ECKERÖ INFO
Mars 2022
www.eckero.ax
www.facebook.com/eckerokommun
Nästa nummer av Eckerö info
utkommer i början av april.
Skicka in ditt material till följande infoblad via e-post till
info@eckero.ax senast den 25
mars. 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
2022:
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.eckero.ax/
anslagstavla.
Mötet är i mån av möjlighet öppet för
allmänheten.

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.

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 surfplatta för skype/messengersamtal eller telefon för att upprätthålla kontakt med anhöriga. Det råder inte besöksförbud utan det är fortsättningsvis 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 besöksrummet eller i klientens rum, dit går man den kortaste vägen gärna
via uteplatsen. Vistelse i allmänna utrymmen är inte möjligt. Samtliga besökare 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 äldreomsorgsledare Päivi Abbas +358 457 3450277

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.

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 (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
Tekniker/byggnadsinspektör Lina Andersson tel. (018) 329 324, 0457-345 7552 (måndag-onsdag)
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



Fifax, Södra Storby



Solgården, Storby



Eckerö FBK, Storby



Eckerö Linjen, Berghamn



Eckeröhallen, Storby



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

Äldrerådet inbjuder
pensionärer på Eckerö att komma och titta på
gamla bilder från Eckerö
den 11.3 2022 kl. 14 på Ekergården.
S Beijar från museet kommer och visar bilderna

Varmt välkomna
Pensionärsföreningen bjuder på fredagsfika

Företagare i Eckerö!
Eckerö kommun kommer att delta i handelsmässan vid Baltichallen 11-12 mars.
Vi vill ge er företagare en möjlighet att visa att ni finns, om ni har material som tex broschyrer eller dylikt (skall
vara lätthanterligt) kan ni lämna in det till kommunkansliet senast onsdag 9.3 och vi lägger upp dem i vår monter.
Kansliet har öppet kl. 09.00-15.00.

Information till turistföretagare i Eckerö
Eckeröappen upphör i mars. Istället erbjuder kommunen dig som turistföretagare att marknadsföra dig via kommunens hemsida. Vi samlar aktiviteter, sevärdheter, boenden och restauranger/kaféer under Turistinfo på kommunens nya hemsida. Vi vill helst ha en länk till er egen hemsida och en kort presentation på en mening eller två. Kommunen förbehåller sig rätten att redigera i materialet. Under Aktiviteter på hemsidan kan du se exempel på presentationer. Undvik öppettider och annan information som förändras under årets gång i presentationen.

Arrendeauktion 2022—2027
Nu har du möjlighet att ge bud för arrende 2020 – 2027 av kommunens fastigheter:

Glohagen 1,34 ha, Kyrkoby
Värvorna, 0,83 ha, Marby
Ängen 0,82 ha, Storby
Norra Spetalen 0,30 ha , Storby
Södra Spetalen 0,84 ha, Storby

Auktionen hålls på kommunkansliet på Södra Överbyvägen 8 den 16 mars kl. 13.00.
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Information från äldreomsorgen
Ansökan om stöd och service:
Eckerö kommuns äldreomsorg har många olika stödformer att erbjuda för äldre. För att göra det enklare för äldre
att få tillgång till hjälp så har vi som nyhet nu skapat och uppdaterat ansökningsblanketter som den äldre kan fylla i
för att söka följande stöd- och serviceformer:
- bostadsansökan: ansökan om bostad i Ekergårdens pensionärslägenheter (samma ansökningsblankett som för
kommunens hyreslägenheter i Ekebo)
- hemservice: ansökan om hemtjänst, matservice, trygghetstelefon eller ÄlDis
- närståendevårdsstöd för personer över 65 år
- periodplats eller permanent plats på Solgårdens serviceboende.
Ansökningsblanketter finns att få från kommunkansliet, från Solgårdens personal samt ladda ned från kommunens
hemsida: eckero.ax/blanketter.
Ifylld ansökan lämnas in till Solgården eller kommunkansliet för behandling.
Orosanmälan:
För den som är orolig för någon äldre persons mående och stödbehov finns det enligt 19 § äldrelagen möjlighet att
lämna in en orosanmälan för kontakt eller anmälan för bedömning av stödbehovet. För detta ändamål finns det nu i
Eckerö kommun en blankett som kan fyllas i. Anmälan kan lämnas in av den äldre, anhörig, annan privatperson eller
en yrkesperson. Privatpersonen kan vara anonym vid anmälan. Blanketten finns tillgänglig så som ansökningsblanketter via kommunkansliet, Solgården och kommunens hemsida och den kan lämnas in till kommunkansliet eller
Solgården för behandling.
Information från barnomsorgen
Föräldrar i Eckerö som önskar barnomsorg från hösten 2022 ska ansöka om detta senast den 8 april. Vi önskar att
även ni som planerar att söka barnomsorgsplats under hösten 2022/våren 2023 preliminärt gärna ansöker nu. Ansökningarna kan göras till daghemmet Nyckelpigan och småbarnsavdelningen Småpigorna. Ansökan behöver endast göras för dem som ansöker om ny plats eller vill byta plats. Blanketter och närmare information finns att hämta
på kommunens hemsida, www.eckero.ax.
Frågor och funderingar?
Kontakta daghemsföreståndare Gun Sivén tel. (018) 364 040.
OBS! Denna årliga ansökningsomgång genomförs för att underlätta planeringen inför hösten då platser frigörs vid
skolstarten. Plats kan sökas när som helst under året då behov föreligger.
4-31.7 håller daghemmet sommarstängt.

Eckerö Marthaförening rf
Eckerö Marthaförening har haft årsmöte den 21.2 2022. Styrelsen består av Kerstin Wikgren, ordförande, Inga Söderlund, vice ordförande, Lisbeth Bergman, sekreterare, Mona Jansson, kassör och medlemmarna Christina Hamberg och Maj-Gret Nordin.
Marthorna kommer att ha möten under vårterminen enligt följande; 14 mars, 11 april, 9 maj och 13 juni. Vi har mötena på Ekergården kl 18.30. Alla gamla och nya medlemmar varmt välkomna. Bli ny medlem i vår varma gemenskap och var med och utveckla vår fina förening. Vi har många nya programplaner.
Styrelsen
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Eckerö pensionärsförening informerar
Våren är nästan bakom hörnet, dock i skrivnade stund har det varit lite bakslag men visst är det vår i luften! Och vi
får äntligen börja träffas igen! Känner du dig snuvig så stannar du hemma och kurerar dig, annars är du hjärtligt
välkommen.

Styrelsen har planerat följande aktiviteter att börja med:

Vårmöte den 23 mars kl 13 på Ekergården och första månadsträff i samband med vårmöte. Kaffe, lotteri.

Fundera gärna om du har ideer eller önskemål gällande vårutflykt.
Fredagsfika
Föreningen bjuder på fredagsfika varje fredag från och med den 11 mars klockan 14 på Ekergården. Vi startar
helgen med en gemensam kaffestund. Du behöver inte vara medlem för att delta, men du bör vara pensionär.
Program från Äldrerådet under första fredagsfikat (se skild annons)

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

Hoppas vi ses snart!

Styrelsen

Medlemsavgiften för år 2022 beslöts vara 20 euro. Här nedan har du en giroblankett som du kan använda för att
betala medlemsavgiften, om du inte redan gjort det. Skriv gärna namnet/namnen som meddelande till banken,
speciellt om du till exempel delar konto med någon.
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Information från Röda Korsets
Eckeröavdelning
Den 29 mars kl 19.00 har

RÖDA KORSET och FOLKHÄLSAN

VÅRMÖTE
på Ekergården
¤ stadgeenliga förhandlingar
¤ program
¤ kaffe med dopp
Information från Eckerö jaktvårdsförening
Eckerö jaktvårdsförening planerar att hålla årsmöte tisdagen den 15 mars kl:19.00 i Ålands jakt&fiske museum.
Agenda:
- stadgeenliga handlingar
- jaktförvaltningen deltar
- övriga ärenden
Se mötesannons i Ålandstidningen för den rätta dagen,
kan ändra beroende på Covid-19 situationen.

SOMMARPERSONAL
Har du behov av motiverad arbetskraft i sommar?
Flera tusen ungdomar i Norden söker sommarjobb.
Vi hjälper till att hitta sommarpersonalen.
Alla arbetstillfällen är välkomna!
Behöver du ett sommarjobb?
Du som är mellan18-30 år

Alla hjärtligt välkomna!

upplev Norden genom Nordjobb.

Eckerö jaktvårdsförening ordnar luftgevärsskytte i Ekeborg
på torsdagar kl:18,30 – 21.00 udda veckor. Kom och prova!
Ingen övre åldersgräns!

Du kan även söka jobb året runt.
Läs mer på vår hemsida: www.nordjobb.org
eller Nordjobb på Facebook.
Tel: (18)17279, e-post: aland@nordjobb.org

Hälsningar
Styrelsen Eckerö Jaktvårdsförening

6

7

8

Bästa närståendevårdare, under vårterminen 2022 vill vi på Folkhälsan på Åland bjuda in Dig till olika evenemang både i allaktivitetshuset och på andra ställen på Åland. Kom gärna med förslag på program ni skulle önska att
vi ordnar för er!
Här nedan några exempel på vad som planeras under våren men tillägg och förändringar kan ske. Den som använder Facebook kan följa Folkhälsan på Åland där för att få uppdateringar eller via hemsidan på https://
www.folkhalsan.fi/
Anmälningar till de olika evenemangen kan göras via hemsidan eller till Annette Hagman på tfn: 018 527063 eller e-post annette.hagman@folkhalsan.ax

Eftersom vi under en längre tid levt under mycket ovisshet och i ett ständigt flöde av negativa nyheter känner vi att
det är viktigt att nu ge utrymme för positiva känslor och fokusera på det som ger kraft, vi vill därför bjuda in till
några träffar där vi samtalar utgående från Folkhälsans broschyr ”Positiva känslor ger kraft”
https://www.folkhalsan.fi/evenemang/evenemang/positiva-kanslor-ger-kraft--samtalstraffar-fornarstaendevardare/

Välkommen med på brunch till Kafé Kalesch vid Eckerö post och tullhus i Eckerö lördagen den 19.3 kl. 11.00
https://www.folkhalsan.fi/evenemang/evenemang/brunch-pa-kafe-kalesch-for-dig-som-tar-hand-om-ennarstaende/

23 mars kl. 18.00 föreläsning med patient och klientombudsman Benjamin Sidorov i Folkhälsans allaktivitetshus.
https://www.folkhalsan.fi/evenemang/forelasningar/forelasning-om-klientens-stallning-och-rattigheter-inomsocialvarden---med-fokus-pa-narstaendevard/

Varje månad under våren ordnas en digital föreläsning riktat till närståendevårdare och andra intresserade. Föreläsningarna ordnas via Zoom.
https://www.folkhalsan.fi/evenemang/narstaende/forelasningsserie-online-for-narstaendevardare-och-andraintresserade/
Observera! Vill du lära dig att använda Zoom? Våra frivilliga surfstödspersoner finns också för dig! Du har möjlighet att få kostnadsfritt, individuellt stöd. Kontakta Annette Hagman på tfn: 018 527063.

De tidigare populära Må bra dagen på Lemböte Lägergård återkommer under våren.
Må bra dag onsdag 27 april kl. 11.00-16.00
Mer info kommer senare på https://www.folkhalsan.fi/
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Eckerö-Hammarlands
församling

Sankt Lars- och Catharinabladet
Mars 2022
Coronainformation
Landsskapregeringen har inlett sin exitstrategi och det innebär förändringar i församlingarnas
hantering av pandemin. Nuvarande beslut gäller tillsvidare
Gudstjänsterna är öppna för allmänheten
Förrättningar ordnas utan begränsningar
Förrättningskaffen i församlingens utrymmen är inte begränsade längre.
I församlingen utrymmen håller vi avstånd, spritar händerna och använder munskydd. Vid även
lindrig sjukdom bör man stanna hemma.
Med vänlig hälsning,
Benny Andersson
Kontraktsprost

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 hjälper barn och unga som har det svårt till följd av coronapandemin.
Av intäkterna används 40 procent till arbete för de unga i Finland via verksamhet inom församlingarna och
Lasten ja nuorten keskus. 60 procent används för att hjälpa människor i utvecklingsländernas katastrofområden via Kyrkans Utlandshjälps arbete. Insamlingen inleds söndag 6.2.2022.
Det finns flera sätt att ge bidrag till den egna församlingens Gemensamt Ansvar-insamling
Utöver kontaktinsamlingarna han du ge ditt bidrag till insamlingen Gemensamt Ansvar i Eckerö - Hammarlands församling med MobilePay till numret 25512 eller genom en webbdonation på adressen gemensamtansvar.fi/hammarland.
Via banken kan du betala in ett bidrag till Gemensamt Ansvars konton: Aktia FI82 4055 0010 4148 41, Nordea FI16 2089 1800 0067 75 och OP FI14 5000 0120 2362 28. Om du ger ett bidrag via banken, ange församlingens referensnummer 305158 .
Tack för ditt bidrag!
Kyrktjänsts insamlingstillstånd RA/2020/639 och ÅLR/2021/8126.
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S:t Lars kyrka

S:ta Catharina kyrka

Första söndagen i fastan,
Högmässa 6.3 kl 11 med Jean Banyanga och
Kjell Frisk.
Kollekt: Kyrkans central för det svenska arbetet.

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

Tredje söndagen i fastan – Oculi

Gudstjänst 20.3 kl 11 med Benny Anderson och
Pipsa Juslin.
Kollekt: Sjömanskyrkans arbete i Raumo och
Kemi-Torneå hamnar.

Marie bebådelsedag
Högmässa 27.3 kl 11 med Benny Andersson, Jean
Banyanga och Kjell Frisk.
Catharina-Larskören och áAustrvega medverar.
Kollekt: Finlands svenska kyrkosångs-förbund r.f.

Femte söndagen i fastan - Judica
Högmässa 3.4 kl 11 med Jean Banyanga och
Kjell Frisk
Kollekt: Kyrkans central för det svenska arbetet.

Palmsöndagen
Gudstjänst 10.4 kl 11 med Benny Andersson och
Kjell Frisk.
Kollekt: Svenska Lutherska Evangeliföreningen
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:
Skriftskolshelger: 4-5.3, 25-26.3 och 8-9.4
Klapp & klang i Catharinagården på torsdagar kl 10.30.
Catharina-Lars kören i Catharinagården på måndagar kl 18.30
Sykretsen i Catharinagården på måndagar kl 12.00 jämna veckor.
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