ECKERÖ INFO

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

Juli/augusti 2022
www.eckero.ax
www.facebook.com/eckerokommun
Nästa nummer av Eckerö info
utkommer i början av september. Skicka in ditt material till
följande infoblad via e-post till
info@eckero.ax senast den 25
augusti. 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.

Avvikande öppettider under sommaren
Kansliet håller sommarstängt 18.7-5.8.
Särskilt nu i semestertider rekommenderar vi att du kontaktar personen du
söker på förhand för att komma överens om ett besök.

Eckerö kommun önskar alla
en trevlig sommar!

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.

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
ÅVC håller stängt helgdagar och kväll före helgdag.

Bibliotekets öppettider
Måndagar och onsdagar kl. 17.00-20.00.
Biblioteket stängt helgdagar och kväll före helgdag.
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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
Tf. omvårdnadsledare 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

Käringsunds resort och conference, Storby



Käringsunds Gästhamn,
Storby



Eckerö kyrka, Kyrkoby



Laurentiusgården, Kyrkoby



Fifax, Södra Storby



Kommunkansliet, Överby



Torp-paviljongen, Torp



Solgården, Storby



Eckerö FBK, Storby



Eckerö Linjen, Berghamn



Eckeröhallen, Storby



Käringsunds Camping,
Storby
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UPPDATERADE RESTRIKTIONER FÖR BESÖKARE PÅ SOLGÅRDEN FR.O.M. 20.6.2022
Vi uppdaterar besöksinstruktionerna i enlighet med rekommendationerna från ÅHS/ÅLR:
Beakta följande rekommendationer när besök ordnas vid socialvårdens verksamhetsenheter

För att stödja äldre klienters välmående bör personalen på alla sätt försöka utveckla och tillämpa säkra sätt för de
äldre att träffa sina anhöriga och närstående.
Följande punkter är bra att beakta för att besöken ska bli trygga:


Endast friska personer utan symtom får komma på besök till verksamhetsenheten.


Besökaren får instruktioner för hur ett tryggt besök kan göras när han eller hon kommer till enheten eller
per telefon innan besöket.


Besökaren följer rekommendationen om god handhygien.


Personalen handleder och hjälper besökaren med handhygienen och användningen av skydd när det är
nödvändigt.


Flytande tvål, handdukspapper eller handsprit för handdesinfektion ska vara lättillgängligt.



Betona vikten av god hand- och hosthygien för personalen, de boende och besökarna.



Besökaren upprätthåller ett tillräckligt avstånd till andra klienter och personal när det är möjligt.


men.

Besök ordnas på ett sådant sätt att besökaren så lite som möjligt behöver röra sig i gemensamma utrym-


Vid besök utomhus är användning av skyddsutrustning inte nödvändig (om patienter/klienter/besökare är
symptomfria).


Personalen visar hur besökaren kan kalla på personalen om det behövs.



Chefen för verksamhetsenheten ansvarar för att besöken genomförs på ett säkert sätt.



Besökare behöver inte ha mun- och nässkydd om besökaren främst vistas i klientens rum.


Då besökare vistas/uppehåller sig en längre tid i gemensamma utrymmen rekommenderas mun- och
nässkydd.


Utomhus behöver mun- och nässkydd inte användas.

Vid frågor kan Solgårdens personal och äldreomsorgsledare kontaktas.

Med förhoppning om bättre och tryggare tider, Solgårdens och äldreomsorgens personal.
Solgården tel: 018-364 020
info@eckero.ax, sandra.karlsson@eckero.ax eller axel.gadda@eckero.ax
Äldreomsorgsledare Per Leino tel: 018-329 321
Per.leino@eckero.ax
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Hemtjänsten/sysselsättaren i Eckerö informerar
Händelser under sommaren att boka in i kalendern:
6.7 kl. 13.30 Fikarunda i Eckerö på Bettys för alla pensionärer/äldre.
13.7 Promenad med fika på Solgården, se mer information nedan.
11.7 kl. 14-15 Carolina finns på Ekergården för en fika. Finns möjlighet att
träffa mig, fråga frågor eller bara lära känna mig. Carolina stannar länge om
sällskap kommer.
20.7 kl. 13.30 Fikarunda på preliminärt Degersands camping.
21.7 kl. 13.00 Bingo på Solgården med mindre vinster, kaffe efter det. Vid
bra väder sitter vi ute.
25.7 kl. 14-15 Carolina finns på Ekergården för en fika. Finns möjlighet att
träffa mig, fråga frågor eller bara lära känna mig. Carolina stannar länge om
sällskap kommer.
3.8 kl. 13.30 Fikarunda på preliminärt Käringsund.
8.8 kl. 13.00 Bingo på Solgården med mindre vinster. Kaffe efter det. Vid bra väder sitter vi ute.
24.8 kl. 13.30 Fikarunda plats öppen ännu.
Solgården bjuder in Eckerös pensionärer att komma med på promenad med start från Solgården.
Tid och plats: onsdag den 13.7 med start kl. 13.
Kaffe och fika bjuds på Solgården efter promenaden.
Meddela intresse till Carolina (04573455700) eller Solgården (018-364020) senast dagen före.

TRAFIKREGLERINGAR I ECKERÖ i samband med IDROTTSEVENEMANG!
Åland Event ordnar följande idrottsevenemang under sommaren, med tävlingscentrum vid Käringsund Resort & Conference!
2-3.7 Käringsundsloppet
9.7 Semesterloppet
26-27.8 Käringsund Triathlon
9-10.9 Åland Swimrun

Inför KÄRINGSUND TRIATHLON ansöks liksom tidigare år om att stänga av Käringsundsvägen (från LV1) t.o.m.
Käringsund Resort & Conference (Käringsundsvägen 194) för trafik med vissa villkor/ undantag bl.a. behörig
trafik till tomt och till företag längs den aktuella sträckan samt tung trafik ska släppas fram (ev. med visst dröjsmål) samt räddningsfordon och polisfordon i utryckning släpps alltid omedelbart fram.
Omfart är planerad längs Bagargatan – Käringsundsvägen – Farmvägen/ Alebovägen.
Under samma tidpunkter har arrangörernas trafikvakter rätt att för kortare stunder stoppa trafiken längs rutten
Käringsundsvägen – Fjärilsgatan – Stångbackan – Torpvägen – Skeppsviksvägen.
Hastigheten på Torpvägen ansöks om att sänkas till 50km/h under tiden 26-27.8
Under övriga lopp är det inga speciella trafikarrangemang men under Käringsundsloppet finns det extra många
cyklister i rörelse längs vägarna.
TACK för din förståelse!
Mera info om Käringsund Triathlon finns på www.triathlon.ax dit även trafikanordningsplaner kommer att läggas
in före loppet. Information om alla lopp finns på www.alandevent.ax
Vid ev. frågor gällande ärendet vänligen kontakt projektledare Ia Colérus, tfn 040-5223823 eller
ia.colerus@alandevent.com
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Info om föris/eftis Ugglorna
Nu är det dags att lämna inkomstuppgifterna för fastställande av föris/eftis-avgift from 01.08.2022.
Blanketter hittar du på www.eckero.ax:
* Utredning över inkomster och tjänsteinnehavarens beslut om dagvårdsavgifter
* Utredning över företagares inkomster (företagare/jordbrukare fyller även i tilläggsblanketten)
Lämna in uppgifterna till Eckerö kommun och bifoga:
□ blanketten, kom ihåg att underteckna
□ löneintyg för 6 månader tillbaka (skall även visa semesterpenning, saknas den beaktas en semesterpenning
motsvarande 5 % av lönen)
□ beskattningsbeslut (inkl. specifikationsdel) över senast fastställd beskattning.
Då avgiften fastställs beaktas familjens alla skattepliktiga och skattefria inkomster, enligt klientavgiftslagen 10 och
10a §§.
Obs! Lämnar man inte in blanketten ”Utredning över inkomster och tjänsteinnehavarens beslut om dagvårdsavgifter” samt begärda inkomstverifikat debiteras på eftis/föris 65% av maxavgift (240€) vilket blir 156€ i månaden.
Beslut om föris/eftis-avgift ändras inte retroaktivt om begärda inkomstuppgifter inte lämnats inom utsatt tid.

Lämna in uppgifterna senast 12 augusti 2022 till:
Eckerö Kommun
Södra Överbyvägen 8
22270 Eckerö
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Äger du en Doro mobiltelefon?
LARM KNAPP

Vet du om att det på baksidan av Doros mobiltelefoner
finns en larm knapp?
Om du aktiverar funktionen på din Doro mobiltelefon
kan du vid behov av hjälp trycka och hålla in larm
knappen tills ett ljud hörs, mobiltelefonen börjar då
automatiskt ringa upp personen som står först på din
nummerlista.
Om personen inte svarar väljer mobiltelefonen nästa person på listan, det går att sätta
in 5 personer på nummerlistan, dock ej nödnumret 112.
Då personen mobiltelefonen ringt upp svarar behöver du inte göra något annat än att
berätta vad som hänt och att du behöver hjälp.

För att aktivera larmknappen och lägga in personer på nummerlistan:
1. Välj Inställningar
2. Välj sedan Trygghetslarm eller Nödsamtal (finns olika benämningar)
3. Välj Aktivering
4. Välj På Normal
5. Tryck sedan på Bakåt

6. Välj Nummerlista
7. Välj sedan Tillför
8. Här kan du välja Manuell (du skriver själv in namn och telefonnummer) eller så
väljer du Telefonbok (du tar en färdig kontakt från din telefonbok)
9. Tryck sedan Ok, du har nu tillfört första personen av 5 på din nummerlista, fyll nu i
de 4 återstående personerna som kan undsätta dig om olyckan skulle vara framme.
Vid frågor kontakta ÄlDis koordinator Liz tfn. 040 0897195

Eckerö Pensionärsförening
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Höstens aktiviteter för seniorer vid Folkhälsan på Åland.
Du är välkommen att delta oavsett i vilken kommun du bor. Håll även utkik efter nya kurser, aktiviteter och evenemang under
hösten. Du hittar information om vad som är på gång på Folkhälsan på Ålands hemsida, Facebook sida samt i lokaltidningarna
under föreningsinfo. Nedanstående aktiviteter hålls i Mariehamn.
Styrka och balans för dig med synskada. Måndagar 12.9-5.12. Kl. 13-13.45. 12 ggr Kostnadsfritt.
Vattengympa för seniorer. Måndagar 12.9- 28.11. Kl. 13-14. 12ggr. Kostnad 108€.
Pilates för seniorer. Måndagar 29.8-21.11. Kl.13-14. 12ggr. Kostnad 102€.

Sittgymnastik. Tisdagar 6.9-29.11 kl. 10 – 10.45. 13ggr. Kostnad 91€.
Månadsträffen. En tisdag i månaden. Kl. 11.30-14.00.Trevlig social samvaro med olika program där vi också äter lunch tillsammans på egen bekostnad. Vid behov, subventionerad transport till och från träffen. Ingen deltagaravgift.
Stolyoga för seniorer. Onsdagar 21.9- 14.12 Kl. 10- 10.45. 12ggr. Kostnad 96€
Starka kvinnor 70+. Onsdagar 14.9- 7.12. Kl. 10- 10.45. 12ggr. Kostnad 96€.
Balans- och styrketräning för seniorer. Onsdagar 14.9- 7.12. Kl. 13-14. 12ggr. Kostnad 102€
Samtalsgrupp för seniorer: ”Bron till psykiskt välbefinnande”. Onsdagar 14.9-16.11. 10ggr Kl. 13-ca 15.00. Kaffekostnad 2€/
gång.
Starka seniorer. Torsdagar 15.9-8.12. 12ggr. Kl. 11.15-12.00. Kostnad 96€.
Öronakupunktur enligt NADA (hjälper ej mot hörselnedsättningar). Torsdagar 22.9-24.11. Kl. 10.00-11.30. 10ggr. Kostnad
80€.
Starka kvinnor 70+. Fredagar 16.9- 9.12. Kl. 10.30-11.15.12ggr. Kostnad 96€.
Yoga för seniorer. Fredagar 16.9- 2.12. Kl. 9- 10.15 eller 10.30- 11.45. 12ggr. Kostnad 108€.
Balans –och styrketräning för seniorer –Lugnare tempo! Fredagar 16.9- 9.12. Kl. 12 – 13. 12ggr. Kostnad 102€.
Kreativ rörelse för seniorer. Fredagar 2.9-25.11. Kl. 14-15. 12 ggr. Kostnad 102€.

OBS! Du kan anmäla dig till ovanstående kurser från och med 15.8 kl. 10.00. Telefon 018527043 eller 018 -527063. Du kan även anmäla dig till kurserna på ”Folkhälsan på Åland”s hemsida: https://www.folkhalsan.fi/
aland/
HERRliga gruppen, se din lokaltidning efter datum för träffar! Håll även utkik efter lunchgruppen som är under planering.
Har du svårt att hitta aktiviteter för just dig? Folkhälsans aktivitetslots hjälper dig att hitta meningsfulla aktiviteter även utanför
Folkhälsan. Hjälpen är kostnadsfri. Tveka inte att höra av dig med frågor till aktivitetslots Annette Hagman tfn 527063, e-post:
annette.hagman@folkhalsan.ax. För övriga frågor kontakta koordinator för äldre och hälsa tfn 018- 527043 erika.boreniuskankkonen@folkhalsan.ax.

Hej, du som är 75+!
Kom ihåg att 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.
Biljetterna för dig som är 75+ gäller både fika och aktiviteter på många olika
ställen runtom i kommunen. Passa på att njuta av allt som sommaren har att
erbjuda i kommunen!
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Eckerö-Hammarlands
församling

Sankt Lars- och Catharinabladet
Juli-augusti 2022

Rätt att ställa upp kandidater i församlingsval har en valmansförening som har bildats av minst tio
röstberättigade medlemmar av församlingen, dvs. medlemmar som senast på valdagen fyller 16 år. En
person kan vara stiftande medlem endast i en valmansförening som bildats för kyrkofullmäktigevalet.
Om en person vid samma val är medlem i två eller flera valmansföreningar, ska valnämnden stryka
personen från alla stiftelseurkunder. (VOK 2:13, 1).
Varje valmansförening har ett ombud och ombudet har en ersättare. Ombudet och ersättaren ska vara
medlemmar i församlingen som har fyllt minst 18 år och har rättshandlingsförmåga. Eftersom ombudet och ersättaren ska vara medlemmar i valmansföreningen ska det utöver dem finnas minst 8 övriga
stiftande medlemmar. Valmansföreningens ombud och ombudets ersättare får inte vara kandidater för
valmansföreningen eller medlemmar av valnämnden. (VOK 2:15,1 4 punkten)

HJÄLP DE SOM FLYR FRÅN KRIGET I UKRAINA
Nordea: FI33 1572 3000 5005 04, referensnummer 2943

Kyrkornas öppethållning
S:ta Catharina och S:t Lars är öppna under tiden 1 juni -31 augusti, mån- lö kl
09.00 – 15.00. Söndagar endast under gudstjänsttid. Övriga tider enligt överenskommelse
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S:t Lars kyrka

S:ta Catharina kyrka

Fjärde söndagen efter pingst
Högmässa 3.7 kl 11 med Benny Andersson och
Pipsa Juslin
Kollekt: Församlingsförbundet r.f.

Apostladagen
Friluftsgudstjänst på Sälskär 17.7 med Benny Andersson och Pipsa Juslin. Avfärd med båt från
Skarpnåtö kl 11. Kaffekorg och 15 € med. I händelse av dåligt väder, gudstjänst i S:ta Catharina
kyrka.
Kollekt:
För diakoniarbete. Finska Missionssällskapet r.f.

Femte söndagen efter pingst
Kvällsgudstjänst 10.7 kl 18 i Paviljongen i Torp
med Jean Banyanga och Pipsa Juslin
Kollekt: Matbanken på Åland r.f.
Sjunde söndagen efter pingst
Friluftsgudstjänst på Emskär 24.7 med Benny
Andersson och Pipsa Juslin. Avfärd med båt från
Bodegan i Käringsund kl 11. (Begränsat till 19
personer) Kaffekorg och 15 € med. De som kommer med egen båt kan bjuda släkt och vänner på
skjuts. I händelse av dåligt väder, gudstjänst i S:t
Lars kyrka.
Kollekt: Kyrkans diakonifond
Kristi förklarings dag
Friluftsgudstjänst på Lassas i Kyrkoby 31.7 kl 14
med Benny Andersson och Pipsa Juslin.
Kollekt: Finska Missionssällskapet r.f

Nionde söndagen efter pingst
Högmässa 7.8 kl 14 med Benny Andersson och
Pipsa Juslin.
Kollekt: Gideoniterna i Finland r.f.
Elfte söndagen efter pingst
Gudstjänst 21.8 kl 11 med Jean Banyanga och
Pipsa Juslin
Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp
Trettonde söndagen efter pingst
Högmässa 4.9 kl 11 med Jean Banynga och Pipsa
Juslin
Kollekt:
Kyrkans central för det svenska arbetet

Tionde söndagen efter pingst
Högmässa 14.8 kl 11 med Benny Andersson och
Pipsa Juslin.
Kollekt: Förbundet Kyrkans Ungdom
Tolfte söndagen efter pingst
Gudstjänst 28.8 kl 11 med Jean Banyanga och
Pipsa Juslin
Kollekt:
Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f

Musik i Sommarkvällen
med Pipsa Juslin

S:t Lars:
Torsdag 23.6 kl 19
Torsdag 14.7 kl 19
S:ta Catharina kyrka:
Torsdag 30.6 kl 19
Torsdag 21.7 kl 19

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: 01838387, e-post: eckero-hammarland@evl.fi
Personal:
Tf kyrkoherde, Benny Andersson 0457-3433247
Diakonipräst Jean Banyanga 0457-3458415, 0457-3425047 må , tis och fre kl 13.3015.30

T.f. kantor Pipsa Juslin 0457-3459594
Fastighetsskötare Ralf Fagerholm 0457-3425048
Församlingsvärd Ann-Mari Hinders 0457-3455977
Kyrkvaktmästare Erik Fällman 0457-3459596
Information:
Klapp & klang startar 25.8 kl 10.30 i Catharinagården.
Catharina-Larskören startar 24.8 kl 18.30 i Catharinagården.
Sykretsen startar 5.9 kl 12.30 i Catharinagården.
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