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Nästa nummer av Eckerö info 

utkommer i början av juli. 

Skicka in ditt material till föl-

jande infoblad via e-post till 

info@eckero.ax senast den 25 

juni. 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 

Juni 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 onsdag 9.6. 

Kommunkansliet håller sommarstängt 12.7-30.7 enligt beslut av kommun-

styrelsen 13.4.2021 § 84.  

Återvinningscentralen håller stängt tisdag 8.6 samt midsommardagen lördag 

26.6. 

Biblioteket håller stängt onsdag 9.6. 

Byggnadstekniska kontoret informerar 

En påminnelse om att avfall som lämnats in till återvinningscentralen är 

kommunens egendom. Det är alltså inte tillåtet att ta avfall från ÅVC. Un-

dantaget är återvinningshuset. 

Byggnadstekniska nämnden håller sitt sista möte inför sommaren 21.6.2021. 

Följande mötet i slutet på augusti. 

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) 329 331, 0457-345 1014 

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) 329 321 

 

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 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 

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  

 

Vecka 24 

Mån 14.06 Pasta Hawaii 

Tis 15.06 Kalops, potatis, lingonsylt 

Ons 16.06 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 17.06 Köttfärsbiffar, potatis, sås 

Fre 18.06 Solsoppa, bröd 

Rabarberkaka, vaniljsås 

Lör 19.06 Kålpudding 

Hallonkräm med grädde 

Sön 20.06 Fläskkarré, potatis, pepparsås 

Glass, kolasås 

 

Vecka 25 

Mån 21.06 Kalkongryta, ris/potatis 

Tis 22.06 Stuvade makaroner, stekt fläsk 

Ons 23.06 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 24.06 Sjömansbiff, rödbeta 

Fre 25.06 Midsommarmat 

Jordgubbar med grädde 

 Lör 26.06 Janssonsfrestelse 

Rabarberkräm 

Sön 27.06 Grillad fläskfilé, potatis, sås 

Pannacotta 

 

Vecka 26 

Mån 28.06 Kokt korv, potatismos 

Tis 29.06 Fläskköttgryta med champinjoner och 

bacon 

Ons 30.6 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 01.07 Kycklinglasagne 

Fre 02.07 Rostad majssoppa 

Ananaspaj  

Lö 03.07 Stroganoff, potatis, saltgurka 

Äppelkräm 

Sön 04.07 Schnitzel, potatis, sås 

Apelsinris  

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

frågor om matservice.  

SOLGÅRDENS LUNCHMATSEDEL 



 4 

 

Ålands Jakt- och Fiskemuseum informerar 

Museet har öppet kl. 10-17 måndag-lördag fram till mid-

sommar 24.6, midsommarafton stängt, resten av sä-

songen 26.6-15.8 kl. 10-18 alla dagar och från och med 16.8 till 28.8 kl. 10-17 måndag-lördag.  

Sommarens utställningar JAKTPASS - fotografier av Taina Dalberg,  DJUR - Johan Karlssons skrotskulpturer från och 

med 14.6 (vernissage 17.6 kl. 18-20), augusti: Åländska troféer. Varmt välkomna!  

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. 

Aktivitetsbiljetter 2021 

Fr.o.m. tisdag 8.6 kan du hämta dina aktivitetsbiljetter från kansliet under ordinarie öppettider eller få dem 

hemskickade per post. Elever i Eckerö skola och barn i barndagvård på Nyckelpigan och Småpigorna får sina bil-

jetter via skolan och dagis. Aktivitetsbiljetter gäller i år personer födda 2007-2018 samt t.o.m. 1946. Du får 8 styck-

en biljetter à 5 euro/styck. Biljetterna kan användas var för sig eller flera på en gång. Observera att du inte får till-

baka någon växel i pengar när du använder biljetterna.  

Vänligen kontakta kommunkansliet på förhand på tel. (018) 32 930 eller e-post info@eckero.ax då du vill hämta 

dina biljetter. Vi skickar dem också gärna per post till dig. 

Eckerö pensionärsförening informerar 

Nu börjar det äntligen se lite ljusare ut på pandemifronten, så vi kunde hålla vårt vårmöte den 26 maj. Börje och 
Ecki underhöll oss och det kändes lite som förr. Som en nyhet så drog vi några lottvinster även på medlemsnummer 
och lotten föll på följande: 
30 € hos Eckerö Camping – Marita Eriksson 
2 luncher á 14€ hos Bergbo Bistro – Leila Söderlund 
20 € presentkort hos Söderlunds växthus – Annica Dahlbjörck 
Vi gratulerar vinnarna och tackar dem som har skänkt vinster! 

Aktiviteter på kommande: 
Onsdag den 30 juni kl 12. lunch på Degersand. Anmäl dig till Kerstin (0457-504 75 71) senast 24.6 och berätta om 
du vill ha kött eller fisk. Lunchen är sponsorerad av föreningen. 

Från och med onsdagen den 7 juli till augusti fortsätter vi med vår tidigare sommaraktivitet på Eckerö stugor och 
camping i Skag. Klockan 17 samlas vi, spelar, umgås, fikar eller tar en bit mat.  

Hoppas vi ses under sommaren! 

Styrelsen 

P.S. Blev du intresserad och vill bli medlem, kan du betala 20 euro till FI76 6601 0004 4783 43. Skriv ditt namn som 
meddelande i betalningen. 

Eckerö kommun önskar alla  

en trevlig sommar! 
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 Besök till äldreboende 

Nya besöksrutiner på Solgården fr.o.m. 12.5. 

Förbokade besök i klientens rum av anhöriga, utan förkylningssymptom, med munskydd, god handhygien, 2 me-

ter avstånd. Bokning görs på tel. 364 020. 

Besöksrutinerna gäller tills vidare och kan komma att ändra snabbt vid behov.  

Äldreomsorgen informerar 

Ekonomiskt stöd för (också) dig som är äldre: 

Det finns olika typer av ekonomiskt stöd tillgängligt även för dig som är äldre. Här nedan följer kortfattad inform-

ation om olika stödformer. För mer information kontakta i första hand den instans som nämns som ansvarig för 

stödformen. Även kommunens personal kan dock vara behjälplig med att ta fram mer info och ansökningsblan-

ketter vid behov. 

Bostadsbidrag 

Som komplement till pensioner kan en pensionär söka bostadsbidrag för sina boendekostnader. Bostadsbidragets 

belopp beror på bland annat inkomsterna samt boendeutgifter och kostnader för både hyrd och ägd bostad kan 

godkännas. För mer information, kontakta FPA.  

Vårdbidrag 

För den som behöver stöd i vardagen och/eller har många kostnader på grund av en funktionsnedsättning eller en 

långvarig sjukdom, finns det vårdbidrag för pensionstagare att söka. Denna månatliga stödform finns på tre olika 

nivåer beroende på omfattningen av svårigheterna i vardagen och är inte inkomstbaserad. Det är FPA som beviljar 

stödet och mer information fås från dem. 

Högkostnadsskydd för mediciner 

FPA har hand om frågor gällande högkostnadsskydd för mediciner. 

Högkostnadstak för vårdavgifter 

För hälso- och sjukvård finns det olika kostnadstak beroende på beskattade inkomster och det är ÅHS som ansvarar 

för informationen kring detta.   

Klientavgifterna för äldreomsorg 

För hemservicen och boendeplatsen i serviceboendet betalar du en avgift till Eckerö kommun utifrån hur mycket 

hjälp du har och hurdana inkomster du har. För stödtjänster betalar du avgift månatligen eller per gång och för dig 

som bor i eget hem och har regelbunden hemservice ingår vissa tjänster i så kallat avgiftspaket. Avgiftsberäkning 

sker baserat på lagar och regler och det tas hänsyn till dina inkomster så att avgiften inte ska bli oskäligt hög eller 

ansträngande för din ekonomi. En nedsättning eller borttagning av klientavgifter kan komma till fråga om klientav-

gifternas storlek orsakar eventuellt behov av utkomststöd. Vid oklarheter och frågor kring avgifter kan byråsekrete-

rare Berit Metsik kontaktas. 

Närståendevårdsstöd 

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

söka om närståendevårdsstöd som är ett månatligt arvode 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. Kontakta 

äldreomsorgsledare för info och ansökan. 

Utkomststöd 

Även en pensionär kan ha rätt till utkomststöd ifall tillgängliga inkomster inte täcker nödvändiga utgifter för hushål-

let. Det finns grundläggande, kompletterande och förebyggande utkomststöd att söka och ansökan sker numera 

hos Kommunernas socialtjänst, KST. 
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 TRAFIKREGLERINGAR I ECKERÖ i samband med IDROTTSEVENEMANG! 

Trots omständigheterna som råder i världen så planerar och förbereder Åland Event 

för att ordna följande idrottsevenemang under sommaren, med tävlingscentrum vid 

Käringsund Resort & Conference! 

3-4.7 Käringsundsloppet 

10.7 Semesterloppet 

27-28.8 Käringsund Triathlon 

10-11.9 Åland Swimrun 

Inför KÄRINGSUND TRIATHLON har ansökts om att stänga av Käringsundsvägen (från LV1) t.o.m. Käringsund Resort 

& Conference (Käringsundsvägen 194) för trafik med vissa villkor/ undantag bl.a. behörig trafik till tomt och till 

företag längs den aktuella sträckan samt tung trafik ska släppas fram (ev. med visst dröjsmål) samt räddningsfordon 

och polisfordon i utryckning släpps alltid omedelbart fram.  

Omfart är planerad längs Bagargatan – Käringsundsvägen – Farmvägen/ Alebovägen. 

Under samma tidpunkter har arrangörernas trafikvakter rätt att för kortare stunder stoppa trafiken längs rutten 

Käringsundsvägen – Fjärilsgatan – Stångbackan – Torpvägen – Skeppsviksvägen. 

Hastigheten på Torpvägen sänks till 50km/h under tiden 27-28.8 

Under övriga lopp är det inga speciella trafikarrangemang men under Käringsundsloppet finns det extra många cy-

klister i rörelse längs vägarna.  

TACK för din förståelse! 

Mera info om Käringsund Triathlon finns på www.triathlon.ax dit även trafikanordningsplaner kommer att läggas in 

före loppet. Information om alla lopp finns på www.alandevent.ax  

Vid ev. frågor gällande ärendet vänligen kontakt projektledare Ia Colérus, tfn 040-5223823 eller 

ia.colerus@alandevent.com. 

Information om jakträtt på kommunens fastigheter  

Kommunstyrelsen har den 22 maj 2018 beslutat att jakt-

rätten i kommunens jaktmarker, när det gäller älg och rå-

djur, ska ske utan kostnad. Rätten kommer att tillfalla an-

gränsande jaktlag efter en särskild prövning av kommundi-

rektören och kommunstyrelsens ordförande. Alla jaktlag 

uppmanas inkomma med en anhållan för jakträtt för peri-

oden 1.7.2021 – 30.6.2024. 

 

 

Vi erbjuder en kurs i kajak introduktion söndagen den 

13.06 kl. 12-16 i Käringsund (mittemot Alebo Camping). 

Man bör vara över 15 år och simkunnig.  Kursens utgångs-

pris är 50 e/person men blir vi många kan priset sjunka 

(Folkhälsan sponsrar en del av avgiften). 

Kursen har fokus på teknik, kajakens uppbyggnad, utrust-

ning, vägval vid paddling mm. Målet med kursen att ge dig 

kunskap, trygghet och väcka intresse för paddlingen. 

Anmälan till Gunilla Mattsson 0457-343197 senast den 5.6. 
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Äntligen blir det utegym! 

Efter ett år av planering och bidragsansökningar kan vi äntligen berätta att vi under 2021 kommer att bygga 

”Solvallens utegym” tillsammans med Folkhälsan i Eckerö. Vi har blivit tilldelade bidrag från Lokalkraft Leader Åland 

och Eckerö kommun, resterande investerar vi med egna pengar från båda föreningar. Projektet har en totalbudget 

på drygt 23 000 €. 

Om ni vill stöda oss i detta projekt önskar vi gärna att ni blir medlemmar i våra föreningar Eckerö IK och Folkhälsan i 

Eckerö. Det går även fint att hjälpa till med talkoarbete då redskapen ska byggas ihop, mer information kommer när 

vi har datum för leverans! 

 

Löparkvällar i sommar 

Under sommaren kommer vi att ha några löparkvällar då vi ses för att springa en runda tillsammans och träna löp-

teknik. Håll utkik på vår Facebook-sida för datum och mötesplats! Inga krav på prestation eller erfarenhet utan vi 

kan alla hålla det tempo vi vill och samtidigt få trevlig samvaro!     

 

Brännbollskväll på Solvallen 

Kom med till Solvallen och spela brännboll onsdagen den 16 juni kl. 18.30. Brännboll passar 

hela familjen (gammal som ung!), vi har en kort bana för de minsta och en ”vanlig” bana för 

resten så att alla kan vara med och spela tillsammans! Efter ett par rundor tar vi fikapaus så 

ta gärna med egen picknick. EIK bjuder på kaffe, te, saft och kakor!  

Om det blir dåligt väder försöker vi hitta en annan dag så håll koll på vår Facebook-sida för senaste info. 

 

Fotboll på skoj 

Vi startar upp fotboll på skoj igen torsdag den 3 juni kl. 19.00 på Solvallen. Vi kör på varje vecka, det finns ingen 

officiell ledare utan alla som är intresserade är välkomna. Kvinnor, män, killar och tjejer från 15 år – vi spelar på 

skoj utan krav! 

 

Talka på Solvallen 

EIK bjuder in till talka på Solvallen lördag den 12 juni kl. 13.30.  

 

Bli medlem 

För att delta i våra aktiviteter behöver ni vara medlemmar i Eckerö IK. Stöd vår förening och bli medlem genom att 

betala in avgiften: 

- Vuxna 10 euro 

- Barn upp till 16 år 5 euro 

Mottagare: Eckerö Idrottsklubb r.f. Kontonummer (IBAN): FI29 6601 0003 2678 53 

Ange följande som meddelande: ”Medlemsavgift 2021 + Namn” när ni betalar.  

 

Tack för ert stöd! 

https://www.facebook.com/EckeroIK/ 


