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SAMHÄLLSINFORMATION
Eckerö på Ålands solsida!
BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER:
MÅNDAGAR
15.30-19.00
TORSDAG AR 17.00-20.00
Från den 1.1-13

Eckerö hälso-och sjukvårdsmottagning
Telefontid måndag – fr edag kl. 8.15 – 9.00
Telefon 0457 3135822
Sjukvårdsmottagning endast enl. tidsbokning.
Dvs. boka tid till mott. ifall du vill mäta blodtryck,
ta bort stygn mm.
Hälsningar Ursula och Lisen

ÅTERVI NNINGSCE NTRALENS
ÖPPETTIDE R:
TISDAGAR
14.00-16.00
LÖRDAGAR
13.00-16.00

Hej!
Detta halsband (berlock)
har hittats utanför skolan.
Återfås mot ytterligare
beskrivning från skolan.
/ Maria Bonds

Febr uari: Våtservetter för s må barn innehåller ke mikalier och är en onödig
miljöbelastning.
Använd i stället tvättlapp och vatten. Om det inte räcker kan du göra rent med
en olja som inte torkar ut huden, t ex olivolja. Vattenflaska och tvättlappar
fungerar bra på resa .

Meddelande från Storby-Byalag
Ärenden som delägare önskar få behandlat på
ordinarie årstämma skall skriftligen framställas
till styrelsen senast den 15 februari 2013.
Ordförande nås elektroniskt:
berit.metsik@aland.net
eller
styrelsen@storby-byalag.ax
Årstämman kommer att hållas inom marsmånad på Eckerö Skola.
Mera information i mars månads infoblad.
Berit Rosenqvist-Metsik
Fiskevägen 58
222 70 ECKERÖ

Dagvården i Eckerö söker
DIG som kan vikariera
vi d sjuk dom och
kortare semestrar.
Om du är intresserad – hör av dig
till daghemsföreståndare
Gun Si vén; gun.siven@eckero.ax
och berätta lite kort om ev
utbil dning och vad du jobbat med
tidigare så kontaktar vi dig.

Information

Program på Solgården
Mån 11/2 Vi pysslar inför alla hjärtans dag kl 13
T is 19/2 Bingo med Ramona kl 13
Ons 16/2 Sån gcafé mellan kl 13-15,vi sjunger tillsammans, Röda korset
bjuder på kaffe med dopp. De kommer att hålla ett lotteri, lottpris 50 cent
per lott.
Mån 25/2 Dagisbarnen sjun ger för oss kl 10.30
Ons 27/2 Sittgymnastik kl 13
Lör 2/3 Vi spelar Yatzy kl 13

Program Ekergården
Mån 11/2 Vi träffas vid Ekergården kl 16 och grupperar oss i bilarna för att sedan åka vidare till
Smak byn för att äta middag. Vår nya äldre omsorgsle dare Suvi gör oss sällskap.
Ons 13/2 Sittgymnastik kl 13
Ons 20/2 Spelar Uno med Hagar kl 13
T is 4/3 Vi slår våra kloka huvud ihop och spelar
från A till Ö, kl 13
Ons 6/3 Sittdans kl 13
Fredagar kl 13.30 besöker kyrkoherde Mårten Andersson Solgården.
Alla pensionärer i Eckerö är hjärtligt välkomna på de olika aktiviteterna!
T veka inte att höra av er om ni har några frågor och jag tar tacksamt emot förslag på
aktiviteter som ni skulle vilja göra.
Sysselsättningskoordinator Åsa Häggblom tel: 0457 595 8181,
e-mail ahaggblom@aland .net Solgår den tel 364020

Tre vlig Alla

Dag önskar pe rsonale n på Solgården

Information

VÅRENS AKTIVITETER
Föräldra- barng ymnastik för barn födda -08 och -09
i Eckerö skola måndagar kl. 18–18.45, med start den 4 februari.
Ingen ledare, föräldrarna ansvara själva för sina barn.
P ris: Gratis, föräldrarna skall vara medle mmar i Folkhälsan
B arngymnastik för barn födda -06 och -07
i Eckerö skola tisdagar kl.18–19 med start den 5 februari.
Ledare: Emma Falander
Ter minsavgift: 40 €, föräldrarna skall vara medlemmar i Folkhälsan
Yoga
i Eckerö skola onsdagar kl. 20–21.15 med start den 16 januari (15 st tillfällen)
Ledare: Andreas Sarling
Ter minsavgift: 90 € för medle mmar
Motionsdans
på Ekeborg fredagar kl.19–21
Ledare: Hannu Karlsson och Inga Söderlund
P ris: 2 €/gång
Zumba
I Eckerö skola söndagar kl. 18.30–19.30, med start den 20 januari (15 st tillfällen)
Ledare: P aula Nordman
Ter minsavgift: 90 € för medle mmar
Drop-in avgift för yoga och zu mba är 7 €.
Nya motionärer erbjuds ett gratis prova-på-pass.
För studerande är ter minsavgiften för yoga och zu mba 45 €.
Alla aktiviteter sker på egen risk, egen försäkring krävs!
Medle msavgiften för år 2013 är 10 € för dig i åldern 15 år och uppåt.

Information

Vill du jobba som lekledare vi d Folkhälsans sommarsimskolor?
Som lekledare är du simlärarens assistent, du leder lekarna på land och hjälper
till med simundervisningen i vattnet.
Du bör vara 15 år fyllda och tycka om att jobba utomhus med barn.
Skrift liga ansökningar inlämnas senast den 15 mars till:
Maria Sundholm-Mattsson,
e-post: maria.sundholm@aland.net
Vid frågor, kontakta Maria, tel. 040-843 61 78.

Käringsunds campings
pub och cafè

lunchöppet alla vardagar 11.00-12.30
I februari har vi lördagsöppet:16.00-21.00
middag serveras
17.00-19.00
Vi ordnar dryckesprovningar med t illhörande
smakassiett för förhandsbokade grupper
(min 6 personer), föreningsmöten med
hembakat kaffebröd.

Eckerö Röda Kors
avdelningen
inbjuder
Eckerös pensionärer!
Lördagen den 16.2 kl 13-15
inbjuder vi Er till SÅNGCAFÉ.
Vi bjuder på kaffe och tårta
med sång.
Ett litet lotteri ordnas också.
VÄ LKOM NA!
Eckerös Röda Korsavdelning

Ta kontakt med oss för mera information.
smakupplevelser@aland.net
eller tel. 0406741484
Välko mna!

De n 3.4 kl 19.00 planeras ett
VÅRMÖ TE tillsammans med
Folkhälsan.
Vi är på Ekergården.

Information
ECKERÖ MARKNADSPLATS 2013.
Vi söker ånyo en driftig person, förening eller företag intresserad av att driva Eckerö marknad 2013.
I uppdraget ingår föreståndarskapet, ma rknadsföring, driftsansvar och ad ministration av Eckerö ma rknadsplats, Storby.
Föreståndarskapet omfattar säsongen 2013 med möjlighet till förlängning.
Marknaden hålls under tiden juni – augusti.
När mare in for mation lä mnar Näringsnämndens ord f. Jörgen Lundqvist eller
kommunkansli Håkan Häggblom 329324.
Intresseanmälan skall vara inlämnad senast den 1 april 2013 till Näringsnämnden
i Eckerö, Södra Överbyvägen 8, 22270 ECKERÖ eller via mail hakan.haggblom@eckero.ax.
Näringsnämnden i Eckerö

ECKERÖTIDNING 2013
Närings- och Kulturnämnden har beslutat att ge ut en ny Eckerötidning och att anlitat
DaySee, Matz Olsson, för uppdraget.
Tidningen är planerad att komma ut i slutet av april, omfatta 24 sidor och ha en upplaga om 20.000 ex.
Tidningen kommer att delas ut till alla på Eckerö och vara tillgänglig för turister och ortsbor på kommunkansliet,
turistanläggningar och försäljningsställen.
Företag, föreningar och privatpersoner som vill annonsera i tidningen skall ta
kontakt med Matz Olsson tel 04575483548 eller maildaysee@aland.net senast den 11 februari 2013.

Meddelande från komm unfullm äktige 24.1
Val av ordförande och viceordförande
Kommunf ullmäktige v alde efter omröstning Marie L öf ström till ordf örande och Henrietta Hellström till v iceordf örande f ör kommunf ullmäktige år 2013.
Hyror i Eckerö skola
Kommunf ullmäktige beslöt i enlighet med skolnämndens f örslag en mindre justering om ca 2% på hy rorna.
Uppgif ter om hy rorna f ås från kommunkansliet.
Hyresfrihet för Folkhälsan i Eckerö
Kommunf ullmäktige beslöt enhälligt att Folkhälsan i Eckerö bev iljas hy resf rihet f ör år 2013 f ör anv ändning
av skolans gy mnastiksal. Hy resf rihet medf ör att all städning f ör utrymmen som anv änds sköts enligt lokalens regler.
Hyresfrihet för Eckerö Marthaf örening
Kommunf ullmäktige beslöt att Marthaf öreningen b ev iljas hy resf rihet f ör samlingsalen i Ekergård en 20 13.
Hy resfrihet f örutsätter att f öreningen sköter om städning f ör de utry mmen som anv änds.
Pensionering
Kommunf ullmäktige antecknar f ör kännedom att Kommuntekniker/By ggnadsinspektör Rune Småroos anhållit och bev iljats pension f r.o.m. 30.6.2013.
Matportionspris för kommunalanställda
Kommunf ullmäktige beslöt att matportionspris f ör kommunens personal f ör år 2013 f astställs till 5,90 inklusiv e merv ärdesskatt. (5,18 exklusiv e moms).
Närståendevårdsst öd
Fullmäktige f astställde ny a kriterier f ör närståendev årdsstöd. Mera inf o f rån socialkansliet.
Förlängning av utloppsledning från reningsverket
Kommunf ullmäktige godkände tilläggsb udg et 12.000 euro f ör projektet.
Anmälningsärenden
För kännedom antecknades att v erksamhetsberättelse inbegärts av samtliga nämnder. Nytt avtal f ör f öretagshälsov ård ingåtts med Cityläkarna. Delgav s samtliga till f ullmäktige inlämnade motione r 2012.

Information
i Eckerö
Kurser i mars:
Nia – skonsa m träning för hela kroppen

Lördag – söndag den 2-3 mars kl. 10.00- 13.00
Unna dig en helg med träning inspirer ad av bland annat dan s och k ampsport.
Alla k an v ara med. Du anpassar själv rörelserna efter dina egna förutsättn ingar.
Ök ar k ondition, smidighet och sty rk a, utv eck lar balans och närv aro.
Ledare: B eatrice Nordling
Mindfulne ss – närvaro i varda ge n

Helgkurs 15-17 mar s: fredag kl. 18.30-20.00, lördag kl. 10.00-15.00, söndag kl. 10.00-14.00
En av Medis populäraste k urser från hö sten erbjuds nu i Eck erö ! Välk ommen till
en av k opplande helg som v äck er ny a tank ar och erbjuder k onk reta v erk ty g för att
möta v ardagen med större närv aro och inre lugn. Olik a öv ningar v arv as med samtal
och utby te av erfarenheter.
Ledare: Giséla Linde
Franska tuppar – återbrukssömna d

Helgkurs den 22-23 mar s: fredag kl. 18.00- 20.30, lördag kl. 10.00- 17.30
Förgy ll påsk en med en stor, härlig tupp med attity d ! Du sy r den antingen för hand
eller på mask in utav ty g, t.ex. en gammal sk jorta. Fy lld med hobbyv add mäter
tuppen hela 35 c m plu s ben. Roligt py ssel i trev lig gemensk ap !
Ledare: B arbro Laurén
I april startar h ålls äv en k urserna Trädgårdsinspiration och Löparkurs
Samtliga k urser hålls i Eck erö sk ola. Se M edis v årkatalog eller p å hemsidan
www.medis.ax för mer information. Anmälningar tas emot av Medis k ansli
tel. 531 620 eller v ia webben.

Psst…Med is kurser är öppna för deltagare från alla kommuner,
så ta gärna en titt på vad so m erbjuds i t.ex. Hammarland eller
bjud med en kompis till Eckerö!
Frågor, sy npunkter, idéer?
Välk ommen att höra av dig till M edis k ontak tperson i Eck erö:
Maria Christensen
mobil: 0457-342 1376
e-post: maria.christensen@aland.net

Medis i Eckerö har även en eg en grupp på Facebook – bli medlem idag !

Ungdomsföreningen informerar
Eckerö Ungdomsförening
Ungdom skvällar på Ekeborg. Tisdagar kl. 19.00-22.00 för årskurs 7 och uppåt.

Vi kommer även att ha ungdomskvällar för årskurs 4-6 på
MÅNDAGAR kl. 18.00-20.00 med start den 14 Januari.
Det finns där möjlighet att se på film, spela tv-spel, biljard, pingis, eller bara vara. Vi har
även en liten kiosk med godis, läsk och dylikt. Det är oc kså mycket välkommet att
komma med egna idéer och tips på vad man vill göra.
Det kommer att finnas minst två vuxna på plats vid varje tillfälle och mär k redan nu att
skor ej får användas inomhus, så inneskor eller tjoc kare sockor kan vara bra att ha med
sig!
Stöd Eckerö Ungdomsförenings fortsatta möjlighet att finnas genom att betala in
medlemsavgift, som ger er;
~

10% på liv smedel, läsk och godis på Nordin’s

~

10% på läsk+smörgås på Eckerö Hallens Café

Medlemskortet kan avhämtas på Ekeborg, måndagar kl.18.00-20.00. eller Tisdagar kl. 19.00-22.00
Märk med medlemmens namn i meddelandefältet vid inbetalning.

Ring Glenn Tiitta för mer info, 0457 361 3632.

Notiser och kontaktuppgifter
Nämnd ordförande:
Kommunfullmäktige:
Marie Löfström .

Eckerö Info utkommer en gång i
månaden (med undantag för juli) oc h delas
ut gratis till alla hushåll i Eck erö.
Bor D u i annan kommun eller utomlands
kan D u prenumerera oc h får då I nfobladet s kickat till den adress D u anger på
inbetalningen.

Kommunstyrelse n:
R une Söde rlund
Socia lnämnden:
Jan-Ande rs Ö ström

Pre numerationsav gif ten ä r f astställ d
till € 23.-/år i nkl .moms.

Miljö- oc h Bygg nadsnäm nden:
Mikae l Stjärnfelt.

Önska r du pre nume re ra går det bra
att D u betalar in avgiften till:

Tekniska nämnden:
Brage Ek lund.

ÅAB 660100-2007995
NORDEA 229618-123496
POSTGIROT SVERIGE 682525-1

Skol– oc h frit idsnäm nden:
Gunilla Holmbe rg.
Närings- oc h kultur nämnde n:
Jörge n Lundqvist.

KOM I HÅ G A TT SK RIVA DITT NA MN
OCH A DRESS I MEDDELA NDEFÄ LTET!

Eckerö kommunkansli
Södra Överbyvägen 8, 22270 Eckerö
Tel: 32930
Fax. 38269
E-post: info@eckero.ax
Öppettider: Mån dag – fredag kl. 09.00-15.00 Lunchstängt 11.3011.30-12.30
Kommundirektör
Kommuntekniker
Lönebokförare
Vik.socialsekreterare
Kanslist
Byråsekreterare
Löneräkn/byråsek
Äldreomsorgsledare
Ekonom

Kennet Lundström
329 321
Rune Småroos
329 322
Håkan Häggblom
329 324
Jonna Gran berg
329 323 t el.tid kl. 9-11
Agneta Överström
329 320
Maggi Häggbl om
329 326
Sirkka Nordström
329 327
Suvi Gyllekrantz
364 026
Maarit Grönlund
364 521
maarit.gronlund@hammarl and.ax

E-post personligen

förnamn.efternamn@eckero.ax

Nästa nummer av EckeröEckerö-info utkommer i början av mars 2013
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 28.02.2012
Annonspriser 2012. Helsida 70,00 €, halvsida 47, 00 €, 1/4 sida 24,00 €
(inkl. 24 % moms)

