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Nästa nummer av Eckerö info 

utkommer i början av juni. 

Skicka in ditt material till föl-

jande infoblad via e-post till 

info@eckero.ax senast den 25 

maj. 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 

Maj 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.  

Biblioteket stängt helgdagar och kväll före helgdag. 

Återvinningscentralen i Storby 

Tisdag och torsdag 18.00-20.00 

Lördag 10.00-14.00 

ÅVC håller stängt helgdagar och kväll före helgdag. 

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. 03.03.2022. 

Med anledning av lättade restriktioner i samhället uppdateras besöksruti-

nerna i enlighet med rekommendationerna från ÅHS/ÅLR. 

Välkomna på bokade och säkra besök om ni är symtomfria och inte i ka-

rantän/isolering. Vi ser gärna att ni är max två besökare/klient/gång. Be-

sök ska bokas per telefon +358 18 364020. 

Besök sker antingen i besöksrummet eller i klientens rum, dit går man den 

kortaste vägen, helst via uteplatsen. Vistelse i gemensamma utrymmen är 

inte möjligt. Samtliga besökare ska använda munskydd  under hela besö-

ket om inte hälsoskäl förhindrar användandet, då kan visir användas. Per-

sonalen handleder er vid besöket och hjälper er med skyddsutrustning. 

Kom ihåg att hålla tillräckligt säkerhetsavstånd till den ni besöker samt 

övriga klienter och personal. Håll god hand- och hosthygien. 

Vid sjukdom eller symtom bör ni inte besöka Solgården. Personalen hjäl-

per gärna de boende med att använda surfplatta för Skype-/

Messengersamtal samt telefon för kontakter med anhöriga. 

Vid frågor kontakta boendets personal +358 18 364020. 

Välkomna på säkra besök i boendet! 

Avvikande öppettider under våren och sommaren 

Kommunkansliet stängt 26-27.5 samt 9-10.6. Kansliet håller sommarstängt 

18.7-5.8.  

ÅVC stängt 26.5, 9.6 och 25.6. Biblioteket stängt 25.5 och 8.6. 
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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  

 

Omsorgskansliet 

Vik. äldreomsorgs– och barnomsorgsledare Per Leino tel. (018) 329 321, 0457-345 0277  

 

Byggnadstekniska kansliet 

Kommuntekniker, byggnadsinspektör Emma Saarela tel. (018) 329 330, 0457-595 8590 

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 

Vik. hemserviceledare Axel Gädda tel. (018) 364 020, 040-579 6999 

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  

 Fifax, Södra Storby 
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 Sittgympa på Ekergården 

Sittgympa på Ekergården tisdagar kl. 13.00. Fika 

efteråt. Ledare: Roger Borgs. Alla pensionärer väl-

komna!  

Information till turistföretagare i Eckerö 

Eckeröappen upphörde i mars. Istället erbjuder kommu-

nen dig som turistföretagare att marknadsföra dig via 

kommunens hemsida. Vi samlar aktiviteter, sevärdheter, 

boenden och restauranger/kaféer under Turistinfo på 

kommunens 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 ex-

empel på presentationer. Undvik öppettider och annan 

information som förändras under årets gång i presen-

tationen.  

SOMMARJOBB I ECKERÖ KOMMUN FÖR DIG SOM ÄR 15-16 ÅR  

Byggnadstekniska kansliet i Eckerö kommun anställer en pigg och arbetsglad 

ungdom i åldern 15-16 år under fyra veckor i sommar. Arbetsuppgifterna är 

mestadels utomhus, du kommer bland annat att få måla och rensa rabatter. Kän-

ner du att det här är något för dig och vill veta mer om jobbet är du välkommen 

att ringa kommuntekniker/byggnadsinspektör Emma Saarela på telefon (018) 

329 330, eller maila din jobbansökan senast fredag den 13 maj till 

emma.saarela@eckero.ax.  

Inhoppare till Solgården 

Eckerö kommun söker inhoppare till ESB Solgården. Vi söker dig som är 

utbildad inom hälsovård/omsorg (närvårdare, vårdassistent etc) eller har 

ett intresse för att jobba inom äldreomsorgen. Även du som studerar eller 

är pensionär och vill extraknäcka någon gång är välkommen att söka. 

Skicka din ansökan till vik. hemserviceledare Axel Gädda, e-post 

axel.gadda@eckero.ax eller per post till Solgården, Nyckelpigsgränd 21, 

22270 Eckerö. Vid frågor kontakta Axel på telefon 040 579 6999. 
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 Tomt till salu 

Tomt till salu på Nyckelpigsgatan 7 på bostadsområdet i Storby. 

Del av Stångbacka 43-406-23-38, skifte 2, tomtstorlek ca. 1060 m2.  

Pris 2,10€/m2.  

Kontakta kommunkansliet på tel. (018) 32 930 eller e-post info@eckero.ax för mer information.  
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 INFORMATION ANGÅENDE ELDNING UTOMHUS 

 

Våren är på antågande och i samband med att det fina vädret återvänder önskar säkert många påbörja rydjandet. 

Nedan förklarar vi de olika varningarna som kan förekomma.   

Varning för gräsbrand 

utfärdar Finlands Meteologiska Institut (FMI). Varningen för gräsbrand betyder en upplysning till allmänheten om 

att man bör vidta stor försiktighet i samband med att man hanterar öppen eld utomhus, således råder inget eld-

ningsförbud men största försiktighet ska iakttas. 

Varning för skogsbrand 

utfärdar Finlands Meteologiska Institut (FMI).  Information om varning för skogsbrand finns på landskapsalarmcen-

tralens hemsida www.112.ax , länk till Finlands Meteologiska Institut (FMI). När sådan varning är utfärdad råder 

enligt Räddningsslagen för Åland (§31, 106/2016), eldningsförbud utomhus.  

Tätbebyggt område 

Inom tätbebyggt område råder ALLTID eldningsförbud. Inom räddningsområdet gäller detta enbart Godby. 

Vi vill påminna om att det alltid är förenat med risk att gör upp öppen eld i naturen och att man alltid noggrant bör 

överväga om det verkligen är nödvändigt att elda. Väljer man ändå att göra upp eld bör man särskilt tänka på föl-

jande: 

Om du tänker elda 

 Förbered Dig så att Du kan släcka en brand om den blir för häftig eller går åt fel håll. 

Dra fram vattenslang, vattenbehållare, brandsläckare, ruskor innan Du börjar elda. 

 Elda ALDRIG ensam. 

 Tänk på förhand igenom hur man alarmerar brandkåren, ring nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsi-

tuationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara. 

 Om du väljer att elda, bränn små områden i gången.  

 Elda då det är vindstilla. Vind ger elden mera syre vilket gör att den sprids snabbare. 

 Tänk på att gnistor som flyger sin väg kan antända närliggande områden. 

 Undvik att elda nära byggnader och annan egendom, röj undan torrt gräs och annat brännbart material 

invid dessa och blöt marken nära dessa innan eldningen påbörjas. 

 Ha ordentligt med kläder som skydd, och använd kläder som inte är lättantändliga. 

 Kontrollera, flera gånger, efter Du slutat elda att allt har slocknat. 

Avslutningsvis konstatera vi också att det är du som tänt brasan som är ansvarig för följderna. 

Med önskan om en trygg och säker vår! 

 

Räddningschef Ledande brandinspektör/brandingenjör  Brandmästare 

Lennart Johansson Thomas Mattsson  Krister Koskinen 

Tel 0457 522 1630 Tel 040 828 1640     Tel 0457 3456 435 
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Eckero  pensiona rsfo rening informerar 

 

Styrelsen har planerat följande aktiviteter under maj och juni: 

 

Fredagsfika 

Föreningen bjuder på fredagsfika varje fredag från och med den 11 mars klockan 14 på Ekergår-
den. Vi star tar  helgen med en gemensam kaffestund. Du behöver  inte vara medlem för  att delta, 
men du bör vara pensionär.  

 

Känner du dig snuvig så stannar du hemma och kurerar dig, annars är du hjärtligt välkommen. 

 

Vårutflykt: 

Den 17 juni kommer  vi göra en vårutflykt till Kallas Skärgård Sandö och äta lunch där  vid 13-tiden. 
Anmälan för  lunchen görs till Mar ianne (0457- 3832506) eller (Kerstin (0457-504 75 71) senast den 13 
juni, (kött, fisk eller  vegetar isk/vegansk).  

 

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

  

Styrelsen 

Eckerö Martaförening r.f 

Vill härmed tacka alla som på olika sätt bidragit till vår insamling för Ukrainska flyktingar den 27.3 2022. 
Vi kan stolt informera att insamlingen hittills har inbringat 1380 € under själva insamlingskaffet och 350 € 

till konto. Dessutom har Överby, Kyrkoby och Storby byalag betalat in pengar. 

Vi har ansökt om förlängt tillstånd att samla in pengar för detta ändamål till sista maj, så den som ännu vill 
bidra kan betala in på vårt konto FI89 6601 0004 2171 63. 

Tusen tack alla! 

Den som vill bli medlem i vårt innovativa gäng, tag kontakt t.ex med Kerstin Wikgren 04575047571. Vi har 
många framtida planer. 

Äldrerådet anordnar följande infotillfällen 
 

Presentation av Carolina Lampi som är kommunens nya ledande hemvårdare ute och som skall ut-
veckla hemservicen med bl.a sysselsättning. Fredag den 20 maj i samband med fredagsfikat kl 14 på Eker-
gården får vi träffa henne och höra hennes tankar. 
 
Introduktion av utegymmet på Solvallen för  kommunens seniorer  den 25 maj kl 18 Det är  Hanna 
Sivén-Bell som hjälper oss att orientera oss på utegymmet. 
 
Under hösten kommer vi att bl.a få information om testamente och intressebevakning och information om 
Folkhälsans arbete och under  hösten kommer  vi också att inbjuda Ålands spelmansgille. 
 
Äldrerådet kommer att informera om vad vi gjort på fredagsfikat. 
 
Om det finns något ni vill få info om eller annars bara informera oss om ring Kerstin  0457 5047571 
 
Äldrerådet 
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Information om återvinning 

OBS! Småbatterier, glödlampor samt annan ev. 
elektronik får inte lämnas i kommunens återvin-
ningsstationer, dessa ska lämnas till insamlings-
punkter vid butiker eller till kommunens återvin-
ningscentral. 

Aktivitetsbiljetter 2022 

Eckerö kommun delar ut 8 stycken aktivitetsbiljetter värde 5 euro styck till alla barn 3-14 år (födelseår 2008-2019) 

samt alla personer 75+ (födelseår t.o.m. 1947). Aktivitetsbiljetterna finns att hämta på kommunkansliet fr.o.m. 

måndag den 16 maj. Vi kan också posta biljetterna till dig. Barn i skolan och barnomsorgen får sina biljetter via sko-

lan och dagis.   

 

Välkommen på Morsdag till Degersand 

söndagen den 8.5 mellan kl.12-19 

KALVROSTBIFF ”VITELLO TONNATO” med parmesanost, tonfiskdressing och kapris eller 

SCAMPI CEVICHE med avokado, lime och mango 

*** 

SMÖRSTEKT ABBORRFILÉ med dillslungad ny potatis, vårgrönsaker och citronskum eller 

GRILLAT SVENSK GÅRDSKYCKLING, sparrisrisotto, vårgrönsaker och dragonsås 

*** 

JORDGUBBSTÅRTA med KAFFE/TE 

 

45€/person (finns även barnrätter) 

BOKA BORD 38004/ maila info@degersand.ax 

Ps. Vi har öppet under fredag och lördag i maj fr.o.m. Morsdag och från den 13 juni har vi öppet alla dagar. 
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FISKEFÖRBUD 

råder inom fiskens 

lekområden i Eckerö 

under tiden 

15 april – 15 juni 2022. 

Fiskeförbudsområdena 

finns utmärkta på kartor 

 på kommunens elektroniska 

anslagstavla samt hos 

byalagens ordföranden. 

Information finns också på www.fiskekarta.ax 

 

Storby, Kyrkoby, Torp, Överby, 

Marby och Björnhuvud byalag. 

Eckerö Linjen AB söker sommarextra till hamnen i Berghamn. 

Till arbetsuppgifterna hör förtöjnings- och underhållsarbete, fordonsdirige-

ring samt lagerarbete. Underhållsarbetet inbegriper allt mellan städning och målning. 

Vi ser gärna att du har körkort för bil samt truckkort men det är inget krav. Vana vid t.ex. körning av traktor kan 

vara meriterande. Att kunna simma är ett måste. 

Som person ska du, framför allt, ha en positiv inställning och inte vara rädd att hugga i där det behövs. Om du i till-

lägg är händig samt innehar en viss vana att hantera en dator är det också meriterande. 

Arbetstiden är ca 10 timmar/dag utom söndagar då arbete endast förekommer under M/S Eckerös hamntid. Ar-

betsperiod enligt överenskommelse. 

För mer information kontakta Rein Metsik, 018-28425. 

Välkommen med din ansökan till rein.metsik@eckerolinjen.ax senast 10 maj. 

 Den optimala tiden för att klippa vass är mellan maj och september.  

 Vassen bör klippas flera gånger per säsong flera år i rad. Det rekom-

menderas 3 ggr per säsong 3 år rad. Då håller vassen sig borta i ca 7–10 

år.  

 I tjänsten ingår klipp och indrivning av vassen till strandlinjen. Vidare 

bortförsel och hantering av vassen sköts av kunden. 

 Pris: 100 €/h (inklusive moms) för vassklippning. En inställelseavgift 

på 50€/h tillkommer för mig att ta mig till och från kunden.  

 Jag erbjuder endast mina tjänster på fasta Åland.  

 ROT-avdrag beviljas för arbetet.  

 Vid bokning och eventuella frågor, kontakta mig på Messenger eller 

telefon jag finns även på fb: Uffes vass & klipp ! 

http://www.fiskekarta.ax
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Sankt Lars- och Catharinabladet 

 
Maj 2022 

Eckerö-Hammarlands  

församling 

Det finns flera sätt att ge bidrag till den egna församlingens Gemensamt Ansvar-insamling 

Via banken kan du betala in ett bidrag till Gemensamt Ansvars konton: Aktia FI82 4055 0010 4148 41, Nor-

dea FI16 2089 1800 0067 75 och OP FI14 5000 0120 2362 28. Om du ger ett bidrag via banken, ange försam-

lingens referensnummer 305158 . 

Tack för ditt bidrag! 

Kyrktjänsts insamlingstillstånd RA/2020/639 och ÅLR/2021/8126. 

Hela Ålands Missionsdag 

Kristi Himmelsfärdsdag 26.5 kl. 13 i Saltviks 
kyrka 

 

HJÄLP DE SOM FLYR FRÅN KRIGET I UKRAINA 

Nordea: FI33 1572 3000 5005 04, referensnummer 2943 
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  S:t Lars kyrka 

Fjärde söndagen efter påsk 
Gudstjänst 15.5 kl 11 med Benny Andersson och 
Pipsa Juslin 
Kollekt:  
Finska Missionssällskapet r.f. 
 
Sjätte söndagen efter påsk 
Högmässa 29.5 kl 11 med Jean Banyanga och 
Pipsa Juslin 
Kollekt: 
Kyrkans Utlandshjälp sr.  

S:ta Catharina kyrka 

Inför tredje söndagen efter påsk 
Helmålsbön 7.5 kl 18 med Benny Andersson och 
Pipsa Juslin 
Kollekt: Kyrkans utlandshjälp ”Katastroffonden” 
Kyrkvandringar på Åland håller pilgrimsvan-
ding till kyrkan. Se närmare information i ka-
lendern i tidningarna. 
 

Tredje söndagen efter påsk 
Högmässa 8.5 kl 11 med Jean Banyanga och Pipsa 
Juslin 
Kollekt: Kyrkans central för det svenska arbetet  
 

Femte söndagen efter påsk – Bönsöndagen 
Gudstjänst 22.5 med Benny Andersson och Pipsa 
Juslin 
Kollekt:  
Finska Bibelsällskapet r.f.  
 

Kristi himmelsfärdsdag 
Gökotta i Kjusan (vid kyrkstallarna) 26.5 kl 9 med 
Benny Andersson och Pipsa Juslin 
Kollekt: 
Ålands Prosteris vänortsarbete i Ösel, Estland. 
Tag gärna kaffekorgen med. 
 

Pingstdagen 
Högmässa 5.6 kl 11 med Jean Banyanga och Pipsa 
Juslin 
Kollekt:  
Finska Missionssällskapet r.f.  

Kontakt: 
Eckerö-Hammarlands församling, Prästgårdsgatan 41, 22240 Hammarland 
Ekonomikansliet, tel 018-36029, e-post: eckero-hammarland.ekonomi@evl.fi  
Pastorskansliet, Kyrkgatan 43, 22270 Eckerö, öppet ti-on, fr kl 9-13 tel: 018-38387, e-post: eckero-
hammarland@evl.fi 
 

Personal: 
Tf kyrkoherde, Benny Andersson 0457-3433247 
Församlingspastor Jean Banyanga 0457-3458415  
Diakonin 0457-3425047 må 13.30-15.30, ti o on kl. 9.00-11.00  

T.f. kantor Pipsa Juslin 0457-3459594 
 

Information: 
Klapp & klang i Catharinagården på torsdagar kl 10.30. 
Sykretsen samlas varannan vecka i Catharinagården och Församlingsgården Laurentius på mån-
dagar kl 12.30 jämna veckor. 

Herrlunch 
på Catharinagården 19 maj kl 12. 
Anmälan till tel 38387 senast 17 maj kl 
12. 
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