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Nästa nummer av Eckerö info 

utkommer i början av mars. 

Skicka in ditt material till föl-

jande infoblad via e-post till 

info@eckero.ax senast den 25 

februari. 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 

Februari 2022 
www.eckero.ax 

www.facebook.com/eckerokommun 

Följande kommunfullmäktigemöte 
meddelas på www.eckero.ax/
anslagstavla.  
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. 10.01.2022.  

Vi ber alla besökare att vara restriktiva med besök till ESB Solgården under 

den närmaste tiden. Personalen hjälper gärna till med att använda surf-

platta för skype/messengersamtal eller telefon för att upprätthålla kon-

takt med anhöriga. Det råder inte besöksförbud utan det är fortsättnings-

vis möjligt med bokade och säkra besök om ni är symtomfria och inte i 

karantän/isolering. Vi ser gärna att ni är max två besökare/klient/gång.  

Ni kan boka besök per telefon +358 18 364020. Besök sker antingen i be-

söksrummet eller i klientens rum, dit går man den kortaste vägen gärna 

via uteplatsen. Vistelse i allmänna utrymmen är inte möjligt. Samtliga be-

sökare skall använda munskydd  under hela besöket om inte hälsoskäl 

förhindrar användandet, då kan visir användas. 

Vänligen håll tillräckligt säkerhetsavstånd till den ni besöker samt övriga 

klienter och personal. Håll god hand- och hosthygien. 

Vid frågor kontakta boendets personal +358 18 364020 eller äldre-

omsorgsledare Päivi Abbas +358 457 3450277 

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. Möjlig-

het till fiberanslutning finns. Vid inflyttning uppbärs en garantihyra på en 

månadshyra.  
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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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Vecka 5  

Mån 31.1 Dillkyckling, potatis 

Tis 1.2 Köttfärsrisotto med yoghurtsås 

Ons 2.2 Fisk, potatis 

Tor 3.2 Nötköttsgryta, potatis 

Fre 4.2 Morots- och palsternackssoppa 

Lör 5.2 Lammfärsjärpar 

Fruktmousse 

Sön 6.2 Hackade grisbiffar, potatis, champinjonsås 

Passionskräm med grädde 

 

Vecka 6 

Mån 7.2 Kokt korv, potatismos 

Tis 8.2 Skinkfrestelse 

Ons 9.2 Fisk, potatis 

Tor 10.2 Rotmos, rimmat kött 

Fre 11.2 Lammfärssoppa 

Blåpärspaj 

Lör 12.2 Kålpudding 

Jordgubbskräm 

Sön 13.2 Schnitzel, potatis 

Pannacotta 

 

Vecka 7  

Mån 14.2 Kalkonstrimlor i kokos 

Tis 15.2 Gulasch med paprika 

Ons 16.2 Fisk, potatis 

Tor 17.2 Kycklinglasagne 

Fre 18.2 Fisksoppa 

Drottningkräm 

Lör 19.2 Leverlåda 

Persikapaj 

Sön 20.2 Marinerat nötkött med pepparsås 

Rabarberkräm 

SOLGÅRDENS LUNCHMATSEDEL 

Sittgympa på Ekergården 

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

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

service.  

Information om självrisken för färdtjänst  
 
Från och med den 01.01.2022 införs en ny taxa för kollektivtrafiken i enlighet med Ålands landskapsregerings beslut 
nr 168/2021.  
Det betyder att även självrisken för färdtjänst enligt handikappservicelagen, blåa TaxiPLUS-kort, ändras.  
Från och med den 1 januari 2022 är självrisken ALLTID 2,50 € per enkelresa, oberoende resans längd. 
 
Har Ni frågor hör av er till: 
Kommunernas socialtjänst k.f.  
Verksamhetsområde funktionsservice och sysselsättning  
Telefon växeln 532 800 
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 Väntetider för sociala tjänster för äldre 

Enligt äldrelag (2020:9) för Åland § 23 skall kommunen ”på sin hemsida och i de informationsblad som distribueras 
till alla hushåll i kommunen offentliggöra uppgifter om uppskattad väntetid till kommunens socialservice. Uppgifter-
na ska uppdateras åtminstone en gång per halvår.” Med väntetid avses den tid inom vilken en äldre person kan få 
den socialservice som hen ansökt om, det vill säga tiden mellan den dag en anhållan om en serviceform har motta-
gits och den dag den äldre får de tjänster som hen har anhållit om. 
 

De genomsnittliga väntetiderna för sociala tjänster inom äldreomsorgen i Eckerö 1.10.2021 - 31.3.2022: 

 

Eckerö den 25 januari 2022 

 

Päivi Abbas 

äldreomsorgs- och barnomsorgsledare 

Tjänst  Genomsnittlig väntetid Tilläggsinformation  

Hemservice/sammanhållen 

hemvård  

1-3 dygn  I akuta situationer får klienten service genast. 

Trygghetstelefon  3-5 dygn  Trygghetstelefon tillhandahålls av Alandia Security AB 

och målsättningen är att larmbeställning behandlas och 

larm installeras så fort som möjligt.  

Måltidsservice  1 dygn  I akuta situationer får klienten service genast. 

Stöd för närståendevård  30 dygn  Beslut från att en komplett ansökan lämnats in och be-

handlats. Vid jagande beslut beviljas stöd för närstående-

vård från och med ansökningsdatum.  

Bedömning av servicebehov  0-7 dygn  Vid brådskande fall görs bedömning utan dröjsmål.  

Effektiverat serviceboende 

(Solgården)  

 3-7 dygn (periodplats) 

14 -30 dygn (permanent 

plats)  

I akuta situationer får klienten periodplats på Solgårdens 

effektiverat serviceboende eller vid Oasens institutions-

boende genast.  

Institutionsboende (Eckerös 

andel av platser vid Oasens 

institutionsboende)  

5-14  dygn  I akuta situationer får klienten periodplats på Solgårdens 

effektiverat serviceboende eller vid Oasens institutions-

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

 

Kom och prova-på en OS-sport! 

 

Ålands curlingklubb ordnar 2 stycken prova-på tillfällen lördagen den 12.2 och 

söndagen den 13.2 från kl. 12-15. Man behöver inte anmäla sej utan det är 

bara att komma vid jämna klockslag. Vi bjuder på fika. 

 

Vid frågor maila curling@aland.net eller ring 0457 3749778 

Adress: Käringsundsvägen 85 

 

Varmt välkomna! 

Vi anpassar tillfället efter myndigheternas gällande restriktioner om Covid-19. 
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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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Sankt Lars- och Catharinabladet 

 
Februari 2022 

Eckerö-Hammarlands  

församling 

Bästa församlingsbor. 

Den nya församlingen är ännu i sin linda. Det kan därför vara bra att hålla förändringarna ak-

tuella. 

Här kommer lite information om vad som ändrat: 

Pastorskansliet finns nu i Eckerö prästgård där byråsekreterare Annika Andersson betjänar 

er. Kanslitider se nere på sidan. 

Från och med årsskiftet ingår alla åländska församlingar i Kustens- och Ålands centralregis-

ter. Det innebär att ämbetsbevis och släktutredningar beställs och levereras av Centralre-

gistret 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 

Eckerö-Hammarlands församlings hemsida: www.eckero-hammarland.fi och Facebook: https://

www.facebook.com/1eckham 

Sankt Lars- och Catharinabladet finns i kommunbladen och på hemsidan. 

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

ria Ek. 

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

större högtider då det firas i båda kyrkor. 

Coronainformation 

Under rådande omständigheter gäller följande enligt Landsskapregeringens och Domkapitlets be-

slut till den 6 februari: 

Gudstjänsterna är öppna för allmänheten, men deltagarantalet är begränsat till 20 personer. 

I kyrkan håller vi avstånd, spritar händerna och använder munskydd. Vid även lindrig sjukdom 

bör man stanna hemma. 

Förrättningar ordnas med 20 deltagare. 

Förrättningskaffen i församlingens utrymmen är begränsade till 20 deltagare. 

Av pastorala skäl kan gränsen på 20 deltagare överskridas något. 

 
Med vänlig hälsning, 
 
Benny Andersson 
Kontraktsprost 

 

mailto:crkr@evl.fi
http://www.eckero-hammarland.fi
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 S:t Lars kyrka 
  
 Kyndelsmässodagen, 
högmässa 6.2. kl 11 med Jean Banyanga och 
Kjell Frisk. 
Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar  
 
Sexagesima, 
Högmässa 20.2 kl 11 med Jean Banyanga och 
Kjell Frisk. 
Kollekt: Förbundet Kristen Skolungdom r.f. 
 
Första söndagen i fastan, 
Högmässa 6.3 kl 11 med Jean Banyanga och 
Kjell Frisk. 
Kollekt: Kyrkans central för det svenska arbetet. 
  

S:ta Catharina kyrka 
  
Septuagesima,  
högmässa 13.2 kl. 11 med Benny Andersson och 
Kjell Frisk. 
Kollekt: Matbanken på Åland r.f. 
 
Fastlagssöndagen, 
Högmässa 27.2 kl 11 med Benny Andersson och 
Kjell Frisk. 
Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp r.f. 

 
Andra söndagen i fastan 
Högmässa 13.3 kl 11 med Benny Andersson och 
Kjell Frisk. 
Kollekt: Församlingsförbundet r.f.    
  

 

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  
 

 
Information (om pandemiläget tillåter): 
 
Skriftskolan meddelas via e-post. 
 

Klapp & klang, terminsstart 10.02 
 
Catharina-Lars kören kl. 18:30 i Catharinagården, terminsstart 7.2 
 

Sykretsen i Catharinagården kl 12.30, terminsstart 7.2 

mailto:eckero-hammarland@evl.fi

