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Nästa nummer av Eckerö info 

utkommer i början av april. 

Skicka in ditt material till föl-

jande infoblad via e-post till 

info@eckero.ax senast den 25 

mars. Det går också bra att 

ringa in ditt material på telefon 

(018) 32 930. 

Eckeröföreningars annonser, 

politiska partiers annonser om 

möten och samhällsinform-

ation sätts in kostnadsfritt och 

kan komma att  redigeras.  

Annonspriser inkl. moms 

2021: 

Helsida 73,00 € 

halvsida 48,00 € 

1/4 sida 25,00 € 

ECKERÖ INFO 

Mars 2021 
www.eckero.ax 

www.facebook.com/eckerokommun 

Följande kommunfullmäktigemöte 
meddelas på www.anslagstavla.ax/
eckero-kommun. Mötet hålls på kom-
munkansliet och är i mån av möjlighet 
öppet för allmänheten. 

Eckerö info utkommer en gång 

i månaden (med undantag för 

augusti månad) och delas ut 

gratis till alla hushåll i Eckerö. 

Bor du i annan kommun eller 

utomlands kan du prenume-

rera och får då infobladet 

skickat till den adress du anger 

på inbetalningen. Prenume-

rationsavgiften är fastställd till 

23 €/år.  

Önskar du prenumerera går 

det bra att betala in avgiften 

till nedanstående kontonum-

mer. Kom ihåg att uppge ditt 

namn och din adress i medde-

landefältet.  

ÅAB FI41 6601 0002 0079 95, 

BIC AABAFI22.  

Nordea FI49 2296 1800 1234 

96, BIC NDEAFIHH.  

Bibliotekets öppettider 
Måndagar och onsdagar kl. 17.00-20.00. 
Helgdag och kväll före helgdag håller biblio-
teket stängt. 

ÅVC I SÖDRA STORBY 
Tisdag och torsdag 18.00-20.00 

Lördag 10.00-14.00 

Eckerö hälso- och sjukvårdsmottagning och hemsjukvården  

Telefontid måndag-torsdag kl. 8-16, fredagar kl. 8-14. Undantag helgdagar. 

Tel. 0457 313 5822. På grund av virussituationen endast nödvändig och bo-

kad vård. Ingen drop-in. 

Information om ny avfallsavgift 

Fr.o.m. 1.1.2021 uppbärs en årlig avfallsavgift i kommunen. Enligt Land-

skapslag (2018:83) ska kommunen ta ut en avfallsavgift som täcker kommu-

nens kostnader för avfallshantering. Grundavgiften täcker delvis kommu-

nens kostnader för återvinningscentralen, återvinningsstationerna samt ad-

ministration och bemanning. 

Grunderna för grundavgiften är fastighetens användningsändamål. Avgiftens 

storlek per bostadshus eller fritidshus är 45 euro/år (inkl. 24 % moms). Lä-

genhetsbyggnader faktureras per lägenhet. 

För kommuninvånare med både fast boende och fritidshus i kommunen 

uppbärs endast 1 avgift. Om samma person äger flera bebyggda fritidsfastig-

heter utgår 1 grundavgift för varje ytterligare fastighet. 

Kommunen börjar fakturera avfallsavgiften under våren. Om du vet att det 

finns oklarheter gällande dina byggnader kan du gärna höra av dig till kom-

munkansliet, på telefon (018) 32 930 eller e-post info@eckero.ax, redan nu 

för en smidigare fakturering. 

Eckerö kommun utarrenderar åkermark: 

Norra Spetalen Storby, 0,30 ha, 50 €/år. Södra Spetalen Storby, 0,84 ha, 50 
€/år. Ängen Storby, 0,82 ha, 50 €/år. Värvorna Marby, 0,83 ha, 50 €/år. 
Glohagen Kyrkoby, 1,34 ha, 200 €/år. 

Avtalsslut om arrende sker i den ordning anmälningar inkommer. Anmälan 
till Eckerö kommun per e-post info@eckero.ax eller tel. (018) 32 930. 
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 Kontaktuppgifter Eckerö kommun 

Kommunkansliet håller öppet vardagar kl. 09.00-15.00 

Tel. (018) 32 930 (växeln) 

E-post: info@eckero.ax 

Besöks- och postadress Södra Överbyvägen 8, 22270 Eckerö 

 

Kommundirektör Raine Katajamäki tel. (018) 329 321 

Byråsekreterare Berit Metsik tel. (018) 329 326  

Kanslist Anna Wiksten tel. (018) 32 930 (växeln) 

Ekonom Maarit Grönlund tel. (018) 329 328 

Löneräknare Sophie Johansson tel. (018) 329 327  

 

Socialkansliet 

Tf. äldreomsorgs– och barnomsorgsledare Päivi Abbas tel. (018) 329 323 

 

Byggnadstekniska kansliet 

Kommuntekniker, byggnadsinspektör Emma Saarela tel. (018) 329 330, 0457-595 8590 

Vik. tekniker, byggnadsinspektör Billy Eriksson tel. (018) 329 324, 0457-345 7552  

Serviceman Ove Eklund tel. 0457-345 5804  

Serviceman Patrik Åberg tel. 0457-345 4632 

Serviceman Mikael Norman tel. 0457-345 6152  

Personlig e-post kommunkansliet fornamn.efternamn@eckero.ax 

 

Solgården tel. (018) 364 020 

Hemserviceledare Sandra Karlsson tel. (018) 364 022, 0457-530 1320 

Skolan, föreståndare Maria Bonds tel. (018) 38 361 

Daghemmet Nyckelpigan, föreståndare Gun Sivén tel. (018) 364 040  

Småbarnsavdelningen Småpigorna, tel. (018) 364 041  

Föris/eftis Ugglorna, tel. (018) 38 605, 0457-345 5655 

           För fler kontaktuppgifter se www.eckero.ax. 

Här hittar du hjärtstartare i kommunen 
 Ekergården, Kyrkoby 

 Eckerö Camping & Stugor, Skag 

 Solgården, Storby 

 Eckerö FBK, Storby 

 Eckerö Linjen, Berghamn 

 Eckeröhallen, Storby 

 Käringsunds Camping, Storby 

 Käringsunds Resort & Conference, Storby 

 Käringsunds Gästhamn, Storby 
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Vecka 9 

Mån 1.3 Karelsk stek, potatis 

Tis 2.3 Stekt fläsk, potatis, löksås 

Ons 3.3 Dagens fisk, potatis, sås 

Tor 4.3 Köttfärsbiffar, potatis, sås, lingonsylt 

Fre 5.3 Korvsoppa, bröd 

Äppelkaka, vaniljsås 

Lör 6.3 Grisfilé, potatis, dragonsås 

Hallonkräm, grädde 

Sön 7.3 Rostbiff, potatisgratäng, bearnaise 

Fruktkvarg 

 

Vecka 10 

Mån 8.3 Pulled pork, potatismos, lingonsylt 

Tis 9.3 Kalkonbiffar, ris/potatis, sås 

Ons 10.3 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 11.3 Lasagne 

Fre 12.3 Köttsoppa, bröd 

Vispgröt 

Lör 13.3 Mald leverbiff med baconsås, potatis, 

lingonsylt 

Bärmousse 

Sön 14.3 Kassler med svamp- och lökfräs, potatis, 

grönsaksgratäng 

Rabarberkräm, grädde 

 

Vecka 11 

Mån 15.3 Fläsksås, potatis 

Tis 16.3 Husets köttgryta, potatis 

Ons 17.3 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 18.3 Köttfärslimpa, potatis, rostade rotsaker, 

sås 

Fre 19.3 Malet köttsoppa, bröd 

Blåbärspaj, vaniljsås 

Lör 20.3 Fläskgryta med ananas, potatis 

Chokladkräm 

Sön 21.3 Schnitzel, potatis, sås/aromsmör 

Apelsinris 

 

Vecka 12 

Mån 22.3 Kycklingfilé med mangosås, ris/potatis 

Tis 23.3 Köttgryta med svamp, potatis 

Ons 24.3 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 25.3 Korvsås, potatis, senapsrelish 

Fre 26.3 Potatis-purjolökssoppa, bröd 

Ananaspaj med gräddfil 

Lör 27.3 Leverlåda 

Körsbärskräm, grädde 

Sön 28.3 Jägarbiff, potatis, svampsås 

Pannacotta med bärsås  

 

Vecka 13  

Mån 29.3 Stuvade makaroner, stekt fläsk, lingon-

sylt 

Tis  30.3 Grisytterfilé med ananas- och chilisås, 

potatis 

Ons 31.3 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 1.4 Köttfärssås, potatis/spagetti  

Fre 2.4 Lammfärsbiffar, potatis, sås 

Pascha 

Lör 3.4 Kalkonfilé, ris/potatis, sås 

Ananaskräm 

Sön 4.4 Lammstek, potatis, sås 

Memma  

 

 

Observera att Solgården har särskilda besöksregler. Ring Solgården på tel. 364 020 eller 040 579 6999, för 

frågor om matservice.  

SOLGÅRDENS LUNCHMATSEDEL 
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Vecka 14 

Mån 5.4 Kåldolmar, potatis 

Glass med persika 

Tis 6.4 Ugnskorv, potatis 

Ons 7.4 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 8.4 Köttgryta med paprika, syltlök, potatis  

 

Fre 9.4 Ärtsoppa, bröd 

Ris à la Malta, saftsås 

Lör 10.4 Kållåda, potatis, sås, lingonsylt 

Äppelkräm med grädde  

Sön 11.4 Kassler, potatis, svampsås 

Vaniljkräm med sylt   

 

SOLGÅRDENS LUNCHMATSEDEL 

Observera att Solgården har särskilda besöksregler. Ring Solgården på tel. 364 020 eller 040 579 6999, för 

frågor om matservice.  

Lägenhet i Ekergården uthyres 

I kommunens pensionärslägenheter i Ekergården, Kyrkoby, uthyres en lägenhet på 60 kvadratmeter bestående av 

två rum och kök. Månadshyran är 521,40 €. I hyran ingår el, vatten, uppvärmning och sophämtning samt tillgång till 

kallförråd. Lägenheten är ledig fr.o.m. 15.3.2021. Vid inflytt uppbärs en garantihyra motsvarande en månadshyra.  

Kriterierna för att få hyra en lägenhet på Ekergården är att man är pensionär och beviljad hemvård eller har ett be-

hov av hjälp i hemmet. Sista ansökningsdag är 12.3.2021. Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida 

www.eckero.ax eller kan fås från kommunkansliet, tel. (018) 32 930 eller e-post info@eckero.ax. Socialnämnden 

fattar beslut om tecknande av hyresavtal för Ekergårdens lägenheter.  

Besök till äldreboende, nya besöksrutiner på Solgården fr.o.m. 23.2.2021 

Besök endast i besöksrummet, besöket ska bokas på förhand genom att kontakta personalen på Solgården, tel. 

364 020. Endast friska och symtomfria besökare är välkomna. Undantag är kritiskt sjuka personer och personer i 

terminalvård. Observera att anvisningarna kan förändras.  

Information från Eckerö jaktvårdsförening 
Eckerö jaktvårdsförening planerar att hålla årsmöte onsdagen den 31 mars kl:19.00 i jakt&fiske museet. 

Agenda: 

 stadgeenliga handlingar 

 jaktförvaltningen deltar 

 försäljning av Eckerö jvf emblem 

 övriga ärenden 

Se mötes annons i Ålandstidningen för den rätta dagen, kan ändra beroende på Covid-19 situationen. Alla hjärtligt 

välkomna! 

Är det någon som har mink- och mårdhundsfällor som är lånade av Eckerö jaktvårdsförening och inte ANVÄNDS 

MERA vänligen lämna tillbaka dem till jaktvårdsföreningen. Alla fällor som har lämnats ut från Eckerö jvf är lå-

nade från jaktvårdsförening och skall returneras till jaktvårdsföreningen när de inte används mera. 

Vänligen returnera de fällor ni inte använder både stora och små fällor så någon annan jägare kanske få ha nytta av 

fällan, efterfrågan på fällor är stor. Även trasiga fällor skall returneras till Jvf. Fällorna skall lämnas till Jvf ordf. Joel 

Karlsson, adress Degersandsvägen 25 Torp. 

Hälsningar Styrelsen Eckerö Jaktvårdsförening 
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Information om momsfri socialservice 

Du är berättigad till momsfri socialservice om det har konstaterats att du inte klarar av din vardag utan hjälp. Ålder-

dom, sjukdom, funktionsnedsättning, återhämtning från sjukdom eller en skada kan vara orsaker till behov av hjälp. 

Din inkomstnivå och eventuell egendom spelar inte någon roll. Servicen kan vara till exempel städning, matservice 

och olika stödtjänster, som exempelvis hjälp med att uträtta ärenden. 

Kontakta själv de godkända företag varifrån du vill köpa servicetjänster. Företaget gör upp ett serviceavtal med dig. 

Då serviceavtalet görs, försäkrar företagets representant att din handlingsförmåga är nedsatt genom att se på till 

exempel läkarintyg. Företaget skall även uppgöra en serviceplan tillsammans med dig där ditt behov av service-

tjänster framgår. I serviceplanen ska det komma fram hurdana tjänster du är i behov av samt hur ofta du behöver 

dem. 

Då dessa kriterier fylls kan företaget fakturera dig de erbjudna tjänsterna momsfritt. Momsens andel av fakturan är 

cirka en fjärdedel, vilket betyder att du får en betydande inbesparing. Dessutom kan du som kund utnyttja hushålls-

avdraget i din skattedeklaration som är 50 % av priset på servicen. 

På kommunens hemsida www.eckero.ax hittar du en lista över vilka företag som är godkända i kommunen och kon-

taktuppgifter till dem. Du kan också ringa kommunkansliet på telefon (018) 32 930 om du vill veta mer om vilka 

företag du kan anlita för momsfri socialservice. 

Äldreomsorgen i Eckerö informerar 

För dig som är äldre och bosatt i Eckerö erbjuder äldreomsorgen olika stödinsatser som presenteras kort nedan. 

Kommunens äldreomsorgsledare samt hemserviceledaren i Solgården kan kontaktas för mer information samt 

hembesök. Ansökningsblanketter och infomaterial finns på kommunens hemsida www.eckero.ax och kommun-

kansliets personal kan skicka hem infomaterial till dig. 

Hemservice: 

Behöver du hjälp i vardagens sysslor, kan du beviljas hemservice. Hemservicen i Eckerö arbetar dagar, kvällar och 

helger och hjälper utifrån behovet bland annat med följande: 

- Måltider 

- Personlig omvårdnad, på- och avklädning, hygien, dusch och toalettbesök 

- Klädvård  

För hemservicen betalar du en avgift utifrån hur mycket hjälp du har och hurdana inkomster du har. 

Stödtjänster: 

Som komplement till hemservicen finns det också olika stödtjänster, bland annat: 

- Matservice med matleverans från Solgårdens kök 

- Trygghetslarm: alarmknapp med hjälp av vilken du kan kalla på hjälp 

- Äldis: videotelefonitjänst med grupprogram osv. 

- Inköp på Hugos 

- Städservice med enklare städningar. 

För stödtjänster betalar du avgift månatligen eller per gång. 

För dig som bor i eget hem och har regelbunden hemservice ingår följande stödtjänster i avgiften (avgiftspaket): 

duschhjälp i eget hem eller på Solgården 1 g/vecka, avgiften för trygghetslarm, handling på Hugos 1 g/vecka, tvätt 1 

g/vecka och Äldis. 

Närståendevård: 

För dig som får tillsyn och stöd med personlig omvårdnad dagligen av någon närstående finns det möjlighet att an-

söka om närståendevårdsstöd som är en månatlig ersättning för den som hjälper dig. Närståendevården är baserad 

på lagar och de kriterier som Eckerö kommun har fastslagit och den som vårdar har rätt till avlastning. 
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 Eckerö pensionärsförening informerar 
Vi alla väntar på att kunna träffas igen. Då vi inte kunde ordna så många träffar i fjol och de första månadsträffar-
na har vi också varit tvungna att ställa in så vi försöker med följande: 

Om pandemiläget tillåter så: 

Onsdagen den 31 mars kl 12.30 bjuder Eckerö pensionärsförening åt sina medlemmar, dvs till de som har be-
talt medlemsavgiften före den 24 mars, en lunch på Bettys i Storby. Anmäl dig till Marianne 04573832506 eller till 
Vivi 04573449669 före den 24 mars. Om du inte har betalt avgiften eller vill ta med en vän, är priset 12 euro/
person. 

Vi kan ju inte vara säkra på att vi kan genomföra lunchen i mars, men vi vill gärna i alla fall försöka bjuda något åt 
våra medlemmar. 

Medlemsavgiften för år 2021 beslöts vara 20 euro. Här nedan har du en giroblankett som du kan använda för att 
betala medlemsavgiften, om du inte redan gjort det. Skriv gärna namnet/namnen som meddelande till banken, 
speciellt om du till exempel delar konto med någon. 

 

Mottagarens 

kontonummer 

IBAN 

 

FI76 6601 0004 4783 43 

 

Medlemsavgift 

Eckerö pensionärsförening 2021 

  

  

  

 

Mottagare 
  

Eckerö pensionärsförening 

  

  20 euro. 

  

Eckerö pensionärsförening är underförening för 

Mariehamns pensionärer. 

 
         

Betalarens 

namn och 

adress 

  

  

   

Underskrift 
  

 

Ref. Nr 
  

 

Från konto nr 
  Förfallodag 

23.3.2021 

Euro 

20,00 

 

Välkomna på Röda Korsets och Folkhälsans  

VÅRMÖTE 

torsdagen den 25.3 kl. 19.00 på Ekergården 

 Stadgeenliga förhandlingar 

 Kaffe med tilltugg 

 Lotteri 

 Program 

Allt med reservation om pandemin tillåter. 

SOMMARPERSONAL 

Har du behov av motiverad arbetskraft i sommar? 

Flera tusen ungdomar i Norden söker sommarjobb. 

Vi hjälper till att hitta sommarpersonalen. 

Alla arbetstillfällen är välkomna! 

Behöver du ett sommarjobb? 

Du som är mellan18-30 år 

upplev Norden genom Nordjobb. 

Du kan även söka jobb året runt. 

Läs mer på vår hemsida: www.nordjobb.org 

eller Nordjobb på Facebook. 

Tel: (18)17279, e-post: aland@nordjobb.org 
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 Information om återvinningscentralen och återvinningsstationer 

 

Eckerö kommuns återvinningscentral ligger i Södra Storby. Från landskapsväg 1 sväng av söderut på Torpvägen och 

följ den ca 1,7 kilometer. Sväng höger in på Industrivägen, kör ca 500 meter. Återvinningscentralen har öppet tisda-

gar och torsdagar kl. 18.00-20.00 samt lördagar kl. 10.00-14.00. Helgdagar och kväll före helgdag håller ÅVC stängt. 

Till återvinningscentralen får alla fastighetsägare i kommunen lämna avfall. Återvinningsavfall som kartong, plast, 

glas med mera samt farligt avfall är gratis för invånare att lämna. Prislistan för t. ex. brännbart, grovavfall och möb-

ler hittar du på kommunens hemsida www.eckero.ax. Företagare kan också lämna återvinningsavfall till ÅVC mot 

avgift.  

Utöver återvinningscentralen finns i kommunen 6 st. återvinningsstationer, i Marby, Överby, Kyrkoby, Böle, Skag 

och Torp. I återvinningsstationerna kan man kostnadsfritt lämna pappers-, metall-, glas-, plast- och kartongförpack-

ningar samt tetror. Företagare skall inte lämna avfall i återvinningsstationerna. Andra typer av avfall än förpack-

ningar, så som t. ex. skrymmande avfall, ska lämnas till återvinningscentralen. I återvinningsstationerna finns inte 

insamling av sådant som uttjänta batterier eller lampor av olika typer, dessa ska föras till återvinningscentralen. 

På bilden ovan kan du se de olika insamlingskärlen på återvinningscentralen. Lasta gärna ditt avfall så att du enkelt 

och smidigt kan  lasta av det på återvinningscentralen. Om du har frågor om avfall och avfallshantering kan du kon-

takta kommuntekniker Emma Saarela på telefon (018) 329 330. 


