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SAMHÄLLSINFORMATION
Eckerö på Ålands solsida!
BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER
MÅNDAGAR
ONSDAGAR

ÅTERVINNINGSCENTRALENS
ÖPPETTIDER:
TISDAGAR
14.00-16.00
LÖRDAGAR
13.00-16.00

15.30-19.00
17.00-20.00

ECKERÖ FISKARFÖRENI NG

SOCIALNÄMNDEN I NFORMERAR

Håller årsmöte onsdagen den 16 april
kl. 19.00 på Käringsunds Fiskrökeri.

Vi har fått ny personal inom äldreomsorgen
och socialkansli.
Emma Höglund är vikarierande
äldreomsorgsledare från den 1 april 2014.

Välkomna ordförande
April:
Låt bilen vila. Njut istället
av vårens dofter och färger
på din cykel.

Henne kan ni nå på tfn 36 40 22 eller via
Solgården på tfn 36 40 20.
E-post: emma.hoglund@eckero.ax

OBS !!! OBS !!!.....................
Hejsan alla lässugna Eckeröbor.
Jag heter Ann Blomqvist (Kyrkobybo) och är er t.f. bibliotekarie fr.o m den 7.4 2014
Eftersom jag även har Hammarlands bibliotek så flyttar tordagens kvällsöppet till
onsdagskvällar så blir samarbetet så effektivt som möjligt.
Biblioteket kvällsöppet fr.o m den 7 April

!!!!

Måndags- och Onsdagskvällarna 17.00-20.00 !!!!
Om ni går in på www.bibliotek.ax ser ni vilka böcker som står till förfogande i
Hammarlands bibliotek, för närvarande över 20.000 stycken,
Ni kan maila mig om ni har frågor på: biblioteket@hammarland.ax eller ring 38651
Jag ser fram emot en spännande läs vår och ett gott samarbete.
Mvh Ann Blomqvist alias "BibbAnn"

VÅRTALKA PÅ LABBAS
Onsdagen den 23 april
kl.18.00 städar vi ut vintern.
Ta egen kratta med så bjuder
vi på korv och varm saft.
Välkomna!
Hembygdsföreningen.

Medicinskåpet i Eckerö har flyttats!
Medicinskåpet i Eckerö som tidigare var
placerat på Nordíns i Storby har flyttats till
terminalbyggnaden i Berghamn.

Öppet alla dagar från 8.30-19.00.
Ytterligare information fås på tel: 39 000.

Kommundirektören informerar
Köpebrev FIFAX
Komunfullmäktige behandlade 27.3 köpebrev för den landbaserade fiskodlingen i Eckerö.
Köpare är FIFAX Ab, c/ Effector Scandinavia Ab. Köpet gäller ett ca 12 ha stort outbrutet område av Olers
fastighet RNr 15:44 i Storby by av Eckerö kommun.
Området gränsar i väster till elledningen som är dragen i nord-sydlig riktning genom fastigheten, och i
öster till en tilltänkt fortsatt linje av gränsen mellan fastigheterna 12:97 och 12:122. Området är obebyggt
och oplanerat.
Köpeobjektet överlåts utan andel i samfällda områden. Köpeskillingen uppgår till 36.000 euro och omfattar
ett ca 12 ha stort område. Kommunen förbinder sig att ordna vatten, avlopp till tomtgränsen, samt att bygga
väg till tomtgränsen. Köparen betalar anslutningsavgifter enligt kommunens fastställda taxor. Köparen
förbinder sig att ansluta den planerade anläggningen till kommunens vatten- och avloppsnät.
För kommunalteknik till området beviljade fullmäktige tilläggsanslag. En detaljplanering av området
mellan gamla och nya Torpvägen skall verkställas i skyndsam ordning. Kommunens avsikt är att erbjuda
ytterligare industritomter till försäljning på detta område.
Ledamot till förbundsfullmäktige DGH
Kommunfullmäktige valde Jan-Anders Öström till kandidat till förbundsfullmäktige i DGH.
Försäljning av aktier
Eckerö kommun har 13 st aktier i ÅPAB (Ålands Problemavfall AB) och kommunfullmäktige beslöt att
sälja 12 st aktier till Svinryggens Deponi för 375 euro/st. En aktie blir kvar i kommunen för eventuella
samordnande upphandlingar i framtiden.
Hyresfrihet för Folkhälsan
Folkhälsan beviljades hyresfrihet under 2014 för användning av gymnastiksalen i Eckerö skola.
Hyresfrihet förutsätter att föreningen städar de utrymmen som används.
Föris- och Eftislokalen
Kommunen önskar förlänga hyresavtalet med Premont för att kunna fortsätta med verksamheten på
nuvarande plats även under 2015.

Aktiviteter på Solgården i april
Tis 15/4
Ons 16/4

Sittgymnastik kl 13
Yatzy kl 13

Tis 22/4

Klädförsäljning kl 13, Berdinas kläder kommer och visar upp vårens nyheter. Vi bjuder på kaffe med dopp ☺
Mån 28/4 Dagisbarnen sjunger för oss kl 10.30
Tis 29/4
Sittdans kl 13
Tis 6/5
Inomhusboule kl 13

Aktiviteter på Ekergården i april
Ons 16/4
Ons 23/4
Mån 28/4
Mån 5/5
Ons 7/5

Inomhusboule kl 13
Sittgymnastik kl 13 med Åsa
Spela Uno med Hagar kl 13
Ordlek kl 13
Sittdans kl 13

Lördag 17 maj kommer Spelevinkarna för att sjunga och spela för oss.
Varmt välkomna, vi bjuder på kaffe med dopp ☺

Information
Posten informerar
Eckerö Kommunkansli har fungerat som tillfälligt postombud för Eckerö sedan Nordins av
slutat sin verksamhet den 19.02.2014.
Vi är nu glada över att meddela att Käringssunds Resort & Conference kommer att agera
som nytt postombud från och med den 07.04.2014.
-

Käringssunds Resort & Conference ser fram emot samarbetet med Posten Åland.
Det nya postombudet är beläget i vår reception och vi önskar alla Eckeröbor varmt
välkomna, säger Arja Fagerström från Käringssunds Resort & Conference.

Käringsunds Resort & Conference håller öppet:
under högsäsong

mån – fre kl. 09:00 – 16:00
mån – fre kl. 09:00 – 18:00.

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN INFORMERAR:

A tervinningsstationer i Storby stä ngs.
Återvi nningssta onerna i Storby kommer a s tängas 1.5.2014.
Berörda å terviningssta oner ä r:
•
Kä ringsunds vä gen (Nordins )
•
Sa ndmovä gen
•
Nyckelpigsga tan
Insamling a v å tervinningsma terial kommer istället a  ske vi d Återvinnings centralen (ÅVC),
som kommer a  få utökade öppe-der. Avlämnande a v å tervi nningsma terial kommer
fortsänings vis a va ra kos tnads fri för pri va tpersoner.
Sy/et ä r a få bä re kontroll på insamlingen och sam digt få r en mera kos tnadseﬀek v
hanteri ng utan s törre förändring i servi cegra d.
Öppe-derna för ÅVC utökas ll 3 gånger/vecka och informa on om de exakta öppe-derna
kommer a meddelas sena re.

AVFALLSTAXOR 2014
Sopsäck
O komprimerat, brännbart
Blandavfall, deponi
O behandlat trä
Bildäck
Traktor och lastbilsdäck
Ris
Enstaka föremål
Enstaka plastkasse
Vitvaror, inne h. kylmedia

10,00 €/st
48,00 €/m3
84,00 €/m3
22,50 €/m3
6,50 €/st
12,00 €/st
17,00 €/m3
13,00 €/st (soﬀor, sängar)
2,50 €/st
11,50 €/st

Byggnads– och Miljönämnden
arrangerar städdag av diken i
kommunen lördag 12 april.
Alla deltagare bjuds på soppa mellan
kl. 12-14 i skolan.
Soporna kan lämnas vid vägkanten
eller till någon återvinningsstation.

Kartong och me tall 4,00 €/säck elle r 19,00 €/m3

Medtag plastkassar till sortering av
soporna.

Vit blandpapper och tetror 6,10 €/säck elle r 26,50 €/m3

(ex. en för burkar och en för flaskor mm.)

Återvinningsmateria l från företag.

Mjuk blandplast och aluminium 6,10 €/säck eller 26,50 €/m3
Glas 6,10 €/säck eller 26,50 €/m3

Information
KÄRINGSUNDS CAMPINGS PUB OCH CAFE

VÅRENS ÖPPETTIDER
ALLA VARDAGAR
LÖRDAGAR

11.00- 13.00 (LUNCH 11-13)
16.00 -21.00

14.4.- 9.5.2014
ALLA VARDAGAR
LÖRDAGAR

9.00- 15.00 (LUNCH 11-13)
11.00- 21.00

PÅSKÖPPET:
FREDAG 18.4. 12.00- 18.00
LÖRDAG 19.4. 11.00- 21.00
SÖNDAG 20.4. 12.00- 18.00
MÅNDAG 21.4. STÄNGT

VALBORGSMÄSSOAFTON/ FÖRSTA MAJ ÖPPET
ONSDAG 30.4. 11.00- 22.00
TORSDAG 1.5. 12.00- 18.00
Vi serverar hemlagade munkar, enklare rätter, mjöd och vårens drycker.
Hos oss kan ni äta lunch, middag på lördag kvällar, hembakt kaffebröd och goda drycker samt spela
sällskapsspel. För förhandsbokade grupper ordnar vi dryckesprovningar mm.

TILL PÅSK ÖPPNAR VI VÅRT MINIL IVS!
VI HAR ALLA RÄTTIGHETER
smakupplevelser@aland.net tel. 040674148
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Senaste nytt från Eckerö jaktvårdsförening
På årsmötet den 18 mars så beslutades det att fridlysa vitsvanshjorten i Eckerö samt att ingen råbocks
jakt skall tillåtas under tiden 15-31 augusti.
Är det någon som har mårdhundsfällor hemma som inte används mera och som är lånade från Eckerö
Jvf
vänligen lämna tillbaks dem till jaktvårdsföreningen.
Det är stor efterfrågan på både stora och små fällor så någon annan jägare kanske kan ha nytta av
fällan som
ni inte använder. Även trasiga fällor mottages.
Ni kan lämna dem till Jvf ordf. Joel Karlsson, adress Degersandsvägen 25.
I år är det dags för jaktmässa på Tullgarn 29-31 maj.
Om intresset finns så planerar jaktvårdsföreningen att anordna resa till Tullgarn den 31 maj.
Om ni är intresserade att följa med vänligen sänd ett mail till eckero.jvf@gmail.com eller ett text
meddelande till nummer 040 84 89 848 med namn och kontaktuppgifter.
Vad det blir att kosta vet vi inte förrän vi vet hur många som är intresserade.
Hälsningar
Styrelsen Eckerö Jaktvårdsförening

Information
Arrendeauktion
Eckerö kommun
Arrendeauktion hålls
fredagen den 11 april 2014 kl.
14.00 i kommunkansliet.
Utarrendering sker av följande
fastigheter för 2014 – 2016.

Glohagen
Ängen
Norra Spetalen
Södra Spetalen

Tack!

1,34 ha
0,82 ha
0,30 ha
0,84 ha

HOLMSTRÖMS STUGOR

Alla ni som köpte soppa och lotter av oss på
fastlagssöndagen vi fick in 920 € netto som allt
går till behövande på Åland.

Söker någon som kan komma och städa och bädda
vid stugbyten i vår och i sommar.

Marthorna

Tel: 04570826844
Marianne Holmström

Information från Eckerö skolnämnd
Skoldistriktet

Nästa läsår kommer en gemensam kursplan i matematik och svenska att tillämpas i samtliga 7 skolor.
Gemensamma kursplaner underlättar bl.a. elevernas övergång till högstadiet i KHS.
En satsning på att öka användningen av lärplattformen Fronter i skolorna kommer att göras under
återstående delen av året.
Under våren och sommaren kommer vakanta tjänster att besättas och elevskjutsar att upphandlas.
I kommunerna Hammarland, Jomala och Lemland överstiger kostnaderna för skolskjuts EU:s
gränsvärde om 207 000€ varför dessa kommuner gör fleråriga EU-upphandlingar.
I Eckerö och Lumparland planeras att fortsättningsvis göra årliga linjevisa upphandlingar.
Skoldirektör Per-Olof Friberg

Sälskärs fyr r.f.
Vi har bildat en förening för att bevara Sälskärs traditioner och miljö samt
för att slå vakt om underhållet av befintliga hus på ön.
Du är välkommen att vara med genom att bli medlem i föreningen! Du betalar in 10 € för en
person eller 20 € för en familj och du skriver i meddelanderutan vilka som ingår i familjen.
Kontonumret är: FI 08 6601 0003 9487 83
Frågor om inbetalning kan ni ställa till Christina Jansson på tel. nr. 0457 3613925
I början av maj kommer Jan-Anders Häger att åka ut till Sälskär med cykelfärjan Silvana för att
ställa i ordning boj och landgång inför sommaren. Den som är medlem kan få följa med i mån av
plats, och får också möjlighet att gå upp i fyren. Ta i så fall varma kläder och picknickkorg med!
Anmälan görs till Jan- Anders på tel. nr. 040 022 9149.
Vi finns på Facebook och vi kommer att meddela i de lokala tidningarna om hur arbetet fortskrider och när man kan komma med ut och få gå upp i fyren. Titta efter meddelanden på
Det händer-sidan och Hundra ord från din förening-sidan.
VÄLKOMNA MED!

Notiser och kontaktuppgifter
Nämnd ordförande:
Kommunfullmäktige:
Marie Löfström.

Eckerö Info utkommer en gång i
månaden ( med undantag för juli) och delas
ut gratis till alla hushåll i Eckerö.
Bor Du i annan kommun eller utomlands
kan Du prenumerera och får då Infobladet skickat till den adress Du anger på
inbetalningen.

Kommunstyrelsen:
Rune Söderlund
Socialnämnden:
Jan-Anders Öström

Prenumerationsavgiften är fastställd
till € 23.-/år inkl.moms.

Miljö- och Byggnadsnämnden:
Mikael Stjärnfelt.

Önskar du prenumerera går det bra
att Du betalar in avgiften till:

Tekniska nämnden:
Brage Eklund.

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

Skol– och fritidsnämnden:
Gunilla Holmberg.
Närings- och kulturnämnden:
Henrietta Hellström

KOM IHÅG ATT SKRIVA DITT NAMN
OCH ADRESS I MEDDELANDEFÄLTET!

Eckerö kommunkansli
Södra Överbyvägen 8, 22270 Eckerö
Tel: 32930 Fax. 38269
E-post: info@eckero.ax
Öppettider: Måndag – fredag kl. 09.00-15.00 Lunchstängt 11.3011.30-12.30
Kommundirektör
Kommuntekniker
Lönebokförare
Socialchef
Tf. socialarbetare
Kanslist
Byråsekreterare
Löneräkn Hammarland
Vik. Äldreomsorgsledare
Tf.ledande närvårdare
Ekonom

Kennet Lundström
329 321
Dina Friberg
329 322
Håkan Häggblom
329 324
Andrea Björnhuvud
329 323 tel.tid kl. 9-11
Malin Söderberg
329 331
Agneta Överström
329 320
Maggi Häggblom
329 326
Sirkka Nordström
329 327
Emma Höglund
364 022
Elin Suojanen
364 026
Maarit Grönlund
364 521
maarit.gronlund@hammarland.ax

E-post personligen

förnamn.efternamn@eckero.ax

Nästa nummer av EckeröEckerö- info utkommer i början av maj 2014
Skicka in ditt material via e-post till info@eckero.ax
Materialet skall vara oss tillhanda senast den 30.04.2014
Annonspriser 2014. Helsida 73,00 €, halvsida 48,00 €, 1/4 sida 25,00 €
(inkl. 24% moms)

