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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

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

Eckerö hälso-och sjukvårdsmottagning

Zumba me d Tine .

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

Start 8 januari
Tisdagar kl. 20.00-21.00 i Näfsby skola
Drop-in, 6€
Instrukt ör: Christine Rosenberg
Tel: 0457-3432136.
christine.rosenberg@gmail.com

Januari: Utmana en kompis med ett köpstopp! Reglerna bestämmer ni själva.
P assa på och gå igenom vad ni har i garderoben ge bort eller sälj sådant ni inte
använder.

Foto: Lis-Beth Småroos

Medis informerar

Här är vårens nya kurser i Eckerö:
Sånglust – kom med och sjung för att det är så roligt
Ledare : M iina F agerlund
Tisdagar kl. 19.00-2 0.30, start 22.1, 4 tillfäl len
Nybörjar kur s i gitar r för skolelever (åk 3-6)
Ledare : S täni S teinbock
O nsdagar kl. 15.00-16.30, sta rt 23.1, 10 ti llfällen
Nia – skonsam träni ng för he la kroppen
Ledare : Beatrice N ordli ng
H elgkurs: 2-3.3 kl. 10.0 0-13.0 0
M indfulness – närv aro i v ardagen
Ledare : G iséla Lin de
H elgkurs: 15.3 kl. 18.30 -20.00, 16.3 kl. 10.00 -15.00, 17.3 kl. 10.0 0-14.0 0
Franska tuppar – återbrukssömnad, sy en rolig tu pp till påsk
Ledare : Barbro Lau rén
H elgkurs: 22.3 kl. 18.00 -20.30 o ch 23.3 kl. 10.00 -17.30
Tr ädgår dsinspiration – ge din trädgård en ny start i v år
Ledare : M aria Thomasson
Torsdagar kl. 19.00 -20.30, sta rt 4.4, 2 til lfällen
Löpar kur s – teknik och motiv ation för att utv eckla din löpt räni ng
Ledare : A nn-C atrin N ordman
M åndagar kl. 18.30-20.00, s tart 8.4, 4 ti llfällen
M otionsgympa med C hatrine fortsätter f rån i hö stas t.o.m. 25.3 !
S amtliga kurser håll s i E ckerö skola. M er informatio n om kurse rna fin ns i
M edis vårkatalog eller på hemsi dan w ww .medis.ax.
A nmälningar tas emot av M edis kansli tel. 531 620 eller v ia w ebben.
Frågor , synpunkter , idéer ?
V älkommen att höra av dig till M edis kontaktperso n i E ckerö:
M aria C hristensen
mobil: 045 7-342 1376
e-post: ma ria.ch riste nsen @aland.net

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
Vik. Äl dreomsorgsledare
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
Linda Willford
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 februari 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 31.01.2012
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