ECKERÖ INFO
December 2021
www.eckero.ax
www.facebook.com/eckerokommun
Nästa nummer av Eckerö info
utkommer i början av januari.
Skicka in ditt material till följande infoblad via e-post till
info@eckero.ax senast den 25
december. Det går också bra
att ringa in ditt material på telefon (018) 32 930.
Eckeröföreningars annonser,
politiska partiers annonser om
möten och samhällsinformation 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 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 prenumerera och får då infobladet
skickat till den adress du anger
på inbetalningen. Prenumerationsavgiften är fastställd till
23 €/år.
Önskar du prenumerera går
det bra att betala in avgiften
till nedanstående kontonummer. Kom ihåg att uppge ditt
namn och din adress i meddelandefältet.
ÅAB FI41 6601 0002 0079 95,
BIC AABAFI22.
Nordea FI49 2296 1800 1234
96, BIC NDEAFIHH.

Följande kommunfullmäktigemöte
meddelas på www.anslagstavla.ax/
eckero-kommun. Mötet är i mån av
möjlighet öppet för allmänheten.

Lediga lägenheter
I kommunens radhus Ekebo i Storby finns två lediga lägenheter.
Lägenheterna A 1 och B 1 är trerummare med kök på 65,5 kvadratmeter.
Hyran 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 månadshyra.

Äldreomsorgen informerar, besök till Solgården
Besöksrutiner på Solgården fr.o.m. 30.8. Boka besök på tel. (018) 364 020.
Endast symtomfria besökare som inte är i karantän eller isolering. 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 äldreomsorgsledare, tel. +358 (0)457 345 0277, eller personal i boendet. Reglerna gäller tills annat meddelas och kan komma att ändra snabbt.

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 bokad vård. Ingen drop-in.

Avvikande öppettider
Kommunkansliet stängt självständighetsdagen 6.12. Kansliet håller julstängt
23.12—9.1.
Biblioteket stängt 6.12 och 5.1.
Återvinningscentralen stängd juldagen 25.12, nyårsdagen 1.1 och trettondagen 6.1.

Återvinningscentralen i Storby
Tisdag och torsdag 18.00-20.00
Lördag 10.00-14.00
Helgdag och kväll före helgdag håller ÅVC stängt.

Bibliotekets öppettider
Måndagar och onsdagar kl. 17.00-20.00.
Helgdag och kväll före helgdag håller biblioteket stängt.
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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

Käringsunds resort och conference, Storby



Käringsunds Gästhamn,
Storby



Eckerö Kyrka, Kyrkoby



Laurentiusgården, Kyrkoby



Solgården, Storby



Eckerö FBK, Storby



Eckerö Linjen, Berghamn



Eckeröhallen, Storby



Käringsunds Camping,
Storby
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SOLGÅRDENS LUNCHMATSEDEL
Vecka 48

Vecka 49

Mån 29.11 Pasta Hawaii

Mån 06.12 Småkorv, potatismos

Tis 30.11 Stroganoff, potatis

Tis 07.12 Köttsås, potatis

Ons 01.12 Dagens fisk, potatis, sås

Ons 08.12 Dagens fisk, potatis, sås

Tors 02.12 Pannbiff, potatis, lök, sås, lingonsylt

Tors 09.12 Mald leverbiff, potatis, sås, lingonsylt

Fre 03.12 Morots-palsternackspurésoppa med stekt Fre 10.12 Snålsoppa, bröd
bacon & vitlökstimjankräm, bröd
Hallonkaka
Hallonkvarg
Lör 11.12 Köttgryta med kantareller, potatis
Lör 04.12 Grisytterfilé, potatis, äpple- och löksås
Björnbärskräm, vispad grädde
Havtornskräm, vispad grädde
Sön 12.12 Grisfilé, potatisgratäng, sås
Blåbärspaj, vispad grädde
Sön 05.12 Grillad broiler, ris/potatis, sås
Fruktsallad
Se kommunens hemsida www.eckero.ax för vidare
matlista, alternativt kontakta Solgården eller kommunkansliet för att få listan hemskickad per post.
Observera att Solgården har särskilda besöksregler. Ring Solgården på tel. 364 020, för frågor om matservice.

Sittgympa på Ekergården
Sittgympa på Ekergården drar igång tisdagar kl. 13.00. Fika efteråt. Ledare: Roger Borgs. Alla pensionärer välkomna!

Information från äldrerådet
Eckerö kommuns äldreråd har samlats den 28.10.2021 och beslutat bland annat om budgetförslag för äldrerådet
för 2022, om aktiviteter för hösten och våren samt om skrivelser i olika ämnen. Protokollet finns till påseende på
kommunens hemsida samt i kommunkansliet.
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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 snöplognings 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 plogningen. 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 hemtjänst 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
Inrapportering av avlivade minkar och mårdhundar skall göras senast den 15
december-21.
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.
All inrapportering efter den 15 december-21 betalas ut tidigast januari-23

Eckerö Jvf önskar alla
En Riktigt God Jul
och
Ett Gott nytt År

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.

Luftgevärsskytte
Eckerö Jaktvårdsförening anordnar luftgevärsskytte för alla åldrar varannan torsdag i januari med start den 6/122 tid 18:30 – 20:00. Vi kommer att befinna oss på Ekeborg, luftgevär och skott finns på plats.
Om intresse finns fortsätter skyttet varannan torsdag fram till sommaren.
Vid frågor kontakta Victor Hilander Tel:04573438448

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 läroinrättning 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 kommunen under minst
tre år, oavsett om denne därefter har varit folkbokförd på studieorten under ansökningsåret 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 förhållande till
ifrågavarande utbildningsnivå. I andra hand tas hänsyn till den sökandens ekonomiska ställning.
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.
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Eckerö Pensionärsförening
kommer att visa en föreställning av
Kappsäcksteatern, Augusts frieri
en enaktare på ca 45 min
den 9.1 2022 på EKERGÅRDEN.
Kaffeservering
Anmälning till
Elisabeth Överström tel 0405571798
senast den 3.1 2022
Biljettpriset 10 €, kaffe med dopp ingår

Andning och kallbad, kickstart för att bli vinterbadare
Skapa dig en ny vana och upplev hur du medvetet kan göra skillnad i din kropp och i ditt sinne. Här tränar vi fokus,
andning och utövar kallbad. Vi lyssnar på kroppen och reflekterar tillsammans över vår indivduella och gemensamma process. De långsiktiga fördelarna med djupandning och kallbad är bl a:
*Minskad stress och oro
*Ökad skärpa och fokus
*Stärkt immunförsvar
Ett utmärkt sätt att börja kallbada är i gupp och lära sig djupandning som gör att du blir bättre rustad för att klara
kylan.
Första tillfället går vi igenom grunderna, provar andning och bad och fördjupar våra kunskaper genom övning och
diskussion de övriga tillfällena
4 söndagar kl 09.30-11:30 vi träffas på Ekergården för teori och bad sker vid Böle badstrand
16.01.2022
23.01.2022
06.02.2022
13.02.2022
Pris 40e (FH sponsrar 50% av kursavgiften om man är medlem)
Anmälan till Gunilla Mattsson 0457-3431974 senast den 19.12.2021
Ledare och info:Lena Fridlund 040-5408905
mer info om Lena och kallbad finns på facebook ÅLAND ease
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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 personer
Vill du ha en aktivitet så går det bra att kombinera julbord och curling.

Välkommen och njut!
Boka bord på tel. 38004 eller info@degersand,ax
Vintern är snart här
Behöver du ved för vintern?
Hör av dig till mig för erbjudande!

Rolf Söderlund, tfn 04573613634

Eckerö Marthaförening håller
en Julbasar den 19.12
kl 13-16 på Ekergården
Vi säljer bakverk i form av matbröd, bullar,kakor, småbröd och pepparkakor
Morots- potatis och kålrotslådor
Marmelad och godis
Massor med sockor, vantar, halsdukar, dukar,
julprydnader
Vi säljer kaffe med dopp mm
och har ett lotteri med en stor fruktkorg som
vinst

Alla är varmt Välkomna!
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Eckero pensionarsforening informerar
Höstmötet hölls den 17 november 2001 på Ekergården.
Den nya styrelsen består av:
Ordförande Sven-Eric Carlsson
Marianne Johansson
Rolf Söderlund
Knut Englund
Kerstin Wikgren
Gun-Gerd Grönholm
Hannu Petrelius
Suppleant Regina Johansson
Vi tackar för ett trevligt höstmöte och välkomnar Hannu som ny styrelsemedlem.
Lägg i följande datum på din kalender:
10/12 kl 17 äter vi lättare julmiddag tillsammans
9/1 Kappsäcksteatern (se skild annons)
12/1 kl 13 årets första månadsmöte
21/1 kl 14 börjar vi igen med fredagsfika
Julmiddagen är inte ett fullständigt julbord, utan en lättare variant. Kostnaden är 15 euro som betalas på plats.
Anmälan till Marianne (0457-3832506) senast den 8 december. Ta med en julklapp. Lotteri.
Medlemsavgiften för år 2022 beslöts vara 20 euro. Här nedan har du en giroblankett som du kan använda för att
betala medlemsavgiften. Skriv gärna namnet/namnen som meddelande till banken, speciellt om du till exempel
delar konto med någon.

IBAN

Mottagarens
kontonummer

Medlemsavgift
FI76 6601 0004 4783 43

Mottagare

.
GI
Betalarens
R
namn och
E
adress
RI
N
G
Underskrift

Eckerö pensionärsförening

Eckerö pensionärsförening 2022

20 euro

Eckerö pensionärsförening är underförening för
Mariehamns pensionärer.
Ref. Nr
Euro

Förfallodag
Från konto nr

15.2.2022

20,00
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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 tisdagar 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 återvinningscentralen.
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 kontakta kommuntekniker Emma Saarela på telefon (018) 329 330.
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God jul
&
gott nytt år 2022

önskar
Eckerö kommun
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