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Nästa nummer av Eckerö info 

utkommer i början av febru-

ari. Skicka in ditt material till 

följande infoblad via e-post till 

info@eckero.ax senast den 25 

januari. 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 

2022: 

Helsida 73,00 € 

halvsida 48,00 € 

1/4 sida 25,00 € 

ECKERÖ INFO 

Januari 2022 
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. 

Äldreomsorgen informerar, besök till Solgården 

Uppdaterade besöksrutiner på Solgården fr.o.m. 2.12.2021. 

Symtomfria personer som inte är i karantän eller isolering är välkomna att 

boka besök till boendet. Vid besöket tar personalen emot er och följer er 

till klienten då ni bör undvika att vistas i de gemensamma utrymmena. 

Vänligen håll säkerhetsavstånd till övriga klienter och personal. Persona-

len hjälper er även med skyddsutrustning vid behov. Max 2 besökare/

klient/gång. Samtliga besökare bör ha munskydd vid inomhusbesök. Om 

hälsoskäl föreligger kan visir användas istället för munskydd. Vid utom-

husbesök behövs inte munskydd om både klienten och besökaren är fullt 

vaccinerade och symtomfria.  Mer information fås vid behov från äldre-

omsorgsledare, tel. +358 457 3450277, eller personal i boendet tel. +358 

18 364 020. 

Ledig lägenhet 

I kommunens radhus Ekebo i Storby finns en ledig lägenhet. 

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

484,70 €/månad + hushållsel. Lägenheten är ledig omgående. 

Lägenheterna har eluppvärmning och tillgång till kallförråd och servicehus 

med bastu och tvättstuga. Möjlighet till fiberanslutning finns. Vid inflyttning 

uppbärs en garantihyra på en månadshyra.  

Avvikande öppettider 

Kommunkansliet håller julstängt 23.12—7.1.  

Biblioteket stängt 5.1. 

Återvinningscentralen stängd nyårsdagen 1.1 och trettondagen 6.1. 
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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 (tisdag-fredag) 

Ekonom Maarit Grönlund tel. (018) 329 328 

Löneräknare Sophie Johansson tel. (018) 329 327  

 

Socialkansliet 

Äldreomsorgs– och barnomsorgsledare Päivi Abbas tel. (018) 329 321, 0457-345 0277  

 

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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Kontakta Solgården på tel. 364 046 för information 

om lunchmatsedeln.  

SOLGÅRDENS LUNCHMATSEDEL 

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. 

Sittgympa på Ekergården 

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

komna!  

Luftgevärsskytte 

Eckerö Jaktvårdsförening anordnar luftgevärsskytte för alla åldrar varannan torsdag i januari med start den 6/1-

22 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 

Gott Nytt År 2022! 
 
Vi startar vår verksamhet i januari igen. Första månadsmöte är den 12 januari kl 13 på Ekergården och den 21 
januari börjar vi igen med fredagsfika kl 14 på Ekergården. Träffarna förutsätter att vi får samlas, så håll koll på 
myndigheternas rekommendationer. Är du förkyld så stannar du hemma och blir frisk först.  
 
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. 

Eckero  pensiona rsfo rening informerar 

Mottagarens 

kontonummer 

IBAN 

 

FI76 6601 0004 4783 43 

 

Medlemsavgift 

Eckerö pensionärsförening 2022 

  

  

 

Mottagare 
  

Eckerö pensionärsförening 

  

  20 euro 

  

Eckerö pensionärsförening är underförening för 

Mariehamns pensionärer. 

 
         

Betalarens 

namn och 

adress 

  

  

   

Underskrift 
  

 

Ref. Nr 
  

 

Från konto nr 
  Förfallodag 

15.2.2022 

Euro 

20,00 

G
IR

ER
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G
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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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Vintern är här 

Behöver du ved för vintern? 

Hör av dig till mig för erbjudande! 

 

Rolf Söderlund, tfn 04573613634 

 

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 

Dans för 3–6-åringar och årskurs 1–4 

Hejsan! Mitt namn är Moa Hilander och jag kommer att 

leda dans för 3–6-åringar samt för årskurs 1–4. Vi kommer 

tillsammans leka till musik och lära oss nya danser varje 

onsdag med start 26/1. Ta med vattenflaska och ha på dig 

rörliga kläder! 

Tid: 3–6-åringar kl. 17.30-18.15 

Åk 1–4 kl. 18.15-19.00 

Plats: Eckerö skolas gymnastiksal 

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

Anmälan till Moa Hilander via sms på tel. 0457 344 1505 senast 19/1. 

OBS! Max 12 deltagare per grupp, minst 6 stycken för start. 
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VÅRENS AKTIVITETER FÖR FOLKHÄLSANS MEDLEMMAR ÅR 2022 
 
OBS ALLA AKTIVITETER KAN STÄLLAS IN MED KORT VARSEL P G A COVID-19. VI 
UPPDATERAR LÄGET PÅ FACEBBOK I SÅ FALL 
 
*Barngymnastik 
För barn 3-4 år torsdagar kl. 18.00-18.4 
För barn 5-6 år torsdagar kl. 18.50-19.35 
Start 13.01.2022 totalt 12 ggr  (uppehåll spor tlovs- och påskveckan) 
Plats: Eckerö skolas gymnastiksal. Ledare: Madelene Löfström  
Pris: 40 €/termin (föräldrarna ska vara medlemmar i Folkhälsan) 
Anmälan till Maria Sundholm-Mattsson tel. 040 8436178 (messenger el. via mess) senast den 09.01.2022 
 
*Motionsdans 
På Ekeborg fredagar start 14.01.2022 kl. 19.00-21.00. Drop-in 2 €/tillfälle. Man ska vara medlem i Folk-
hälsan. Ledare: Hannu Karlsson tel. 040-5896292 
 
*Vattengymnastik 
I Folkhälsans bassäng varannan söndag start 09.01 2022 kl. 18.00-19.00 t o m 29.05. Anmälan till Gu-
nilla Mattsson 0457-3431974. Pris 70 € för medlemmar 
 
*Mek/Tek 
Skruva på moppar, gräsklippare mm. Måndagar kl. 18.30-20.30. Start den 10.01.2022 
I samarbete med fritidsledaren i Hammarland. För åk 5 och uppåt 
För anmälan: kontakta Kaj Backas: kaj.backas@hammarland.ax 
 
*Dans 3-6 år 
separat annons i infobladet START 26.01.2022 
 
* Medlemsavgiften för år 2021 är 10e för alla över 15 år. 
*Förfallodag medlemsavgiften 31.01.2021 
* Om ditt barn under 15 år deltar på någon aktivitet ska minst en vuxen betala medlemsavgift 
 
* Vänligen använd bifogat inbetalningskort och skriv namn och adress och vad du betalar t ex 
medlemsavgift, eller aktiviteten du deltar i, så vi vet vem som betalat. Skriv även ditt barns namn 
om det är det som deltar i en aktivitet. 
* Vi har slopat referensnumret eftersom vi inte kan se vem som har betalat då. 
 
* Obs ni som betalar med friskvårdskuponger måste meddela Maria Sundholm-Mattsson före be-
talning och observera att man inte får betala medlemsavgiften med friskvårdskuponger. 

mailto:kaj.backas@hammarland.ax
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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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Sankt Lars- och Catharinabladet 

 
Januari 2022 

Eckerö-Hammarlands  

församling 

Bästa församlingsbor. 

När du håller det här i din hand har ett nytt år börjat, år 2022. Det nya året medför något nytt. 

Vi har nu blivit Eckerö-Hammarlands församling. Den nya församlingen vill förmedla hopp och 

en framtidstro. Det finns alltid utmaningar med något nytt men vi gör vårt bästa. 

Här kommer lite information om vad som ändrat: 

1. Pastorskansliet finns nu i Eckerö prästgård där byråsekreterare Annika Andersson betjä-

nar er. 

2. Från och med årsskiftet ingår alla åländska församlingar i Kustens- och Ålands centralre-

gister. Det innebär att ämbetsbevis och släktutredningar beställs och levereras av Central-

registret på adress: Centralrregistret för Kusten och Åland tfn: 040 759 1204, e-

post: crkr@evl.fi, Beställningar tas emot: må-to kl. 09.00-11.30 och kl. 12.00-15.00 

3. Eckerö-Hammarlands församling får en ny hemsida: www.eckero-hammarland.fi 

4. Här efter kommer Sankt Lars- och Catharinabladet att finnas i kommunbladen. 

5. Ekonomikontoret finns i Hammarlands prästgård där du blir mottagen av ekonomichef Ma-

ria Ek. 

6. Högmässor och gudstjänster kommer att firas turvis i Eckerö och Hammarland förutom på 

större högtider då det firas i båda kyrkor. 

 

Vi hälsar dig varmt välkommen till Eckerö-Hammarlands församling. 
 
 
Benny Andersson 
Kontraktsprost 

Kontakt: 
Eckerö-Hammarlands församling, Prästgårdsgatan 41, 22240 Hammarland 
Ekonomikansliet, tel 018-36029, e-post: eckero-hammarland@evl.fi  
Pastorskansliet, kansliet öppet ti-on, fr kl 9-13 tel: 018-38387, e-post: se ovan 
Kyrkgatan 43, 22270 Eckerö 
 
Personal: 
Tf kyrkoherde, Benny Andersson 0457-3433247 
Församlingspastor Jean Banyanga 0457-3458415  
Tf diakoniarbetare Catherine Frisk Grönberg 0457-3425047 må 13.30-15.30, ti o on kl. 9.00-11.00  
Kantor Kjell Frisk 0457-3459594 
Fastighetsskötare Ralf Fagerholm 0457-3425048 
Församlingsvärd Ann-Mari Hinders 0457-3455977 
Kyrkvaktmästare Erik Fällman 0457-3459596  

 

mailto:crkr@evl.fi
http://www.eckero-hammarland.fi
mailto:eckero-hammarland@evl.fi
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 S:t Lars kyrka 
  
Nyårsdagen, 
gudstjänst 01.01 kl. 14 med Benny Andersson 
och Kjell Frisk 

Kollekt:  KRAN r.f. 
  
Första söndagen efter trettondagen, högmässa 
09.01 kl.11 med Jean Banyanga och Sammi Im-
monen. 
Kollekt:  Eckerö-Hammarlands församlings kon-
firmandarbete. 
  
Tredje söndagen efter trettondagen, 
högmässa 23.1 kl. 11 med Jean Bayanga och 
Catherine Frisk Grönberg. 
Kollekt: Lärkkulla-stiftelsen 
  
Kyndelsmässodagen, 
högmässa 6.2.kl 11 med Jean Bayanga och Kjell 
Frisk. 
Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar 
  
  
  
  
  
  

  
  

S:ta Catharina kyrka 
  
Trettondagen, högmässa 6.1 kl. 11 
Benny Andersson och Kjell Frisk. Ensemble Au-
strvega medverkar. 
Kollekt: Finska Missionssällskapet r.f. 
  
Andra söndagen efter Trettondagen, högmässa 
16.01 kl. 11 med Benny Andersson och Cathrine 
Frisk Grönberg. 
Kollekt: Ekumeniska rådet i Finland r.f. 
  
Fjärde söndagen efter Trettondagen, 
Högmässa 30.01 kl. 11 med Benny Andersson och 
Kjell Frisk. 
Kollekt: Domkapitlet i Borgå stift 
  
Septuagesima, 
högmässa 13.2 kl. 11 med Benny Andersson och 
Kjell Frisk. 
Kollekt: Matbanken på Åland r.f. 
  
  
 

  
  

 

Information: 
 
Skriftskolan meddelas via e-post. 
 

Klapp & klang, terminsstart 13.01.2022. 
 
Catharina-Lars kören kl. 18:30 i Catharinagården, terminsstart 10.01.2022. 
 

Sykretsen träffas 29.11 kl 12.30 i i Catharinagården, terminsstart 10.01.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Eckerö kommuns nya, fräscha hemsida på www.eckero.ax! 


