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Nästa nummer av Eckerö info 

utkommer i början av okto-

ber. Skicka in ditt material till 

följande infoblad via e-post till 

info@eckero.ax senast den 25 

september. Det går också bra 

att ringa in ditt material på te-

lefon (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 

September 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 

Helgdag och kväll före helgdag håller ÅVC stängt. 

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. 

Vatten– och avloppsabonnent! 

Kom ihåg att läsa av din vattenmätare i tid. Försenat avläsningskort, inläm-

nat efter 10.9.2021, debiteras med en avgift på 50 euro, enligt beslut av 

kommunfullmäktige §66 30.9.2020. 

Din avläsning kan du posta (vi betalar portot), ringa in på telefon (018) 32 

930 eller skicka per e-post till info@eckero.ax. Vid frågor, kontakta kom-

munkansliet per telefon eller e-post. 

Lediga lägenheter 

I kommunens radhus Ekebo i Storby finns två lediga lägenheter. 

Lägenhet A2 är en välplanerad tvårummare med kök på 56,6 kvadratmeter. 

Hyran är 397,90 €/månad + hushållsel. Lägenheten är ledig omgående. 

Lägenhet B1 är en trerummare med kök på 65,5 kvadratmeter. Hyran är 

460,50 €/månad + hushållsel. Lägenheten är ledig fr.o.m. 15.9. 

Lägenheterna har eluppvärmning och tillgång till kallförråd och servicehus 

med bastu och tvättstuga. Vid inflyttning uppbärs en garantihyra på en må-

nadshyra.  
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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 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 

 

Vecka 36 

Mån 06.09 Korvgryta, potatis  

Tis 07.09 Köttsås, potatis 

Ons 08.09 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 09.09 Mald leverbiff, potatis, sås, lingonsylt 

Fre 10.09 Snålsoppa, bröd 

Hallonkaka 

Lör 11.09 Köttgryta med kantareller 

Björnbärskräm, grädde  

Sön 12.09 Grisfilé, sås, potatisgratäng 

Blåbärspaj med vaniljsås 

 

Vecka 37 

Mån 13.09 Fruktig kalkongryta, ris/potatis  

Tis 14.09 Kalops, potatis, smörslungade morötter  

Ons 15.09 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 16.09 Lindströmsbiff, potatis  

Fre 17.09 Fisksoppa, bröd 

Äppelkaka, vaniljsås 

Lör 18.09 Blodbröd, stekt fläsk, potatis, lingonsylt 

Tranbärskräm, grädde 

Sön 19.09 Broiler, ris/potatis, currysås 

Glass med kolasås  

 

Vecka 38 

Mån 20.09 Kinesiskgryta, potatis 

Tis 21.09 Köttsås-potatismoslåda, lingonsylt 

Ons 22.09 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 23.09 Kycklinggryta, ris/potatis 

Fre 24.09 Köttfärssoppa, bröd 

Nyponkräm, grädde 

Lör 25.09 Kåldolmar, potatis, lingonsylt 

Drottningkräm, grädde 

Sön 26.09 Marco Polo gryta, ris, potatis 

Pannacotta med citron 

 

Vecka 39 

Mån 04.10 Stuvade makaroner, bräckt korv, pota-

tis, lingonsylt 

Tis 05.10 Kycklingfrikassé, ris, potatis  

Ons 06.10 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 07.10 Kalvfärsbiffar med ost, potatis, sås 

Fre 08.10 Potatis-broccolisoppa, bröd 

Blåbärskräm med grädde och crunch 

Lör 09.10 Dillkött, potatis, rödbeta 

Glass med päron  

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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Sön 10.10 Grisinnerfilé, potatis, sås 

Persikopaj med grädde 

 

Vecka 40 

Mån 11.10 Kycklinglasagne  

Tis 12.10 Köttgryta, potatis 

Ons 13.10 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 14.10 Ugnskorv, potatismos  

Fre 15.10 Lammfärssoppa, bröd 

Bärpaj med vaniljsås   

Lör 16.10 Stuvade makaroner, stekt fläsk 

Äppel-kanelkvarg  

Sön 17.10 Nötstek, potatis, sås, smörslungade mo-

rötter 

Jordgubbskräm med grädde 

SOLGÅRDENS LUNCHMATSEDEL 

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

för frågor om matservice.  

Eckerö pensionärsförening informerar 

Hösten är här och vi hoppas kunna ha en aktiv höst framför oss. Vi har bokat två månadsmöten att börja med: 

Månadsträffar på Ekergården, den 22 september och 13 oktober kl 13. Kaffe, program/lotteri. 

Övriga aktiviteter: 

Från och med den 17 september och oktober ut har vi en ny aktivitet på gång:  

Fredagsfika 

Föreningen bjuder på fredagsfika varje fredag från och med den 17 september och i alla fall oktober ut, klockan 

14 på Ekergården. Vi startar helgen med en gemensam kaffestund. Du behöver inte vara medlem för att delta, 

men du bör vara pensionär. Det kommer att finnas en sparbössa i lokalen men det är helt frivilligt att lägga dit en 

kaffeslant.  

Vi vill också tipsa om att föreningen har en egen Facebookgrupp. Sök på Eckerö pensionärsförening på Facebook. 

Ha en underbar höst! 

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. 

Äldreomsorgen informerar, besök till Solgården 

Fortsättningsvis bokade besök, tel. (018) 364 020. Endast symtomfria besökare som inte är i karantän eller isole-

ring. Vid besök i boenderummen bör munskydd eller visir användas. Vid utomhusbesök behövs ej skyddsutrust-

ning om besökaren och klienten är fullt vaccinerade. Mer information vid behov från äldreomsorgsledare, tel. 

+358 (0)457 345 0277, eller personal i boendet. 

Reglerna gäller tills annat meddelas och kan komma att ändra snabbt. 
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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 evene-

mang 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 torsda-

gar 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 deltagarav-

gift. 

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 frå-

gor 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 

Motordag med höstmarknad, 

någonting för hela familjen! 

11 september kl. 12.00-16.00 

Plats: På Eckerö Cruising Club i storby och 

Eckerö kommuns marknadsplats.  

Många försäljare, lotteri, olika fordon för utställning samt 

barnaktiviteter. 
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Höstens aktiviteter för Folkhälsans medlemmar 2021 

Obs alla aktiviteter kan komma att ställas in på kort varsel pga covid-19. Vi uppdaterar läget på Facebook i så fall.  

 

*Barngymnastik 

För barn 3-4 år torsdagar kl 18.00-18.45 

För barn 5-6 år torsdagar kl 18.50-19.35 

Start 09.09.2021 totalt 12 ggr (uppehåll höstlovs veckan ) 

Plats: Eckerö skolas gymnastiksal. Ledare: Moa Hilander 

Pris: 20 e/termin ( för de som gick i höstas, tillgodo p g a avbruten termin) 

40e/ termin för nya deltagare (föräldrarna ska vara medlemmar i Folkhälsan) 

Anmälan till Maria Sundholm-Mattsson tel 040 8436178  (messenger el via mess) senast den 05.09.2021 

* Barndans 

För barn 3-6 år onsdagar 17:30-18:15 

För barn åk 1-3 onsdagar 18:15-19:00 

Start 08.09.2021 (totalt 12 ggr (uppehåll höstlovs veckan) 

Plats: Eckerö skolas gymnastiksal. Ledare: Moa Hilander 

Pris: 40e/ termin (föräldrarna ska vara medlemmar i Folkhälsan) 

Anmälan till  Moa Hilander tel 0457-3441505 senast den 05.09.2021 

*Motionsdans 

På Ekeborg fredagar med start 17.9 kl 19-21. Drop in 2e/tillfälle. Man ska vara medlem i Folkhälsan. Ledare Hannu 

Karlsson tel 040-5896292 

*Vattengymnastik (FULLBOKAD) 

*Mek/Tek 

Skruva på moppar, gräsklippare mm. Måndagar kl 18.30-20.30. 

I samarbete med fritidsledaren i Hammarland. För åk 5 och uppåt 

För anmälan o info : kontakta Kaj Backas: kaj.backas@hammarland.ax 

 

Medlemsavgiften för år 2021 är 10e för alla över 15 år, vänligen använd bifogat inbetalningskort. Skriv även namn 

och adress, och medlemsavgift så vi vet vem som betalat. 

De som går på våra aktiviteter får giro med deltagare och medlemsavgift och ska då skriva att betalningen gäller 

båda. T e x barngympa 40e+medlemsavgift 10e 
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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. 
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 Vi vill tacka Er alla som kom till vårt kaffekalas 

Åland 100 år på Ekeborg. 

Vi blev så glada över att så många kom 

Vi är stolta och glada över ett fint samarbete mellan tre före-

ningar på Eckerö 

Vi vill speciellt tacka Michael Hancock som kom och sjöng för 

oss utan ersättning, kommundirektören Raine för att han 

ställde upp och höll några fina inledningsord på en söndag och 

för den hjälp Berit på kommunkansliet visade oss. 

Till vårt lotteri fick vi många fina vinster från alla oss Mart-

hor, men också från Hugos, Söderlunds växthus, Eckerö Hotell, 

Bettys, Eckerö linjen, Kantarellen och Erik Mattsson 

Tack också till bröllopsarrangörerna på lördag som lät oss an-

vända de fina dekorationerna 

Tack 

Eckerö Marthaförening 

Eckerö Ungdomsförening 

Eckerö Hembygdsförening 
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 Information från Eckerö jaktvårdsförening 

Tisdagen den 7 september är det skytteträning på Boda skjutbana i Hammarland för deltagare i årets älgjakt. 
Träningen börjar kl:18,00 och Eckerö jvf står för deltagaravgiften. Det enda som skytten behöver ta med är 10st 
helmantalade skott i godkänd älgkaliber. 
 
Är det någon som har mink- och mårdhundsfällor som är lånade av Eckerö jaktvårdsförening och inte ANVÄNDS 
MERA vänligen lämna tillbaks 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 får nytta av fällan 
istället, efterfrågan på fällor är stor. Även trasiga fällor skall returneras till Jvf. 
Fällorna skall lämnas till Jvf ordf. Joel Karlsson, adress Degersandsvägen 25 Torp. 
 
Eckerö jvf höstmöte kommer troligtvis att hållas i november, annons publiceras i Eckerö info och Ålandstidningen i god tid före 

mötet. 

Hälsningar 

Styrelsen Eckerö Jaktvårdsförening 

Dans för 3–6 åringar och årskurs 1-3 

Hejsan! Mitt namn är Moa Hilander och jag kommer leda dans för  

3–6 åringar samt för årskurs 1-3. Vi kommer tillsammans att leka 

och göra olika danser varje onsdag under 12 veckor med start 8 

september. Ta med vattenflaska och rörliga kläder. 

Tid: 3-6 åringar kl. 17.30-18.15 

Åk 1-3 kl. 18.15-19.00  

Plats: Eckerö skolas gymnastiksal 

Avgift: 40 € (en förälder ska vara medlem i Folkhälsan) 

Anmälan till Moa Hilander via SMS 04573441505 senast 5.9. 

OBS! Max 12 deltagare per grupp, först till kvarn. 


