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Nästa nummer av Eckerö info 

utkommer i början av juni. 

Skicka in ditt material till föl-

jande infoblad via e-post till 

info@eckero.ax senast den 25 

maj. 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 

Maj 2021 
www.eckero.ax 

www.facebook.com/eckerokommun 

Följande kommunfullmäktigemöte 
meddelas på www.anslagstavla.ax/
eckero-kommun. Mötet 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 biblioteket stängt. 

Avvikande öppettider under våren och sommaren se ovan. 

ÅVC I SÖDRA STORBY 

Tisdag och torsdag 18.00-20.00 

Lördag 10.00-14.00 

Avvikande öppettider under våren och sommaren se ovan. 

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. 

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. 

Avvikande öppettider under våren och sommaren 

Kommunkansliet stängt fredag 14.5 och onsdag 9.6. 

Kommunkansliet håller sommarstängt 12.7-30.7 enligt beslut av kommun-

styrelsen 13.4.2021 § 84.  

Återvinningscentralen håller stängt lördag 1.5, Kristi himmelsfärd torsdag 

13.5, tisdag 8.6 samt midsommardagen lördag 26.6. 

Biblioteket håller stängt onsdag 12.5 och onsdag 9.6. 

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 

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 18 

Mån 03.05 Kinesisk gryta, 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  

 

Vecka 19 

Mån 10.05 Pulled pork, potatismos, lingonsylt  

Tis 11.05 Citron- och mangokyckling, ris/potatis  

Ons 12.05 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 13.05 Oxrullader, potatis 

Rabarberkräm, grädde 

Fre 14.05 Krämig blomkålssoppa med bacon, bröd 

Blåbärskräm, grädde 

Lör 15.05 Flygande Jacob med fläskfilé 

Persikapaj 

Sön 16.05 Wallenbergare, potatis, sås 

Glass med Päron 

 

Vecka 20 

Mån 17.05 Skinksås, potatis  

Tis 18.05 Köttgryta, potatis 

Ons 19.05 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 20.05 Ugnskorv, potatismos, lingonsylt 

Fre 21.05 Kålsoppa, bröd 

Bärpaj med vaniljsås 

Lör 22.05 Stuvade makaroner, stekt fläsk 

Äppel-kanelkvarg 

Sön 23.05 Nötstek, smörslungade morötter 

Jordgubbskräm, grädde 

 

Vecka 21 

Mån 24.05 Kycklingfärspanna med linser, potatis 

Tis 25.05 Dillkött, potatis, rödbeta  

Ons 26.05 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 27.05 Pannbiff, potatis, sås 

Fre 28.05 Korvsoppa, bröd 

Äppelkaka, vaniljsås 

Lör 29.05 Järpar med ädelost, potatis 

Bärkräm 

Sön 30.05 Porterstek, potatisgratäng 

Ris à la Malta 

 

Vecka 22 

Mån 31.05 Kåldolmar, potatis, lingonsyltsås 

Tis 01.06 Karelsk stek, potatis 

Ons 02.06 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 03.06 Stekt fläsk, potatis, löksås 

Fre 04.06 Kycklingsoppa, bröd 

Rabarberkräm, grädde 

Lör 05.06 Grisfilé, potatis, sås 

Hallonkräm, grädde 

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. 9.4.  

Besök på Solgården endast i besöksrummet. Anhöriga ombedes ringa och boka tid/meddela att de avser besöka 

anhöriga, på tel. (018) 364 020. Övriga restriktioner skall följas. Besöksrutinerna gäller tills annat meddelas. Ob-

servera att besöksrutiner kan ändras snabbt.  

Sön 06.06 Rostbiff, potatisgratäng, bearnaisesås 

Fruktkvarg 

 

Vecka 23 

Mån 07.06 Kalkonkorv, stuvad majs, potatis 

Tis 08.06 Köttgryta med senap och dragon  

Ons 09.06 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 10.06 Lasagne  

Fre 11.06 Köttsoppa, bröd 

Blåbärspaj med vaniljsås 

Lör 12.06 Mald leverbiff med bacon, potatis 

Bärmousse 

Sön 13.06 Kassler med curry, banan och paprika 

Mangokräm, grädde  

Folkhälsan fyller 100 år! 

Är du senior?  

Kom och fira detta med Annette och Erika från enheten för äldre och hälsa vid Folkhälsans landskapsförening 

samt lokalföreningen!  

Vi kommer att fira i folkhälsans hälsofrämjande anda! Måndag den 7 juni kl. 14.00- 16.00 träffas vi i Ekergården för 

en trevlig stund tillsammans. Vi bjuder på kaffe och tårta och program!  

För att delta behöver du anmäla dig till koordinatorn för äldre och hälsa: Erika Borenius-Kankkonen på tfn 018-

527043 på kontorstid, må-to.  

                                                     Vi vill ha din anmälan SENAST torsdag 27 maj kl. 12.00. 

Vi följer hela tiden med Coronaläget och anpassar festen efter det. 

Midsommarstång  

Kom med och jobba med Midsommarstången i 

Storby  

Vi samlas första gången på Labbas hembygds-

gård torsdagen 13 maj kl 14.00 och sätter igång 

med tofsknytning. Alla kan vara med, unga som 

gamla! Inga förkunskaper behövs, bara glad 

talkoanda. Vi jobbar, umgås och fikar i trevligt 

sällskap. 

Gå gärna med i Facebook-gruppen 

"Midsommarstången i Storby" för att få aktuell info. 

Alla välkomna! 
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Välkommen på Morsdag till Restaurang Q  

söndagen den 9.5 mellan kl.12-19 

 

FYLLIG RÄKSOPPA MED HANDSKALADE RÄKOR, DILLSKUM OCH BRIOCHBRÖD eller 

VICHYSSOISSE MED DILLSKUM OCH BRIOCHBRÖD 

 

STEKT TORSKLOIN MED VÅRGRÖNSAKER, POTATISPURÉ MED BRYNT SMÖR & CITRONSÅS eller 

HELSTEKT OXFILE, VÅRGRÖNSAKER, POTATISPURÉ MED BRYNT SMÖR & PEPPARSÅS 

 

JORDGUBBSTÅRTA & KAFFE 

 

42€/person (finns även barnrätter) 

BOKA BORD 38004/ maila info@degersand.ax 

 

Ps. Vi har öppet under helgerna fr.o.m. Morsdag och från den 14 juni har vi öppet alla dagar. 

Folkhälsan i Eckerö informerar: 

 

Vi söker en ledare till vattengympan för ht-21 och vt

-22. Folkhälsan ordnar en kurs för vattengympa le-

dare den 22-23.06. Vi betalar kursen för den som vill 

utbilda sig med villkor att den personen förbinder sig 

att hålla vattengympa ht-21 och vt-22. En gång i 

veckan eller varannan vecka totalt ca 12 tillfällen per 

termin. Dagen ännu inte bestämd, det beror på leda-

ren och lediga tider i Folkhälsans bassäng i allaktivi-

tets huset. Vattengympaledaren får betalt per till-

fälle. 

 

Lediga platser vattengympa. Det finns också 2 le-

diga platser till vattengympan ht-21. Man kan redan 

nu anmäla intresse även om vi ännu inte bestämt 

vilken dag det blir. 

 

Kontaktperson för frågor om vattengympaledare 

eller ny deltagare på vattengympan riktas till:  Gu-

nilla Mattsson 0457-3431974 
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I år kommer Nordic coastal clean up day inte att arrangeras på en 

specifik plats utan på hela Åland! Detta betyder att vi kan städa till-

sammans men ändå på varsitt håll. 

Nordic coastal clean up day är ett nordiskt samarbete där hela nor-

den städar under en dag och därigenom förhindrar att mer skräp 

hamnar i vårt hav. 

Hör av er till linda@natur.ax om ni vill att vi skickar ett skräpplockar-

paket till er i förväg. Detta innehåller: Påsar, handskar, info och en 

liten gåva som tack för hjälpen! Registrera in plockat skräp på stadaaland.ax. 

Tillsammans gör vi Åland renare! 

Ålands Jakt-och Fiskemuseum informerar 

Museet öppnar för säsongen måndagen den 17.5.2021 

kl. 10-17. Tisdagen den 18.5 firas internationella musei-

dagen med gratis entré! Välkomna!  

Säsongens öppettider: 17.5- 24.6 kl. 10-17 måndag-lördag 

25.6 midsommarafton stängt 

26.6-15.8 kl. 10-18 alla dagar 

16.8-28.8 kl. 10-17 måndag-lördag 

  

Sommarens utställningar: från 17.5: JAKTPASS - fotografier av Taina Dalberg, från 1.6 DJUR- av Johan Karlsson, au-

gusti: Åländska troféer 

 

PS: Om någon vill jobba som volontär på museet är ni mer än hjärtligt välkomna att ta kontakt. 018-38299 

040-5886716 eller info@jaktfiskemuseum.ax 

Information från Eckerö jaktvårdsförening 

 

Vi har ännu inte lyckats haft ett årsmöte pga Covid-19 restriktionerna men förhoppningsvis går vi mot bättre tider 

nu när vaccinationen har kommit igång. 

Titta i Ålandstidningen efter annons för när årsmötet äger rum, annons kommer i tidningen en vecka före mötet 

äger rum. 

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 retur-

nera de fällor ni inte använder både stora och små fällor så någon annan jägare kanske få ha nytta av fällan, efter-

frågan 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 

Eckerö fiskarförening informerar 

Eckerö fiskarförening håller årsmöte på Käringsunds fiskrökeri den 6 maj kl. 19.00. Välkommen! 
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Eckerö pensionärsförening informerar 

Bästa medlem, 

Vi är glada utöver att du är medlem i Eckerö pensionärsförening! Den där coronan har ställt till det för oss och vi 

har inte kunnat träffas på länge. Det tycker vi i styrelsen är jättetrist då vi t.ex. hade velat bjuda en trevlig lunch hos 

Bettys i mars - men vi får helt enkelt hitta på något annat trevligt längre fram.  

Under sommaren har vi tänkt fortsätta med våra sommarträffar på Eckerö Camping i Skag, för där kan man vara ute 

och hålla avstånd vid behov. Men vi informerar via Eckerö Info och tidningarnas kalendrar så håll utkik. Samma gäl-

ler föreningens vårmöte, vi följer restriktionerna och planerar mötet därefter. 

Vi är fortfarande en underförening till Mariehamns pensionärer och de har nu informerat att de vill höja priset på 

Nyset. Tidigare har vår förening betalat 5 euro per medlem till Mariehamn för tidningen, men nu är priset höjt till 

15 euro. Vi i styrelsen anser att föreningen inte kan betala 15 euro för tidningen då vår medlemsavgift är 20 euro. 

Men vi vill inte heller att de som läser tidningen blir utan. Detta har lett till lite huvudbry, men här nedan listan vi 

olika alternativ så att alla hittar det som passar en själv:  

Alternativ 1. Man betalar en medlemsavgift på 20 euro till Eckerö pensionärsföreningen FI76 6601 0004 4783 43. 

Man får inte tidningen Nyset, annars är allt som vanligt och man behöver inte göra någonting extra. 

Alternativ 2. Man betalar en medlemsavgift på 20 euro till Eckerö pensionärsföreningen. För att få tidningen Ny-

set betalar man 15 euro extra till Mariehamns pensionärer, på kontot FI41 6601 0003 4955 87. 

Alternativ 3. Man kan även betala medlemsavgift till Mariehamns pensionärer, i den ingår tidningen Nyset. De-

ras medlemsavgift är 20 euro och det kan betalas på FI41 6601 0003 4955 87. Då är man medlem endast i Marie-

hamns pensionärer. 

Nu håller vi tummar och tår att vi snart kan träffas och börja ordna aktiviteter för våra medlemmar. Ha en trevlig 

fortsättning på våren, vi ses förhoppningsvis snart! 

Styrelsen 

P.S. Behöver du kolla om du har betalat medlemsavgiften eller har andra frågor gällande avgifterna, kan du ringa 

kassören Sanna Söderlund (040-648 33 44), gärna på kvällstid (kl 17-23) 


