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

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

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.

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.
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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
Tf. kommundirektör Benjamin Sidorov tel. (018) 329 331,
0457-345 1014, fr.o.m. 12.9.2022
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
Byggnadstekniska kansliet
Kommuntekniker, byggnadsinspektör Emma Saarela tel. (018) 329 330, 0457-595 8590
Vik. byggnadsinspektör/tekniker Lina Andersson tel. (018) 329 324, 0457-345 7552
Serviceman Ove Eklund tel. 0457-345 5804
Serviceman Mikael Norman tel. 0457-345 6152
Personlig e-post kommunkansliet fornamn.efternamn@eckero.ax
Solgården tel. (018) 364 020
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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Eckerö Marthaförening
vill informera om att vi i höst kommer att sätta upp mattvävar. Vi vill själva väva,
men vill samtidigt erbjuda den som är intresserad att få komma med och lära sig
sätta upp en väv och väva.
Om du är intresserad kontakta då
Kerstin Wikgren tel 04575047571 eller
Lisbeth Bergman tel 0405749127.
Vi börjar jobbet med att sätta upp vävarna i början på september.
Välkomna med!

Eckerö pensionärsförening informerar
Sommaren börjar gå mot hösten och vi tackar alla som deltagit i sommarträffarna.
Höstens program spikas fast under sista dagarna av augusti så det hinner tyvärr inte till infobladet. Men vi informerar på tidningarnas kalendrar och på Facebook tills nästa infoblad. Håll utkik! På Facebook hittar du oss genom att
söka på ”Eckerö pensionärsförening”.
Hoppas många deltar i första träffen onsdagen den 31 augusti kl. 13 på Ekergården och diskuterar hösten med oss!

Styrelsen
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FANNY
& de fyrtiofem första

En fiktiv dokumentär – en talkshow – en satirisk cabaret.
En intressant berättelse och en rolig teaterföreställning om
en av Ålands största märkeskvinnor - och om de 45 första
kvinnorna i Ålands Lagting.
”Jag ska skriva en text som presenterar den enda kvinnliga lagtingsledamoten i Ålands första lagting för en bredare
publik. Fanny, alltså. Det jag först av allt märker att det inte alls börjar där, vid Ålands första lagtingsval och självstyrelsen. Det börjar mycket tidigare, och Fanny är ingen duvunge när hon blir invald. Hon har levt ett rikt och spännande, och också politiskt uppoffrande liv i flera år redan när vi kommer så långt i historien som till år 1922. Fanny
överraskar mig gång på gång. Hon är så mycket mer än det jag fått veta; hemslöjd, hushållsskola och förstklassig
djuravel i all ära, men det är Fannys personliga mod och integritet som är särskilt imponerande. I många frågor vågar hon stå för sina personliga synpunkter i såväl blåsväder som motvind. Ännu i dag, mer än 75 år efter hennes
död, känns hennes åsikter många gånger relevanta.”
Carina Karlsson
Text: Carina Karlsson & Pekka Sonck.
I rollerna: Therese Karlsson & Gun Sjöroos
Musiker: Greta Sundström & Nicklas Lantz
Regi: Pekka Sonck.
Tonsättning: Nicklas Lantz
Scenografi: Ulrika Kjeldsen
Producent: Marika Sundqvist
Föreställningen är cirka 75 minuter utan paus.
#åland100
Information från Eckerö jaktvårdsförening
Tisdagen den 6 september är det skytteträning på Boda skjutbana i Hammarland för deltagare i årets älgjakt.
Träningen börjar kl. 18.00 och Eckerö jvf står för deltagaravgiften. Det enda som skytten behöver ta med är 10 st
helmantalade skott i godkänd älgkaliber.
Är det någon som har mink- och mårdhundsfällor som är lånade av Eckerö jaktvårdsförening och inte ANVÄNDS
MERA vänligen lämna tillbaks dem till jaktvårdsföreningen.
Alla fällor som har lämnats ut från Eckerö jvf är lånade från jaktvårdsförening och skall returneras till jaktvårdsföreningen när de inte används mera. Vänligen returnera de fällor ni inte använder både stora och små fällor så någon
annan jägare får nytta av fällan i stället, efterfrågan på fällor är stor. Även trasiga fällor skall returneras till Jvf.
Fällorna skall lämnas till Jvf ordf. Joel Karlsson, adress Degersandsvägen 25 Torp.
Eckerö jvf höstmöte kommer troligtvis att hållas i november, annons publiceras i Eckerö info och Ålandstidningen i
god tid före mötet.

Hälsningar
Styrelsen Eckerö Jaktvårdsförening
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HÖSTENS AKTIVITETER FÖR FOLKHÄLSANS MEDLEMMAR ÅR 2022
*Barngymnastik
För barn 3-6 år torsdagar kl. 18.30-19.15
Start 01.09.2022 totalt 12 ggr (uppehåll höstlovsveckan )
Plats: Eckerö skolas gymnastiksal. Ledare: Ella Hilander
Pris: 40 €/ termin för nya deltagare (föräldrarna ska vara medlemmar i Folkhälsan)
Anmälan till Maria Sundholm-Mattsson tel. 040 8436178 (messenger eller via mess)
*Motionsdans
På Ekeborg fredagar med start 16.9 kl. 19-21. Drop in 2 €/tillfälle. Man ska vara medlem i Folkhälsan. Ledare
Hannu Karlsson tel. 040-5896292.
*Vattengymnastik (FULLBOKAD)
*Mek/Tek
Skruva på moppar, gräsklippare mm. Måndagar kl. 18.30-20.30.
I samarbete med fritidsledaren i Hammarland. För åk 5 och uppåt
För anmälan och info: kontakta Kaj Backas: kaj.backas@hammarland.ax
Medlemsavgiften för år 2022 är 10 € för alla över 15 år, vänligen använd bifogat inbetalningskort. Skriv även
namn och adress, och medlemsavgift så vi vet vem som betalat. Förfallodag 30.9.2022.
De som går på våra aktiviteter får giro med deltagare och medlemsavgift och ska då skriva att betalningen
gäller båda. T e x barngympa 40 € + medlemsavgift 10 €.

Tack till sponsorerna av
Rockoff-bussen!

Sunes Rör Ab
Eckerö Hotell & Restaurang
Folkhälsan i Eckerö

Söderlunds växthus
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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 kontaktas.
Med förhoppning om bättre och tryggare tider, Solgårdens och äldreomsorgens personal.
Solgården tel: 018-364 020
info@eckero.ax eller axel.soderback@eckero.ax
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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 hösten, ta en fika med vänner och prova på någon av alla aktiviteter som erbjuds!
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Eckerö-Hammarlands
församling

Sankt Lars- och Catharinabladet
September 2022

Förhandsröstning 8-12 november
Valdag 20 november
Församlingsvalet är ett lokalt val där du bland församlingens medlemmar kan välja de personer som
ska styra församlingen de nästa fyra åren. Du kan påverka besluten genom att rösta på en kandidat i
din egen församling. Målet är att få en bredd av förtroendevalda i olika åldrar, livssituationer och områden.

Välkommen att ställa upp som kandidat och rösta
– betrodd och önskad.

Kandidatrekryteringen avslutas 15.9
Mera info på hemsidan www.forsamlingsvalet.fi
Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Fullmäktige fattar de viktigaste besluten om församlingens
ekonomi och tjänsteinnehavare och utser medlemmar i kyrkorådet. De beslutar om församlingens verksamhet och ekonomi, kyrkoskatten, byggprojekt och nya tjänster och har rösträtt vid val av medlemmar i stiftsfullmäktige, kyrkomötesombud och biskop.

Kyrkornas öppethållning
S:ta Catharina och S:t Lars är stängda 1 september – 30 april 2023. Söndagar
endast under gudstjänsttid. Övriga tider enligt överenskommelse
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S:t Lars kyrka

S:ta Catharina kyrka

Fjortonde söndagen efter pingst
Högmässa 11.9 kl 14 med Benny Andersson och
Pipsa Juslin.
Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp sr

Trettonde söndagen efter pingst
Högmässa 4.9 kl 11 med Jean Banyanga och Pipsa
Juslin
Kollekt: Kyrkans central för det svenska arbete

Sextonde söndagen efter pingst
Gudstjänst 25.9 kl 11 med Jean Banyanga och
Pipsa Juslin
Kollekt: Finlands Sjömanskyrka r.f.

Femtonde söndagen efter pingst
Gudstjänst 18.9 kl 11 med Jean Banyanga och
Pipsa Juslin.
Kollekt: Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission r.f.

Mikaelidagen
Högmässa 2.10 kl 11 med Jean Banyanga och
Pipsa Juslin.
Efteråt inskrivning av årets konfirmander.
Kollekt: Förbundet Kyrkans Ungdom

INSKRIVNING till SKRIFTSKOLAN
för er födda 2008 eller tidigare
Hela familjen välkommen till
Högmässa söndagen 2 oktober kl. 11 i S:t Lars kyrka
Efteråt servering och info om skriftskolan i församlingshemmet
med församlingspastor Jean Banyanga

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: eckerohammarland@evl.fi
Personal:
Tf kyrkoherde, Benny Andersson 0457-3433247
Diakonipräst Jean Banyanga 0457-3458415, 0457-3425047 må , tis och fre kl 13.30-15.30
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 torsdagar kl 10.30 i Catharinagården.
Catharina-Larskören onsdagar kl 18.30 i Catharinagården.
Sykretsen måndagar jämna veckor kl 12.30 (startar 5.9)
i Catharinagården.
Herrlunchen startar 29.9 kl 12.00i Catharinagården (Hammarland)
Eckerö herrar hjärtligt välkomna med. Anmälan till pastorskansliet
Tel. 38387
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