 13.00—14.30.
Program första gången: Gittan håller sittgympa.
Meningen är att vi skall träffas en gång i månaden kring olika program.
Hälsn. Pauliina Körkkö, äldreomsorgsledare. Tel: 364026

Lediga lägenheter
2 rum och kök,
kök 56,6 m2
i Ekebo, Storby
Ledig omgående.

2 rum och kök,
kök 56,6 m2
i Ekebo, Storby
Ledig från 01.02.2009

Ansökan skall vara kommunkansliet tillhanda senast 30.01.2009
före kl. 15.00Tel: 018-32930
E-post: info@eckero.ax
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Dagvården meddelar:

Den nya småbarnsavdelningen ”Småpigorna”
undrar om någon har dockvråmöbler ( bord
+stolar liten modell för barn under 3 år)
samt en liten lekstuga att skänka eller sälja
för en liten slant.
Hör i så fall av er !
Tel: 0400 965 112

Månadens miljötips:

Ät grönt!
Det går åt mellan 10 och 20 gånger mer energi för att producera köttprodukter än vegetabiliska. Du kan till exempel börja med att införa en grönsaksdag i veckan. Det finns många
goda vegetariska rätter att välja mellan. Recept hittar du bla
på www.vegetariskt.com
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Notiser

FOLKHÄLSANS MOTIONSDANS PÅ
EKEBORG
STARTAR IGEN PÅ FREDAGAR den 16.01-09

19.00-19.30 dansas det bugg
19.30-21.00 är det motionsdans som gäller.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motionsdansen är för alla åldrar.
Det är fritt att välja vilka tider man vill vara med.
KOM MED, ensam, i par eller med någon bekant.
Under buggdansen lär Hannu ut nya buggturer.
Under motionsdansen lär Inga och Hannu ut danssteg
till den som så önskar.
Några förkunskaper krävs inte, alla dansar efter sin
förmåga.
Dans är bra motion och stämningen är god på Ekeborg
på fredagskvällarna.

Hjärtligt välkomna!
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Notiser

DET ÄR DAGS ATT PLANERA SOMMAREN!
Behöver du ett sommarjobb?
Du som är 18-28 år –
Upplev Norden genom Nordjobb.
Sök sommarjobb idag!
Har du behov av motiverad arbetskraft i sommar?
Varje sommar är det över 4000 ungdomar som vill
Arbeta på Åland genom Nordjobb.
Alla arbetstillfällen är välkomna!
Vill du hyra ut bostad i sommar?
Om du har en lämplig bostad som du vill hyra ut till
En skötsam ungdom från ett annat nordiskt land så
kontakta Nordjobb.
Läs mer på vår hemsida: www.nordjobb.net
Kontakta Nordjobb på Åland:
Bror Myllykoski tel 17279, e-post: norden@aland.net
Fax 17597

Annons

LÄGENHET
uthyres i Storby, Eckerö

2 rum och kök 62 m2
Storby Fastighets Ab
Berit Metsik

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT VÄVA?
Nu under vintern-våren planerar vi att väva
tex. mattor, löpare och dukar men även plädar och ryor m.m om intresse finns. Vi har
lokal och ett antal vävstolar lediga. Alla är
välkomna,
välkomna både Du som kan mycket om vävning och Du som aldrig har vävt, då lär vi av
varandra. Är du intresserad - ring:
Inga tel: 38338 eller Maggi tel: 38666

0457 331 4939
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Notiser

Önskar alla medlemmar en god fortsättning på det nya året! Vi vill också
passa på att tacka all sponsorer som stöttat föreningen under det gångna året.
Nya styrelsemedlemmar
EIK söker nya styrelsemedlemmar, är du intresserad av att vara med? Kontakta Gunnar Löfström (0405384219), EIK kommer att hålla årsmöte i mitten av februari, datum och tid i nästa Eckerö info.
Aktiviteter i januari
Fotboll herrar drar igång igen efter jul uppehåller mer info och tider finns på
hemsidan: www.laget.se/EckeroIKH
Innebandy herrar drar också igång igen efter jul uppehållet, första matchen
spelas 7 januari i Baltichallen kl 19:30. Mer info på hemsidan www.laget.se/
EckeroIKIB
Pingisen drar igång igen den 15 januari kl 18:30 på Eckerö skola, alla välkomna.
Boxersize på torsdagar, för tider och anmälan kontakta Pia Lundberg på telefon: 040-542 76 52
Fritidsdräkter
Dräkterna finns att köpa på Matnichen, Condis och via Jonas Karlsson (tel
0407427474). Dräkterna finns i följande storlekar: S, M, L, XL. Och barnstorlekarna: 128, 140, 152
Priset är 40 euro/35 euro för medlemmar, icke medlemmar 65 euro/60 euro.
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Notiser

Folkhälsan i Eckerö ordnar en Hälsans Dag
den 7 mars 2009 i Eckerö Hallen kl 10 - 15:00.

Nu vill vi att så många som möjligt vill delta med sitt företag eller sina produkter på vår Hälsans Dag.
Kom med, företag eller privatperson, och presentera ditt
bidrag för en bättre Hälsa och Miljö!
Det kan vara allt från prova på behandlingar till hälsoprodukter eller något som främjar en bättre miljö.
Detta är ett ypperligt tillfälle för dig att synas!
Tillsammans kan vi alla bidra med något för en
bättre Hälsa och Miljö!
För mera information ring till
Ordförande Lotte Eriksson Tel: 050 - 400 4867 gärna efter
kl 13:00.
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Kommundirektören informerar
Nytt från kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antog enhälligt kommunens budget för verksamhetsåret
2009 samt anslutande ekonomi- och investeringsplaner vid sitt decembermöte.
Flera års ackumulerade underskott i budgeten, har under 2008 och i budgeten
för år 2009, vänts till överskott i kassan samtidigt som kommunen står inför flera ekonomiska utmaningar och flera tunga investeringsprogram, främst inom
avloppsutbyggnaden. Kommunstyrelsens företrädare och kommundirektören
anförde i budgetförslaget att den främsta hotbilden består av en successiv nedtrappning av inkomsterna från samfundsskatten till följd av utflaggningen av
färjan m/s Eckerö.
Det budgeterade överskottet för 2009 uppgår till 163.000 Euro.
Kommunfullmäktiges delbeslut vid budgetmötet omfattade bl.a.
följande:
Miljönyckeltal kommer att tillföras kommunens balansbok och även senare även
ingå i budgetkapitlet om hållbar utveckling.
Kommunens skuldbörda med hänsyn tagen till lån per invånare införs i kapitlet
Kommunal verksamhet och kompletterar också finansieringsdelens statistik.
Kommunfullmäktige beviljade Näringsnämndens dispositionsmedel under förutsättning att bidragen frigörs efter beslut i kommunstyrelsen där projektinnehåll
och kostnadsberäkningar dessförinnan har redovisats. Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att vidtaga en översyn över Näringsnämndens uppgifter, medelstilldelning och tillgång till beredande och verkställande tjänstemän
under 2009. Kommunfullmäktige informeras också om nämndens projekt inom
ramen för den fortlöpande ekonomirapporteringen.
Under Socialnämndens resultatområde dagvård antecknades att en översyn av
huvudmannaskapet för eftermiddagsvården snarast kommer att inledas för att
förbereda verksamhetens återgång till Socialnämnden. Motsvarande klargörande återfinns inom
Kultur- och fritidsområdens verksamhetsmål.
Under verksamhetsmålen för resultatområdet dagvård införs uppgiften att se

över förutsättningarna och de praktiska konsekvenserna av en mer differentierad barndagvårdstaxa
i enlighet med kommunstyrelsens tidigare beslut.
De nyckeltal för servicehuset som tidigare ingått i balansboken skall också tillföras hemvårdens statistikunderlag under resultatområdet hemservice i budgeten.
Skolnämndens verksamhetsmål 2009 kompletteras med en konsekvensbedömning av den nya skolskjutsförordningen.
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Kommundirektören informerar
Kommunfullmäktige noterade att Jomala kommun ej tillträtt det nya samarbetsavtalet med Mariehamns stad om driften av Medborgarinstitutet. Detta påverkar övriga kommuners kostnader i jämförelse med tidigare framlagt budgetunderlag men
konsekvenserna är ännu inte kostnadsberäknade för deras del.
Avsnittet om Kultur- och fritidsnämndens verksamhet gällande eftermiddagsvården
får ny lydelse: En översyn skall skyndsamt göras i början av 2009 av eftermiddagsvårdens huvudmannaskap i syfte att verkställa en återgång till Socialnämndens ansvars- och verksamhetsområde.
Kommunfullmäktige understryker nödvändigheten av att en samlad översyn görs
av kostnader, kostnadstäckning, subventionering och avgiftssystem inom området
återvinning och problemavfall under 2009 i enlighet med redan återgiven målsättning i budgeten. Eckerö kommun önskar vidare intaga en konstruktiv inställning till
de samverkanslösningar som kan aktualiseras gentemot andra kommuner inom
områdena renhållning och avfallshantering.
Verksamhetsmålen för samhällstjänster under 2009 kompletteras med följande
uppgift: Eckerö kommun skall aktivt bidraga till att alla berörda markägare vid Degersandsvägen ingår ett väglag för att långsiktigt lösa underhållet av den s.k. Turistvägen.
Kommunfullmäktige villkorar Tekniska nämndens budgetanslag för parker och allmänna områden med att ett markupplåtelseavtal i
Degersand skall ha ingåtts med entreprenör senast den 31.01.2009.
Investeringsbudgeten förändrades på följande punkter:
Skolnämnden ges i uppdrag att kostnadsberäkna och specificera ombyggnadsbehovet på skolans toaletter under 2009 för att möjliggöra offertförfrågan under våren
2010 och ombyggnation under sommaren 2010.
Anskaffning av kokgryta och varmluftsugn till Eckerö skola, stekbord till köket i
daghemmet samt industritvättmaskin och torktumlare till servicehuset skall ske
omgående med hänsyn till leveranstider.
Under trafikleder förnyas ett anslag på 5.000 Euro för anläggande av anslutningsväg till industri- och hantverksområdet i södra Storby.
Investeringsplanen 2010-2013 tillförs anläggandet av en idrottsbana för vinter- och
sommarsporter motsvarande den s.k. miniarenan i Hammarlands kommun. Projektet upptages under 2010.
Anslaget för vägbelysning på gång- och cykelbanan från Överby till Marbykorsningen förtydligas till att gälla från Överby till den västra Marbykorsningen.
Brandnämnden erhåller ett anslag på 50.000 Euro för anskaffning av ny manskapsbil 2010.
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att utifrån därmed vidtagna och protokollförda korrigeringar, fastställa budgeten för år 2009, ekonomiplanen för åren
9
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Kommundirektören informerar
Inrättande av administrativ tjänst
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att inrätta en ny administrativ tjänst som byråsekreterare vid kommunkansliet i Eckerö kommun från och med
den 1 januari 2009. Det uppdrogs åt kommunstyrelsen att framlägga förslag till befattningsbeskrivning samt att utlysa och tillsätta tjänsten (Kfg § 179).

Budgetkommentar av kommundirektören
Eckerö kommun har i ett pressmeddelande redovisat huvuddragen i budgeten för
2009. Det framhålles av kommunens företrädare att vi har fått ett andningshål under
förhoppningsvis några år, då vi måste göra allt vad vi kan för att stabilisera ekonomin.
Ett led i denna långsiktiga konsolidering var beslutet om att höja den kommunala inkomstskattenivån under 2009. Kommunstyrelsen hade också föreslagit en höjning av
fastighetsskatten, men kommunfullmäktige har tidigare valt att avvakta på den punkten.
För första gången på mycket länge har budgeten medgivit en samlad översyn över personalens arbetsbelastning för trimma det administrativa arbetet på våra förvaltningar.
Eckerö kommun inrättar också en ny tjänst som äldreomsorgsledare från årsskiftet.
Meningen är att äldreomsorgsledaren skall tillföra en helhetssyn på kompetens, utbildning, kvalitetssäkring och verksamhet inom kommunens samlade åldringsvård och
hemtjänst. Åldringsvårdsledaren leder verksamheten på Solgården och blir samtidigt
föredragande i Socialnämnden inom detta ansvarsområde.
Kommunfullmäktige har under 2008 tillsatt en särskild ekonomistyrningsgrupp med
uppdrag att analysera såväl omvärldsfaktorer som kostnadsutveckling liksom att prioriteringssätta de långsiktiga investeringarna i kommunen. Investeringsplanen omfattar
numera fem år i stället för tre år som tidigare. "Bulken" av investeringsprojekt består
av en särskilt godkänd utbyggnadsplan för det kommunala avloppsledningsnätet.
Miljösatsningarna står överlag i fokus för budgeten 2009. De närmaste åren är avgörande för att hinna med ett antal synnerligen tunga investeringar i utbyggnaden av det
kommunala avloppsledningsnätet och förbättringar i kommunens reningsverk. Avloppsanslutningarna är – och förblir - kommunens enskilt största bidrag till att begränsa
övergödningen av Östersjön.
En forcerad och mycket positiv satsning har redan inletts för ökad energieffektivisering
i kommunens fastigheter ledd av kommunens energigrupp. Det handlar såväl om omställning från oljeberoende till förnyelsebara energislag, främst biobränsle, men också
förslag till installation av värmepumpar m.m.
Näringsnämnden har erhållit anslag för flera planerade miljöprojekt för ett hållbart Eckerö.
Från ett synnerligen ansträngt läge, måste vi också hinna bygga upp en investeringsreserv för att kunna parera förväntade behov inom åldringsvården, däribland ytterligare en utbyggnad av kommunens servicehus Solgården. Servicehuset stod färdigt i slutet av år 2004 och har redan byggts till en gång.
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Kommundirektören informerar
I kommundirektörens budgetöversikt poängterades nödvändigheten av sammanhållning och utvecklingskraft inför det förändringsbehov som kommunerna står inför.
Flera större publika arrangemang under 2009, både Postrodden och de internationella
Ö-spelen, ger oss chansen att visa upp Eckerö från dess bästa sida. Märkesåret 2009
som högtidlighåller 200-årsminnet av det svensk-finska rikets uppdelning kommer
också att uppmärksammas i Eckerö. Tidskriften Skärgård vid Åbo akademi, publicerade i slutet av 2007 ett temanummer som utförligt redovisade krigsförloppet på Åland,
däribland slutstriden på isen utanför Eckerö och på Signilskär. Kultur- och fritidsnämnden samt Näringsnämnden medverkar i programläggningen som sker i samarbete med
landskapsregeringens Märkesårskommitté ledd av lantrådet Viveka Eriksson.
Kommunstyrelsen har beslutat
Medlemskap i Leader Åland
Årsmöte har hållits i Eckerö den 26 november 2008 för föreningen Leader Åland r.f. .
Till ny ordförande i styrelsen för Leader Åland r.f. har valts Näringsnämndens ordförande Ellinore Kullenberg. Ledamoten i Näringsnämnden Mattias Eriksson ingår också
som ersättare i styrelsen för föreningen. Medlemsavgiften för kommuner motsvarande
1 Euro per invånare utgör en årlig avgift. Kommunstyrelsen beslutade att komplettera
beslutsunderlaget med att efterhöra övriga kommuners ställningstagande till medlemskapet i Leader Åland r.f. samt konsekvenserna av att ej ingå i föreningen vad gäller
ansöknings- och finansierings-möjligheter samt projektdeltagande (Kst § 389).
Renoveringsgrupp för Kommungården
Kommunstyrelsen beslutade att tillsätta en renoveringsgrupp för Kommungården med
uppgift att inventera åtgärdsbehov och lokaldispositioner på kommunkansliet under
2009. I uppgiften ingår också projektering och kostnadsbedömning av erforderliga åtgärder utifrån budgeterade medel, vilka är villkorade av kommunfullmäktiges godkännande. I åtgärdsbehovet ingår handikappanpassning och eventuell ombyggnad för att
lösa tillgång till kontorsrum. Kommunstyrelsen beslutade att tillsätta Gunder Eriksson
som ordförande och sammankallande i renoveringsgruppen, kommuntekniker Rune
Småroos som sakkunnig, Katarina Bergman som personalföreträdare och kommundirektör Jörgen Lundqvist som föredragande och sekreterare (Kst § 390Hyresavtal för småbarnsavdelning
Eckerö kommun och fastighetsbolaget Premont har den 27.11.2008 ingått hyresavtal
i enlighet med tidigare beslut om inrättandet av en småbarnsavdelning vid daghemmet Nyckelpigan. Hyresavtalet föregicks av samråd med företrädare för företaget som
lämnat utfästelser att verkställa åtgärdsprogram med anledning av de provsvar som
kommunen förutsatt. Inflyttning till lokalerna kan enligt avtalet ske i februari 2009.
Kommunstyrelsen noterade att hyresavtalet ingåtts i enlighet med fastställda villkor
och antecknade sig hyresavtalet till kännedom (Kst § 391).
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Kommundirektören informerar
Åtgärdsplan för långsiktig stabilisering av ekonomin
Kommunstyrelsen beslutade att med ett par smärre ändringar, godkänna det upprättade förslaget till åtgärdsplan för att stabilisera ekonomin i Eckerö kommun.
Handlingen kompletterar den ansökan om finansieringsunderstöd som tidigare under hösten har tillsänts Ålands landskapsregering (Kst § 409).
Avskaffande av taxa för skolskjutsar
Kommunstyrelsen beslutade att inför Ålands landskapsregering förorda ett avskaffande av gällande ruttaxa för skolskjutsar i enlighet med förslaget från Föglö kommun. Kommunstyrelsen önskar därtill framhålla vikten av en generös tillämpning
av tillståndsgivning för entreprenörer för att säkerställa en reell konkurrens vid anbudsförfarande på skolskjutslinjerna (Kst § 411).
Stadgeändring för Ålands Jord- och skogsbruksmuseum
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna de framlagda ändringsförslagen till stadgarna för Ålands Jord- och skogsbruksmuseum (Kst § 412).
Avtal om intressebevakartjänster
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna det av Ålands Rättshjälpsbyrå framlagda
avtalsförslaget till övergångsbestämmelser och samarbete mellan Eckerö kommun,
dess intressebevakare samt statliga myndigheter. En överenskommelse skall innan
avtalets ingående nås mellan kommunens nuvarande intressebevakare och Rättshjälpsbyråns företrädare gällande formerna för den praktiska överlämningen av pågående ärenden och slutredovisning av verksamheten 2008
(Kst § 415)
Utlåtande över ansökan om jordförvärvstillstånd
Ålands landskapsregering anmodar Eckerö kommun att avge utlåtande över ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Ansökan avser Överby byalag
som enligt upprättat gåvobrev förvärvar det outbrutna området Ollas RNr 2:28 i
Överby, Eckerö kommun. Fastigheten omfattar 350 kvadratmeter och är obebyggd
med andel i samfällda.
Syftet med förvärvet är att anskaffa tillskottsmark till bilparkering vid publika arrangemang vid midsommarstången. Överby byalag inrättades genom beslut i häradsrätten för Ålands domsaga 1965. Antaget reglemente samt protokoll över val
av styrelsemedlemmar 2007 medföljer ansökningshandlingarna. Utdrag ur befolkningsdatasystemet medföljer över tre av sammanlagt fem styrelsemedlemmar.
Kommunstyrelsen förordar inför Ålands landskapsregering att Överby byalag beviljas rätt att förvärva och besitta fast egendom gällande överlåtelse medelst gåvobrev av det outbrutna området Ollas RNr 2:28 i Överby, Eckerö kommun.
Det är kommunstyrelsens uppfattning att rekvisiten i landskapsförordningen om
jordförvärvstillstånd § 6 är tillgodosedda vad gäller oavbruten verksamhet, markområdets lämplighet och styrelseledamöternas hembygdsrätt (Kst § 408).
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Kommundirektören informerar
Nyårsmottagning i Eckerö Post- och tullhus
Nyårsdagen firades i Eckerö med den traditionella nyårsmottagningen på Eckerö Postoch tullhus.
Verksamhetsledare Peter Winquist kunde inledningsvis berätta att Post- och tullhuset
också under 2008 hållit ställningen som en publikmagnet på Åland med drygt 18.000
besökare. Kommunfullmäktiges ordförande, Marie Löfström, talade på temat ansvar i sin
nyårsbetraktelse och utbringade den sedvanliga nyårsskålen.
Kommundirektör Jörgen Lundqvist beskrev året som gått och året som kommer med
tonvikten lagd på kommunens beslutande organ. Han omnämnde också förra årets Eckerö-noteringar i svensk och finsk litteratur, däribland Max Engmans bok Gränsfall - om
utväxlingar och gränstrafik på Karelska näset 1918-1920, och Grisslehamns-författaren
Erik Erikssons roman Stormen i sin trilogi om en familj i Roslagen.
Märkesåret 2009 som uppmärksammar det svensk-finska rikets sammanbrott 1809 utgjorde ett ledmotiv under kvällen liksom historiska utvikningar kring den ryska tiden i
Eckerö.
Kejsar Alexander II:s studiestipendium tilldelades Marica Jansson från Kyrkoby som studerar på affärsjuristprogrammet vid högskolan i Jönköping. Stipendiefonden inrättades
1894 av handlaren P. Sittkoff i samband med avtäckningen av tsarens staty i Helsingfors.
Årets kulturpersonlighet blev Sigrid Andersson. Hon hedrades för sin berättarkonst som
sammanlänkar tider och generationer. Årets miljövän blev Nelly Berthén för hennes
ungdomliga ansvar och ihärdiga engagemang för en ömtålig värld.
Till Årets Eckerö-bo har golfmästarinnan Jenny Häggblom, Överby, utsetts. Häggblom
medverkade under mottagningen och berättade om sina fortsatta tävlingsplaner i tacktalet.
Näringsnämnden premierade denna gång hantverket i Eckerö som ”Årets företagare”.
Fyra företagare hedrades för sina insatser. Dessa var Jan-Erik Johansson, Henrik Viitanen, Johan Hilander och Guy Alm.
För den musikaliska inramningen svarade Ida Andersson och Rebecka Rosenqvist på piano och fiol. Ida bistod allsångspubliken i framförandet av Eckerö-valsen.
Jämte kommunfullmäktiges ordförande fanns också Näringsnämndens ordförande, Ellinore Kullenberg, Kultur- och fritidsnämndens ordförande Monica Häggblom samt Miljöoch byggnadsnämndens ordförande Mikael Stjärnfelt på plats vid mottagningen. I ett
panelsamtal som leddes av kommundirektören gav dessa några snabba replikskiften om
utmaningar och förväntningar inför det nya året.
Kaffe med generöst tilltagna och välsmakande smörgåstårtor och ett överväldigande
fyrverkeri donerat av Eckerö Linjen avslutade samkvämet.
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Fullständiga motiveringar till årets hedersutmärkelser:

Kultur och fritidsnämnden i Eckerö utnämner
Sigrid Andersson
till mottagare av Hedersutmärkelsen

Eckerös kulturpersonlighet 2008
Sigrid Andersson i Storby, Eckerö, tilldelas utmärkelsen Årets
kulturpersonlighet 2008. Människor och människors minnen sammanlänkar gårdag och morgondag. Det är denna förbindelse mellan invånare och mark som gör en geografisk plats till en hembygd, men det krävs
också någon som kan förtälja dess skeenden. Sigrid Andersson utövar
en fängslande berättarkonst som levandegör det som varit för vår tids
lyssnare i det som är och inför det som gryr.

Kultur och fritidsnämnden i Eckerö utnämner
Jenny Häggblom
till mottagare av Hedersutmärkelsen

Årets Eckeröbo 2008
Jenny Häggblom i Överby, Eckerö, utses till Årets Eckerö-bo 2008 som
ett erkännande av hennes sportsliga fullpoängare i golf under 2008.
Jenny Häggblom slår inte bara ett slag, utan många sådana för sin
hembygd Eckerö och Åland.
Jenny Häggblom har i omgångar vunnit hela pris-serien i guld, silver
och brons i de Finska Mästerskapen. Idrottsprestationer av detta slag
kräver långvarig och intensiv träning och inte minst ett mentalt fokus.
Från sin golfdebut för åtta år sedan har Jenny Häggblom med bravur
kämpat sig igenom både slitsamma träningspass och testläger men hon
har också gått ”hemmamatcher” inom familjen på golfbanan i Eckerö.
Insatsen gav slutligen utdelning med personbästa och som finsk mästarinna.
Hon manar till efterföljd genom det positiva föredömets makt..
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Miljö- och byggnadsnämnden i Eckerö utnämner
Nellie Berthén-Carlströmer
till mottagare av Hedersutmärkelsen
Årets miljövän 2008
Nellie Berthén-Carlströmer i Överby, Eckerö, erhåller Miljö- och byggnadsnämndens hedersutmärkelse Årets miljövän 2008. Praktiskt miljöarbete handlar om att själv våga ta det naturliga steget, att påverka attityder och att få
dem att gro. I sin dagliga gärning och i sina många fritidsintressen har Nellie
ihärdigt och konsekvent visat denna omvårdnad om våra gemensamma
livsbetingelser.
Miljö- och byggnadsnämnden i Eckerö vill premiera ett ungdomligt ansvar för
en alltmer ömtålig omvärld men i ännu högre grad sporra till fortsatt goda
gärningar från nya generationer. Sådana initiativ, vilka ibland sker i det tysta,
tryggar en hållbar utveckling och inger tillförsikt inför framtiden. Nellie
arbetar praktiskt för ett ansvarsfullt förvaltarskap utan miljöskuld.

Näringsnämnden i Eckerö utnämner
Hantverkare i Eckerö
till mottagare av Hedersutmärkelsen
Årets företagare 2008
Näringsnämnden i Eckerö har tilldelat Jan-Erik Johansson, Henrik Viitanen,
Johan Hilander och Guy Alm kommunens Hedersutmärkelse
Årets företagare År 2008
"Vi gnäller över att ni inte kommer, vi skäller för att ni inte gör klart, vi
smäller av när vi ska betala!"
Vad vi glömmer tala om för er är att ni alltid ställer upp när det gäller, Mitt i
natten, tidigt på morgonen, vardag som helg. Vad vi också missar är att
berömma er för er yrkesskicklighet och villighet att dela med sig av tips och
råd. Vad vi lustigt nog inte kommer ihåg är att ni kommer när ni lovat.
Vi vill med denna utmärkelse hedra alla våra hantverkare i Eckerö!
Det är ni som håller hjulen rullande!
Janke, med din skicklighet i att hantera en svets är du en förebild för ditt
skrå!
Henke, med din förmåga att både praktiskt och konstnärligt hantera
snickarens verktyg är du en förebild för ditt skrå!
Johan, med din noggrannhet och skicklighet inom VVS-området är du en
förebild för ditt skrå!
Guy, med din känsla för pannor och brännare är du en förebild för ditt skrå!
15

Kommunstyrelsen i Eckerö har beslutat
att tilldela

Marica Jansson
2008 års stipendium ur

Kejsar Alexander II:s stipendiefond
Belöningen på 200 Euro avser framgångsrika studier vid
Högskolan i Jönköping i Sverige
Marica Jansson studerar på affärsjuristprogrammet vid Högskolan i
Jönköping. Hon har bl.a. läst kurser i obligationsrätt, konstitutionell rätt,
arbetsrätt, affärsredovisning, redovisningens normer och revision samt
immaterialrätt
Kommunstyrelsen tilldelar Marica Jansson årets stipendium och diplom
som ett erkännande av synnerligen goda studieresultat under hennes
hittillsvarande tre terminers studier.

d:
Kloka or
Att alltid vara en liten smula barn det är att vara verkligt vuxen.
Jevgenij Jevtusjenko

Noak var världens första byråkrat. Han arkiverade två exemplar
av allt.
Källa: Okänd
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Notiser och kontaktuppgifter
ÅTERVINNINGSÅTERVINNINGSCENTRALENS
ÖPPETTIDER
01.1201.12-08 - 30.0430.04-09
Tisdag
kl. 14.00 – 16.00
Lördag
kl. 13.00 – 16.00

Ny medarbetare i kommunen:
Vår nya socialsekreterare Andrea Sandberg
började den 07 januari.
Du når henne under telefontid
må-to kl. 09.00—11.00
på tel.nr: 018-329323.

Boka tid för besök!

Eckerö kommunkansli
Södra Överbyvägen 8, 22270 Eckerö
Tel: 32930 Fax. 38269 E-post: info@eckero.ax
Öppettider: Måndag – fredag kl. 09.00-15.00
Kommundirektör
Kommuntekniker
Ekonom
Lönebokförare
Socialsekreterare
Kanslist
Kanslist

Jörgen Lundqvist
Rune Småroos
Katarina Bergman
Håkan Häggblom
Andrea Sandberg
Tanja Rönnberg
Maggi Häggblom

329 321
329 322
329 328
329 324
364 026 tel.tid må-to kl. 9-11
329 320
32930

Nästa nummer av EckeröEckerö-info utkommer i början av februari 2009.
Skicka in ditt material via e-post till info@eckero.ax
eller med vanlig post till Södra Överbyvägen 8.
Materialet skall vara oss tillhanda senast den 30.01.2009.
30.01.2009
Annonspriser from år 2009. Helsida 70,00 €, halvsida 47,00 €, 1/4 sida 24,00 €
(inkl. 22 % moms)
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