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Nästa nummer av Eckerö info 

utkommer i början av decem-

ber. Skicka in ditt material till 

följande infoblad via e-post till 

info@eckero.ax senast den 25 

november. 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 

November 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. 

Återvinningscentralen i 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. 

Lediga lägenheter 

I kommunens radhus Ekebo i Storby finns två lediga lägenheter. 

Lägenheterna A1 och B1 är trerummare med kök på 65,5 kvadratmeter. Hy-

ran är 460,50 €/månad + hushållsel. Lägenheterna är lediga omgående. 

Lägenheterna har eluppvärmning och tillgång till kallförråd och servicehus 

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

nadshyra.  

En lägenhet, 2 rum och kök 38,7 kvadratmeter ledig i pensionärsbostäderna 

vid Ekergården. 

Avvikande öppettider 

Kommunkansliet stängt självständighetsdagen 6.12. 

Återvinningscentralen stängd lördag 6.11. 

Biblioteket stängt 6.12. 

Förtroendevalda! 

Kom ihåg att lämna in skattekort för 2021,  

senast den 1 december. 
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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 (måndag-tisdag) 

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 44 

Mån 01.11 Kåldolmar, potatis, sås  

Tis 02.11 Fläsksås, potatis 

Ons 03.11 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 04.11 Solviksgryta, potatis   

Fre 05.11 Malet köttsoppa, bröd 

Blåbärspaj vaniljsås  

Lör 06.11 Grisköttsgryta, potatis 

Chokladkräm 

Sön 07.11 Schnitzel, potatis, sås/aromsmör 

Apelsinris 

 

Vecka 45 

Mån 08.11 Kyckling, potatis/ris, mangosås 

Tis 09.11 Burgundisk köttgryta, potatis 

Ons 10.11 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 11.11 Korvsås, potatis, senapsrelish 

Fre 12.11 Potatis-purjolökssoppa, bröd  

Ananaspaj m. gräddfil 

Lör 13.11 Pannbiff, potatis, pepparsås,  

Körsbärskräm, vispad grädde 

Sön 14.11 Jägarbiff, potatis, svampsås 

Pannacotta m. bärsås 

 

Vecka 46 

Mån 15.11 Wienerkorv, stuvade makaroner  

Tis 16.11 Grisytterfilé, potatis, ananas & chilisås 

Ons 17.11 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 18.11 Köttfärssås, potatis, spagetti  

Fre 19.11 Kålsoppa m. Malet, bröd 

Jordgubbskvarg  

Lör 20.11 Fläskkarré, potatis, pepparsås 

Bärkräm m. vispad grädde  

Sön 21.11 Kalkonbiff, potatis/ris  

Päron m. kolasås  

 

Vecka 47 

Mån 22.11 Citronbroiler, potatis/ris, sås  

Tis 23.11 Ugnskorv, potatismos  

Ons  24.11 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 25.11 Köttgryta m. paprika, syltlök, potatis 

Fre 26.11 Grönsakssoppa m. frikadeller, bröd  

Ris a la Malta  

Lör 27.11 Kållåda, potatis, sås, lingonsylt 

Äppelkräm, vispad grädde   

Sön 28.11 Kassler, potatis, svampsås 

Vaniljkräm m. sylt 

 

Vecka 48 

Mån 29.11 Pasta Hawaii  

Tis 30.11 Stroganoff, potatis  

Ons 01.12 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 02.12 Pannbiff, potatis, lök, sås, lingonsylt  

Fre 03.12 Morots-palsternackas pure soppa m. stekt 

bacon & vitlökstimjankräm, bröd 

Hallonkvarg  

Lör 04.12 Grisytterfilé, potatis, äpple & löksås  

Havtornskräm, vispad grädde  

Sön 05.12 Grillad broiler, ris/potatis, sås 

Fruktsallad  

 

 

Observera att Solgården har särskilda besöksregler. Ring Solgården på tel. 364 020, för frågor om mat-

service.  

SOLGÅRDENS LUNCHMATSEDEL 
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Vecka 49 

Mån 06.12 Småkorv, potatismos  

Tis 07.12 Köttsås, potatis  

Ons  08.12 Dagens fisk, potatis, sås 

Tors 09.12 Mald leverbiff, potatis, sås, lingonsylt  

 

 

Fre 10.12 Snålsoppa, bröd 

Hallonkaka  

Lör 11.12 Köttgryta m. kantareller, potatis  

Björnbärskräm, vispad grädde  

Sön 12.12 Grisfilé, potatisgratäng, sås 

Blåbärspaj, vispad grädde 

 

 

SOLGÅRDENS LUNCHMATSEDEL 

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

för frågor om matservice.  

Äldreomsorgen informerar, besök till Solgården 

Uppdaterade besöksrutiner på Solgården fr.o.m. 30.8. 

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

ring. Vid besök behövs ej skyddsutrustning om besökaren och klienten är fullt vaccinerade. Om klienten och/eller 

besökaren inte är fullt vaccinerad ska munskydd eller visir användas. Mer information vid behov från äldre-

omsorgsledare, tel. +358 (0)457 345 0277, eller personal i boendet. Reglerna gäller tills annat meddelas och kan 

komma att ändra snabbt. 

Höstmöte 
 
Folkhälsan i Eckerö och Röda korset håller gemensamt höstmöte  
torsdagen den 18.11 kl. 19.00 på Ekergården. Vi bjuder på fika. 
 
Varmt välkomna! 

Sittgympa på Ekergården 

 Sittgympan på Ekergården drar igång tisdag den 28 september kl. 13.00. Fika efteråt. Ledare: Roger Borgs. Alla 

pensionärer välkomna!  

LEDIG TJÄNST: En vikarierande hemserviceledare 100 % för tiden snarast möjligt till och med 30.4.2022 

med möjlighet till förlängning 

 För mer information se hemsida www.eckero.ax 
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 Till invånare i Eckerö kommun som har rätt till snöplogningstjänster vintern 2021-2022 

Kommunfullmäktige i Eckerö kommun har den 28.10.2021 fastställt ett pris för snöplog-

nings tjänster §46.  

Snöplogningstjänsten innebär att man får infarten plogad. Man ska märka ut området 

med plogpinnar och Kommunen ansvarar ej för uppkommen skada i samband med plog-

ningen. Kommunen kan inte garantera att plogningen är utförd innan kl. 12:00 fm. 

 

Avgift 2021: Vid anmälan före 30.11.2021 : 99,00€ Inkl. moms   

               Vid anmälan efter 30.11.2021: 146,00€ Inkl. Moms 

  

Berättigade till snöplogning tjänst är de invånare som nyttjar: 

 Hemservice  

  Färdtjänst 

 Kommuninvånare födda 1946 eller tidigare 

 Snöplogning ingår i avgiften till klienter som betalar månadsavgift   inom hem-

tjänst och som har fler än 8 besök i veckan (kat. C) av hemtjänstpersonal.  

De som önskar kommunalplogning kan anmäla sig genom att ringa Kansliet 018-329 30 

och får då faktura skickad till sig. 

Om du inte vill ha faktura betalar du in på nedanstående konto direkt, kom ihåg att fylla i 

adressen i meddelanderutan. 

   

Till konto  ÅAB:   FI41 660100 0200 7995 

   Nordea:  FI49 2296 1800 123496 

 

OBS!! Snöplogning utföres ej innan avgiften är betald  
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 Information från Eckerö jaktvårdsförening 

Eckerö jaktvårdsförening håller höstmöte på Jakt- och fiskemuseet onsdagen den 24 november kl:19,00 om Covid -
19 situationen tillåter det se annons en vecka före i Ålandstidningen. 
 
Agenda: 
- stadgeenliga handlingar 
- budgetförslag för år 2022 
- jaktförvaltningen deltar 
- övriga ärenden 
 
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 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. 
 

Inrapportering av avlivade minkar och mårdhundar skall göras senast den 15 december-21 men ni kan göra det re-
dan nu och komplettera fram tills den 15 december. 
All inrapportering av avlivade minkar och mårdhundar som görs efter den 15 december betalas ut först i januari 
2023. 
Rapporteringen kan göras på email eckero.jvf@gmail.com 
Ni kan också ringa eller sänd ett sms till Joel Karlsson tel:040-848 9848 efter kl:18,00. 
Kom ihåg att uppge namn och bankkontonummer om inte premier utbetalats tidigare. 
 
Hälsningar 

Styrelsen Eckerö Jaktvårdsförening  

Information från Södra Storby jaktlag 

Jakt med hund nära bykärnan sker lördag förmiddagar oktober till januari, lördag eftermiddagar utanför byn.  

Vid eventuella frågor kontakta Johan Hilander, jaktledare, på telefon 0457 342 4644. 

JAKTDAG! 

21 november bjuder Storby norra Rådjurslag in till jaktdag. 

Du som är intresserad av jakt, och nyfiken på hur en drevjakt med hund går till. 

Då är detta något för dej. 

Du får sitta på pass i skogen med en jägare, och förhoppningsvis får du även se rådjur. 

Du väljer själv hur många pass under dagen som du vill hänga med på. 

Åldersgräns från 12 år och uppåt. 

Mera information ges vid anmälan. 

Anmäler dej gör du till:  Catrin Lundberg   mobil 0405240045 eller catrin.lundberg@outlook.com 

mailto:eckero.jvf@gmail.com
mailto:catrin.lundberg@outlook.com
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Julbord i Degersand 

Här ute vid havet i Degersand på Restaurang Q  sprider sig 

doften av glögg ut i restaurangen och hemlagade delikatesser 

dukas upp 27-28.11, 4-5.12, 11-12.12 & 18-19.12 

från kl. 16. 

 Pris 49 €/person, barn från 5- 15 år betalar 2 €/år 

 

Vi tar gärna emot grupper vardagar från 29.11-17.12 från 12 perso-
ner 

 

Vill du ha en aktivitet så går det bra att kombinera julbord och cur-
ling. 

 
Välkommen och njut! 

 

Boka bord på tel. 38004 eller info@degersand,ax 

Funderar du på att gå över till förnyelsebar energi? 

 

Landskapsregeringen har nu ett flertal bidrag för de som övergår till förnyelsebar energi. 

 

Stöd för solceller 

Upp till 2 500 euro per bostadshus. 

Företag kan få upp till 10 000 euro. 

 

Stöd för elbilsladdare 

50 % av kostnaderna högst 1 000 euro. 

 

Funderar ditt företag på hur ni kan minska energikostnaderna och vattenanvändningen? 

Landskapsregeringen ger nu 40 % av kostnaderna högst 10 000 euro i stöd för utredningar som syftar till att minska 

energi- och vattenanvändningen. För investeringar som minskar företagets utsläpp av växthusgaser och effektivise-

rar energi- och vattenanvändningen ges 25 % högst 300 000 euro i stöd. 

Mera information om stöden och hur ansökan gör hittas på landskapsregeringens hemsida https://

www.regeringen.ax/infrastruktur-kommunikationer/el-energi/bidrag-stod-energiinstallationer  
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 Se upp alla pensionärer och anhöriga ! 

Behöver ni hjälp med att ansöka om vårdbidrag eller bostadsbidrag 

från FPA 

eller ansöka om färdtjänst från KST                                                 

så kan jag hjälpa er! 

Uppgifterna för ansökningarna erhålls från kommunen med hjälp av skriftlig 

 begäran som allt ingår i den hjälp jag ger 

Tag kontakt med mig via telefon 04575047571 eller via mail wikgrenkerstin@gmail.com 

Hjälpen är helt kostnadsfri    

                     

                       Kerstin Wikgren 

 

Hösten är här och vad roligt det är att kunna träffas igen! 

Föreningens fredagsfika har varit populärt och därför har styrelsen beslutat att köra fre-
dagsfika även i november, så varje fredag i alla fall november ut fikar vi klockan 14 på 
Ekergården. Vi star tar  helgen med en gemensam kaffestund, vill du stanna en stund 
och spela spel eller bara umgås så finns det tid för det. Du behöver inte vara medlem för 
att delta, men du bör vara pensionär.  

 
Föreningens höstmöte hålls den 17 november klockan 13 på Ekergården, i samband 
med en månadsträff. Musikunderhållning, lotteri. Alla medlemmar välkomna! 

 
Vi vill också tipsa om att föreningen har en egen Facebookgrupp. Sök på Eckerö pension-
ärsförening 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. 

Eckero  pensiona rsfo rening informerar 

mailto:wikgrenkerstin@gmail.com
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 Eckerö Marthaförening är 
”on fire” 

 
Vi kommer att ha en julmarknad 

den 19 december kl 13-16 på Ekergården. 
Det kommer att finnas försäljning, lotteri och kaffeservering. 

 
Vi har också planer på program under vårvintern 

 
Vi hoppas att det finns flera därute i kommunen som vill komma 

med i vårt gäng och vara med i våra aktiviteter. Vi träffas en 
gång per månad. 

Ta kontakt med Kerstin Wikgren, ordf 
tel 04575047571 

 
Varmt Välkomna!  

Äldrerådet informerar 
I samband med fredagsfikat på Ekergården på fredagar kl 14 kommer 

äldrerådet att ha program och informationstillfällen 

 

12.11Info om KST, trygghetslarm, bostadsbidrag, uppköp- 

och städservice och närståendevård 

 

26.11 Info om hjälpmedel, vårdbidrag, läkemedel, högkost-

nadsskydd och inkontinensskydd 

 
Efter nyår fortsätter vår informationsserie 

I samband med de olika tillfällena kommer äldrerådet att närvara och tar gärna 

emot olika synpunkter gällande äldreomsorgen i vår kommun. 

 

Äldrerådet 
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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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Trevlig höst önskar  

Eckerö kommun! 

ANSÖKAN OM STIPENDIUM  

Eckerö kommun utdelar ett stipendium på 250 euro ur Kejsar Alexander II:s Stipendiefond. Stipendiet 

kan sökas av universitets- och högskolestuderande eller studerande som bedriver   yrkesstudier i läroin-

rättning utanför Åland.  

Sökanden skall ha varit bosatt i Eckerö kommun under ansökningsåret 2021 samt året dessförinnan 

2020. Som hemort räknas alltjämt Eckerö, om den sökande tidigare varit bosatt och folkbokförd i kom-

munen under minst tre år, oavsett om denne därefter har varit folkbokförd på studieorten under an-

sökningsåret och året dessförinnan. 

Den studerande bör med god framgång ha bedrivit studier under minst två terminer vid nuvarande 

undervisningsanstalt.  

Kommunstyrelsen beaktar vid sitt beslut om stipendiet i första hand den sökandes studieresultat i för-

hållande till ifrågavarande utbildningsnivå. I andra hand tas hänsyn till den sökandens ekonomiska ställ-

ning.  

Ansökan med tillhörande meritförteckning skall inlämnas till kommunstyrelsen i Eckerö per post på 

adress Eckerö kommun, Södra Överbyvägen 8, 22270 Eckerö eller per e-post info@eckero.ax senast 

den 8 december 2021.  


