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Nästa nummer av Eckerö info 

utkommer i början av septem-

ber. Skicka in ditt material till 

följande infoblad via e-post till 

info@eckero.ax senast den 25 

augusti. 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 

Juli/Augusti 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. 

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. 

Avvikande öppettider under sommaren 

Kommunkansliet håller sommarstängt 12.7-30.7 enligt beslut av kommun-

styrelsen 13.4.2021 § 84.  

Aktivitetsbiljetter 2021 

Kom ihåg att hämta dina aktivitetsbiljetter före kansliets sommarstängning! 

Aktivitetsbiljetter kan den som är född 2007-2018 samt t.o.m. 1946 få. Du 

får 8 biljetter till ett värde av 5 euro/styck. 

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.  

Byggnadstekniska kontoret informerar 

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. 
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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) 329 320, tis-fre 

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 27 

Mån 05.07 Kycklinglasagne  

Tis 06.07 Köttgryta, potatis 

Ons 07.07 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 08.07 Ugnskorv, potatismos 

Fre 09.07 Lammfärssoppa, bröd 

Bärpaj, vaniljsås 

Lör 10.07 Stuvade makaroner, stekt fläsk 

Cheesecake  

Sön 11.07 Nötstek, potatis, sås, smörslungade mo-

rötter 

Jordgubbskräm, grädde 

 

Vecka 28 

Mån 12.07 Dillkött, potatis, rödbeta 

Tis 13.07 Chili con carne, ris/potatis 

Ons 14.07 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 15.07 Stuvade makaroner, bräckt korv 

Fre 16.07 Kycklingsoppa, bröd 

Persikohalvor med glass  

Lör 17.07 Plommonjärpar, potatis, sås 

Bärkräm med grädde 

Sön 18.07 Sjömansbiff, rödbeta 

Ris à la Malta 

 

Vecka 29 

Mån 19.07 Karelsk stek, potatis 

Tis 20.07 Stekt fläsk, potatis, löksås  

Ons 21.07 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 22.07 Köttfärsbiffar, potatis, sås, lingonsylt  

Fre 23.07 Korvsoppa, bröd 

smulpaj med blåbär, vaniljsås 

Lör 24.07 Grisfilé potatis, dragonsås 

Hallonkräm med grädde 

Sön 25.07 Rostbiff, potatisgratäng, bearnaise 

Fruktsallad 

 

Vecka 30 

Mån 26.07 Pulled pork, potatismos, lingonsylt 

Tis 27.07 Kalkonbiff, potatis/ris, sås 

Ons 28.07 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 29.07 Lasagne 

Fre 30.07 Köttsoppa, bröd 

Äppelkaka, vaniljsås 

Lör 31.07 Mald leverbiff, potatis, baconsås, lingon-

sylt 

Bärmousse 

Sön 01.08 Kassler med svamp- och lökfräs, potatis, 

grönsaksgratäng 

Glass, kolasås 

 

Vecka 31 

Mån 02.08 Fläsksås, potatis 

Tis 03.08 Husets köttgryta, potatis 

Ons 04.08 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 05.08 Köttfärslimpa, potatis, sås, rostade rotsa-

ker  

Fre 06.08 Malet köttsoppa, bröd 

Päron, kolasås 

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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Lör 07.08 Fläskgryta med ananas, potatis 

Chokladkräm  

Sön 08.08 Schnitzel, potatis, aromsmör, sås 

Pannacotta 

 

Vecka 32 

Mån 09.08 Kycklingfilé potatis/ris, mangosås  

Tis 10.08 Burgundisk köttgryta, potatis 

Ons 11.08 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 12.08 Korvsås, potatis, senapsrelish 

Fre 13.08 Potatis-purjolökssoppa, bröd 

Bärpaj med vaniljsås 

Lör 14.08 Leverlåda, lingonsylt 

Körsbärskräm, grädde  

Sön 15.08 Jägarbiff, potatis, svampsås 

Äppelkompott, grädde  

 

Vecka 33 

Mån 16.08 Makaroner, stekt fläsk, lingonsylt  

Tis 17.08 Grisfilé, potatis, ananas-chilisås 

Ons 18.08 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 19.08 Köttfärssås, spagetti/potatis 

Fre 20.08 Kålsoppa med malet, bröd 

Jordgubbskräm  

Lör 21.08 Fläskkarré, potatis, pepparsås 

Chokladmousse 

Sön 22.08 Kalkonbiff, ris/potatis, sås 

Päron, kolasås  

 

Vecka 34 

Mån 23.08 Citronbroiler, ris/potatis, sås 

Tis 24.08 Ugnskorv, potatismos, lingonsylt  

Ons 25.08 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 26.08 Köttgryta m. paprika, syltlök, potatis 

Fre 27.08 Grönsakssoppa med frikadeller, bröd 

Nyponsoppa, mandelbiskvier   

Lör 28.08 Kållåda, potatis, sås 

Vaniljkräm, sylt 

Sön 29.08 Kassler, potatis, svampsås 

Äppelpaj, vaniljsås  

 

Vecka 35 

Mån 30.08 Pasta Hawaii 

Tis 31.08 Stroganoff, potatis 

Ons 01.09 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 02.09 Pannbiff med lök, potatis, sås, lingonsylt  

Fre 03.09 Morots-palsternackspurésoppa, stekt 

bacon och vitlökstimjankräm Havtornskräm, grädde 

Lör 04.09 Grisytterfilé, potatis, äpple- och löksås, 

potatis, sås 

Fruktsallad 

Sön 05.09 Grillad broiler, potatis/ris, sås 

Hallonkaka, vaniljkräm 

SOLGÅRDENS LUNCHMATSEDEL 

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

för frågor om matservice.  
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 Äldreomsorgen informerar, besök till Solgården 

 

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.  

 

Eckerö kommun 

önskar alla  

en trevlig sommar! 
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Info om föris/eftis Ugglorna 

Nu är det dags att lämna inkomstuppgifterna för fastställande av föris/eftis-avgift from 01.08.2021. 

Blanketter hittar du på www.eckero.ax: 

* Utredning över inkomster och tjänsteinnehavarens beslut om dagvårdsavgifter 

* Utredning över företagares inkomster (företagare/jordbrukare fyller även i tilläggsblanketten) 

Lämna in uppgifterna till Eckerö kommun och bifoga: 

□ blanketten, kom ihåg att underteckna 

□ löneintyg för 6 månader tillbaka (skall även visa semesterpenning, saknas den beaktas en semesterpenning 

motsvarande 5 % av lönen) 

□ beskattningsbeslut (inkl. specifikationsdel) över senast fastställd beskattning.  

Då avgiften fastställs beaktas familjens alla skattepliktiga och skattefria inkomster, enligt klientavgiftslagen 10 och 

10a §§. 

Obs! Lämnar man inte in blanketten ”Utredning över inkomster och tjänsteinnehavarens beslut om dagvårdsav-

gifter” samt begärda inkomstverifikat debiteras på eftis/föris 65% av maxavgift (240€) vilket blir 156€ i månaden. 

 

Beslut om föris/eftis-avgift ändras inte retroaktivt om begärda inkomstuppgifter inte lämnats inom utsatt tid. 

 

Lämna in uppgifterna senast 13 augusti 2021 till: 

Eckerö Kommun  

Södra Överbyvägen 8 

22270  Eckerö 

Semestertider kommunkansliet 

Kommundirektör 5.7-6.8 

Byråsekreterare 14.7-6.8 

Ekonom 19.7-6.8, 12.8-20.8 

Kanslist 12.7-30.7 

Löneräknare 19.7-3.8 

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare 5.7-16.7 

Kommuntekniker/byggnadsinspektör 12.7-13.8 

Tekniker/byggnadsinspektör 12.7-30.7 
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Information om jakträtt på kommunens fastigheter  

Kommunstyrelsen har den 22 maj 2018 beslutat att jakträtten i kommunens jaktmarker, när det gäller älg och rå-

djur, ska ske utan kostnad. Rätten kommer att tillfalla angränsande 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. 

 

 

Höstens aktiviteter för seniorer vid Folkhälsan på Åland. 

Du är välkommen att delta oavsett i vilken kommun du bor. Håll även utkik efter nya kurser, aktiviteter och evenemang under 

hösten. Du hittar information om vad som är på gång på Folkhälsan på Ålands hemsida, Facebook sida samt i lokaltidningarna 

under föreningsinfo. 

Öronakupunktur enligt NADA (hjälper ej mot hörselnedsättningar). Måndagar 6.9-15.11. Kl. 10-11.30 

eller torsdagar 9.9-18.11. Kl. 10.30-12.00 Kostnad 82,50. 

Vattengympa för seniorer. Måndagar 13.9-29.11. Kl. 13-14. Kostnad 108€ 

Sittgymnastik. Tisdagar 7.9-30.11 kl. 10 – 10.45. Kostnad 91€. 

Månadsträffen. Tisdagar 21.9, 19.10, 16.11, 14.12. Trevlig social samvaro med olika program där vi 

också äter lunch tillsammans på egen bekostnad. Vid behov, subventionerad transport till och från 

träffen. Ingen deltagaravgift. 

Armstark. Onsdagar 8.9- 1.12. Kl. 11-11.45. Kostnad 96€ 

Balans- och styrketräning för seniorer. Onsdagar 8.9- 1.12. Kl. 13-14. Kostnad 102€ 

Balans –och styrketräning för seniorer –Lugnare tempo! Fredagar 3.9- 26.11. Kl. 13 – 14. Kostnad 102€. 

Starka kvinnor 70+. Torsdagar 9.9- 2.12. Kl. 10- 10.45. Kostnad  96€. 

Starka seniorer 70+.Torsdagar 9.9- 2.12. Kl. 11.15- 12. Kostnad 96€. 

Starka kvinnor 70+. Fredagar 10.9- 3.12. Kl. 10.30-11.15. Kostnad 96€. 

Yoga för seniorer. Fredagar 3.9- 19.11. Kl. 9- 10.15 eller 10.30- 11.45. Kostnad 108€. 

 

OBS! Du kan anmäla dig till ovanstående kurser från och med 16.8 kl. 08.00. Telefon 018- 

527043 eller 018 527063. Du kan även anmäla dig till kurserna på ”Folkhälsan på Åland”s hemsida: https://

www.folkhalsan.fi/aland/. 

Träffar för närståendevårdare: Onsdagar 1.9, 6.10, 3.11 och 1.12. Kl. 13-14.30. Anmälan senast dagen innan. 

Ingen kostnad. 

HERRliga gruppen, håll utkik i tidningen efter datum för träffar!  

Har du svårt att hitta aktiviteter för just dig? Folkhälsans aktivitetslots hjälper dig att hitta aktiviteter även utanför Folkhälsan, 

som kanske kan sätta guldkant på din vardag. Hjälpen är kostnadsfri. Tveka inte att höra av dig med frågor till aktivitetslots 

Annette Hagman tfn 527063, e-post: annette.hagman@folkhalsan.ax.  

För övriga frågor kontakta koordinator för äldre och hälsa tfn 018- 527043 eller aktivitetslots Annette Hagman tfn 018-527063 

eller skicka e-post till: erika.borenius.kankkonen@folkhalsan.ax. 

https://www.folkhalsan.fi/aland/
https://www.folkhalsan.fi/aland/
mailto:annette.hagman@folkhalsan.ax
mailto:erika.borenius.kankkonen@folkhalsan.ax
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 Åland 100 år 
 

Eckerö Marthaförening, 

Eckerö Ungdomsförening och 

Eckerö Hembygdsförening 

 

Inbjuder härmed Er alla till ett hejdundrande kaffekalas för jubilaren Åland 

 

22 augusti 2021 

kl. 13 – 16 

på Ekeborg 

 

Vi bjuder (kostar inte) på sju sorters kaffebröd, historiska återblickar, musik av Michael Hancock 

samt lotteri. 

 

Vi önskar er alla hjärtligt 

välkomna! 

Äldrerådet i Eckerö kommun 

 

inbjuder härmed alla pensionärer i Eckerö kommun till ett informations- och dis-

kussionstillfälle 

på Eckerö camping och stugor i Skag 

 

Vi presenterar vår verksamhetsplan och vilka planer vi har för hösten 2021. Sam-

tidigt vill vi höra Er åsikt om olika frågor som gäller oss äldre i kommunen. 

 

Onsdagen den 7.7 kl. 18 

 

Tillfället hålls i samband med Eckerö pensionärsförenings sommarmöte. 

Äldrerådet bjuder på kaffe med dopp. 

 

Varmt välkomna! 
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Ålands Jakt- och Fiskemuseum informerar 

Museet har öppet kl. 10-18 alla dagar, från och med 

16.8 till 28.8 kl. 10-17 måndag-lördag.  

Sommarens utställningar JAKTPASS - fotografier av 

Taina Dalberg,  DJUR - Johan Karlssons skrotskulpturer, 

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. 

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. 

Byggnadstekniska kontoret  

informerar 

En påminnelse om att avfall som läm-

nats in till återvinningscentralen är 

kommunens egendom. Det är alltså 

inte tillåtet att ta avfall från ÅVC.  

Undantaget är återvinningshuset. 
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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 kommuninvånare 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 möbler 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 kommuninvånare kostnadsfritt lämna pappers-, metall-, glas-, plast- och 

kartongförpackningar samt tetror. Företagare skall inte lämna avfall i återvinningsstationerna. Andra typer av avfall 

än förpackningar, 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 återvinningscen-

tralen. 

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. 


