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Nästa nummer av Eckerö info 

utkommer i början av maj. 

Skicka in ditt material till föl-

jande infoblad via e-post till 

info@eckero.ax senast den 25 

april. 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 

April 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 

bokad vård. Ingen drop-in. 

FISKEFÖRBUD 

råder inom fiskens lekområden i Eckerö under tiden 15 april – 15 juni 2021. 

Fiskeförbudsområdena finns utmärkta på kartor på kommunens elektro-

niska anslagstavla samt hos byalagens ordföranden. Information finns 

också på www.fiskekarta.ax 

Storby, Kyrkoby, Torp, Överby, 

Marby och Björnhuvud byalag. 

SOMMARJOBB I ECKERÖ KOMMUN FÖR 

DIG SOM ÄR 15-16 ÅR  

Byggnadstekniska kansliet i Eckerö kom-

mun anställer två stycken pigga och arbets-

glada ungdomar i åldern 15-16 år under 

fyra veckor i sommar. Arbetsuppgifterna är 

mestadels utomhus, du kommer bland an-

nat att få måla och rensa rabatter. Känner 

du att det här är något för dig och vill veta 

mer om jobbet är du välkommen att ringa kommuntekniker/

byggnadsinspektör Emma Saarela på telefon (018) 329 330, eller maila din 

jobbansökan senast tisdag den 13 april till emma.saarela@eckero.ax.  

Avvikande öppettider under påsken 

Skärtorsdag den 1 april stänger kommunkansliet kl. 13.00. 

ÅVC håller stängt skärtorsdag den 1 april. 

Biblioteket är stängt annandag påsk måndag den 5 april. 

http://www.fiskekarta.ax
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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 och con-

ference, Storby 

 Käringsunds Gästhamn, 

Storby 

 Eckerö Kyrka, Kyrkoby 

 Laurentiusgården, Kyrkoby  
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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   

 

Vecka 15 

Mån 12.04 Pasta Hawaii 

Tis 13.04 Stroganoff, potatis 

Ons 14.04 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 15.04 Pannbiff med lök, sås, potatis, lingonsylt 

Fre 16.04 Morots-palsternackspurésoppa med stekt 

bacon och vitlökstimjankräm, bröd 

Hallonkvarg  

Lör 17.04 Grisytterfilé med äppel och löksås, potatis 

Havtornskräm, grädde  

Sön 18.04 Grillad broiler, potatis/ris, sås 

Fruktsallad  

 

Vecka 16 

Mån 19.04 Korvgryta, potatis  

Tis 20.04 Köttsås, potatis 

Ons 21.04 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 22.04 Mald leverbiff, potatis, sås, lingonsylt 

Fre 23.04 Snålsoppa, bröd 

Hallonkaka 

Lör 24.04 Köttgryta med kantareller 

Björnbärskräm, grädde  

Sön 25.04 Grisfilé, sås, potatisgratäng 

Blåbärspaj med vaniljsås 

 

Vecka 17 

Mån 26.04 Fruktig kalkongryta, ris/potatis  

Tis 27.04 Kalops, potatis, smörslungade morötter  

Ons 28.04 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 29.04 Lindströmsbiff, potatis  

Fre 30.04 Fisksoppa, bröd 

Äppelkaka, vaniljsås 

Lör 01.05 Helstekt grisfilé, vårens primörer, potatis, 

sås 

Citronfromage med frukttopping  

Sön 02.05 Broiler, ris/potatis, currysås 

Glass med kolasås  

 

Vecka 18 

Mån 03.05 Kinesiskgryta, potatis 

Tis 04.05 Köttsås-potatismoslåda, lingonsylt 

Ons 05.05 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 06.05 Kycklinggryta, ris/potatis 

Fre 07.05 Köttfärssoppa, bröd 

Nyponkräm, grädde 

Lör 08.05 Kåldolmar, potatis, lingonsylt 

Drottningkräm, grädde 

Sön 09.05 Herrgårdsstek, potatis, sås 

Bakelse  

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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 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.  

Eckerö Hembygdsförening r.f.                                                                    

Eckerö Hembygdsförening är en förening som värnar om vårt kulturarv och vill bevara kunskap kring 

gamla traditioner.  Labbas Hembygdsgård med tillhörande museiutställningar och gårdsbyggnader 

är vår samlingsplats.  

Vi har varje sommar öppet i vårat Postrotemuseet som finns i Post och Tullhuset. På museet brukar två/tre ungdo-

mar varje sommar arbeta som sommarvärdar.  

De senaste åren har vi ordnat lite olika programaftnar, så som viskvällar och författarafton.  Eckerö Hembygdsför-

ening är varje år med och arrangerar det stora evenemanget Postrodden över Ålands hav och vår egen julmarkand.  

Förra året behövde vi tyvärr på grund av Covid-19 ställa in båda våra stora evenemang vilket påverkat vår förening.  

Stöd gärna vår Hembygdsföreningen och bli medlem.  Endast 10 euro för ett helt år.  

 

 

 

 

 

 

Du vet väl att Hembygdsföreningen också finns på Facebook, ”Eckerö Hembygdsförening”. 

Befinner ni er i en konflikt och behöver hjälp att lösa den?  

Vi på Ålands medlingsbyrå erbjuder frivillig, kostnadsfri och konfidentiell medling i brott och tvister.  

Ni kan således mötas och diskutera er konflikt tillsammans med frivilliga medlare under trygga for-

mer. Lösningen är er egen och kan skrivas ner i ett avtal.  

Medling kan vara kompletterande till en rättegång eller helt enkelt ett alternativ.  

Även online-medling möjlig! 

Mer info: www.medlingsbyran.ax /0457 343 35 13 

Glad påsk  

önskar  

Eckerö kommun 

http://www.medlingsbyran.ax/
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INFORMATION ANGÅENDE ELDNING UTOMHUS 

Våren är på antågande och i samband med att det fina vädret återvänder önskar säkert många påbörja rydjandet. 

Nedan förklarar vi de olika varningarna som förekommer.   

Varning för gräsbrand 

utfärdar Finlands Meteologiska Institut (FMI) . Varningen för gräsbrand betyder en upplysning till allmänheten om 

att man bör vidta stor försiktighet i samband med att man hanterar öppen eld utomhus, således råder inget eld-

ningsförbud men största försiktighet ska iaktas. 

Varning för skogsbrand 

utfärdar Landskapsalarmcentralen på Åland utgående från uppgifter från FMI. När sådan varning är utfärdad råder 

enligt Räddningsslagen för Åland (§31, 106/2016), eldningsförbud utomhus.  

Tätbebyggt område 

Inom tätbebyggt område råder ALLTID eldningsförbud,  inom räddningsområdet är det endast Godby som klassas 

som tätbebyggt område. 

Vi vill påminna om att det alltid är förenat med risk att gör upp öppen eld i naturen och att man alltid noggrant bör 

överväga om det verkligen är nödvändigt att elda. Väljer man ändå att gör upp eld bör man särskilt tänka på föl-

jande: 

Om du tänker elda 

 Förbered Dig så att Du kan släcka en brand om den blir för häftig eller går åt fel håll. 

Dra fram vattenslang, vattenbehållare, brandsläckare, ruskor innan Du börjar elda. 

 Elda ALDRIG ensam. 

 Tänk på förhand igenom hur man alarmerar brandkåren, ring nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsi-

tuationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara. 

 Om du väljer att elda, bränn små områden i gången. Börja tidigt på våren och bränn de fläckar som torkat 

först. 

 Elda helst då det är vindstilla. Vind ger elden mera syre vilket gör att den sprids snabbare. 

 Tänk på att gnistor kan antända närliggande områden. 

 Undvik att elda nära byggnader och annan egendom, röj undan torrt gräs och annat brännbart material 

invid dessa och blöt, om möjligt, marken nära dessa innan eldningen påbörjas. 

 Ha ordentligt med kläder, som skydd, och använd kläder som inte är lättantändliga. 

 Kontrollera, flera gånger, efter Du slutat elda, att allt har slocknat. 

Avslutningsvis konstatera vi också att det är du som tänt brasan som är ansvarig för följderna. 

Med önskan om en trygg och säker vår! 

Räddningschef    Ledande brandinspektör/brandingenjör 

Lennart Johansson    Thomas Mattsson  

lennart.johansson@jomala.ax  thomas.mattsson@jomala.ax 

Tel. 329 132     Tel. 329 175       
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Välkomna på Röda Korsets och Folkhälsans  

VÅRMÖTE 

 

torsdagen den 27.5 kl 19.00 på Ekergården 

 Stadgeenliga förhandlingar 

 Kaffe med tilltugg 

 Lotteri 

 Program 

Allt med reservation om pandemin tillåter. 

 

 

 

Ålands Jakt-och Fiskemuseum informerar 

Museet öppnar för säsongen den 17.5.2021 men ordnar ett vårevenemang den 17.4.2021 om omständigheterna 

tillåter!  

Välkomna på Vårevent med säljaktsinspo och Ådtakstalka! 

Archipelago Pares och Ålands Jakt-och Fiskemuseum bjuder in till säljaktsinspo och Ådtakstalka utomhus vid Ålands 

Jakt-och Fiskemuseum, Käringsund, Eckerö. 

Lördagen den 17 april kl. 10-16 

· Kom med och bygg Ådtak! 

· Hör mer om projektet Ådans Vänner 

· Presentation av häftet Ståtar, späck och skrävlor 

· Info om säljakt, styckning, kötthantering 

· Uppvisning av verktyg, sälskinn och produkter 

· Gratis att delta 

· Museet är öppet, vanligt inträde till museet 

· Specialerbjudande för jägare-innehavare av jaktkort: Köp årskort till museet för 10€ 
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EN REN MILJÖ ÄR TILL GLÄDJE FÖR ALLA!!! 

 

LC Åland Freja VÄLKOMNAR ALLA att delta i vår traditionella MILJÖDAG.  

I dessa Corona tider, när det är svårt att träffa familj, vänner och kolleger vill vi påminna om hur viktigt det 

ändå är att röra på sig och t.ex. gå ut och promenera. Vi önskar att ALLA, var och en separat och som har möj-

lighet, vill delta i vår ”skräp-plockar-dag”! Passa på att ta med Dig en kasse, för att plocka skräp i, när Du är ute 

och rör på Dig. 

Vi Frejor vill värna om en ren och fin miljö och hjälps vi alla åt är det så mycket lättare att hålla miljön omkring 

oss ren, fin och trevlig att vistas i.  

 För mer information vänligen kontakta 

 Lion Lena Holmberg, 040 741 5675 

LIONS CLUB ÅLAND FREJAS 

MILJÖDAG 

Måndagen 

den 26 april 2021 

Information från Eckerö jaktvårdsförening 

 

Nytt mötesdatum! 

Eckerö jaktvårdsförening planerar att hålla årsmöte torsdagen den 15 april kl:19.00 i jakt&fiske museet. 

Agenda: 

 stadgeenliga handlingar 

 jaktförvaltningen deltar 

 försäljning av Eckerö jvf emblem 

 Föreningen ådans vänner informerar om sin verksamhet 

 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 lånade från jaktvårdsförening och skall returneras till jaktvårdsför-

eningen 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 



 9 

 Hej! 

 

Under de senaste åren har intresset för terrängcykling ökat 

markant både på Åland och i vår närregion. 

Det ökande intresset för cykling generellt och terrängcykling 

hör ihop det den aktiva livsstil som 

dagens besökare vill utöva även under sin semester. Idag syns inte endast entusiasterna ute längs 

med lederna utan allt fler barnfamiljer vill uppleva skogen på två hjul. 

Nu finns det även ett intresse i turismbranschen lokalt att utveckla terrängcykling på Åland, vilket vi på 

Visit Åland upplever som positivt. Därav söker Visit Åland intressenter med markområden som kunde 

upplåtas för ändamålet, om möjligt gärna i närheten av annan service för bästa ringeffekter. Här vill 

Visit Åland samtidigt förtydliga att de åländska vandringsstigarna och -lederna inte är ämnade/tillåtna 

för cykling i någon form. 

Idag finns ett område i Kastelholm där intressenten inväntar ett besked om arrendering. Utöver detta 

har två andra kommuner visat ett första intresse. 

Som första steg önskar Visit Åland samla intressenter och sakkunniga för vidare planering och titta på 

olika finansieringsmöjligheter. Ett dylikt projekt kräver en extern finansiering via t.ex. Leader eller 

EU-programmen ERUF eller Interreg. Visit Åland ser som bäst en möjlighet att kunna agera som en 

huvudman för projektet i samarbete med branschen. 

Visit Åland tar tacksamt emot tips, ideér på intressanta och möjliga markområden. 

Hör gärna av dig till utveckling@visitaland.com eller på tel 24 258. 

Med vänliga hälsningar 

Teamet på Visit Åland 
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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. 


