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Nästa nummer av Eckerö info 

utkommer i början av novem-

ber. Skicka in ditt material till 

följande infoblad via e-post till 

info@eckero.ax senast den 25 

oktober. 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 

Oktober 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. 

Jordbrukarinfo! 

Till följs av att Hammarlands kommun gjort förändringar i telefonväxelsyste-

met blir det nummerförändringar. 

Lantbrukssekreterarens tidigare mobilnummer gäller inte längre, framöver 

nås lantbrukssekreteraren endast genom nummer 018-364526 viket numera 

leder till mobiltelefonen som är kansliets enda telefon. 

I övrigt är kontaktuppgifterna oförändrade. 
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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 

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  

Omsorgskansliet 

Tf. barn- och äldreomsorgsledare Axel Söderback tel. 0457-530 1320, fr.o.m. 1.10 

Personlig e-post kommunkansliet fornamn.efternamn@eckero.ax 

 

Solgården tel. (018) 364 020 

Omvårdnadsledare Andrea Holm tel. (018) 364 020, 040-579 6999, fr.o.m. 10.10 

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 

 Kommunkansliet, Överby 

 Torp-paviljongen, Torp 
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 UPPDATERADE RESTRIKTIONER FÖR BESÖKARE PÅ SOLGÅRDEN FR.O.M. 12.9.2022 

Vi uppdaterar besöksinstruktionerna: 

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 vid behov 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 vid behov. 

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

Användning av munskydd är upp till besökaren om det används. 

Anmälning av besök till Solgårdens personal inte längre ett krav. 

 

Vid eventuella frågor kan äldreomsorgens personal kontaktas. 

Solgården tel: 018-364 020 

info@eckero.ax eller axel.soderback@eckero.ax  

fr.o.m. 1.10 tf äldreomsorgsledare Axel Söderback tel: 040 579 6999 

axel.soderback@eckero.ax  

30 år på Nyckelpigsgränd 
 

Vi på Daghemmet Nyckelpigan firar 30 år på Nyckelpigsgränd 31. Välkomna på Öppet Hus 

torsdag 13 oktober kl. 14–16. Vi bjuder på fika. 

mailto:info@eckero.ax
mailto:axel.soderback@eckero.ax
mailto:axel.soderback@eckero.ax
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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 kommun-

kansliet 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 vän-

ner och prova på någon av alla aktiviteter som erbjuds!  

Engagerade Seniorer i Eckerö rf 
 

är en ny politisk förening (parti) i Eckerö 
Vårt syfte är att verka för att det i all samhällsutveckling tas i beaktande seniorernas intres-

sen. 
Vi finns på facebook. 

De som är intresserade får gärna ta kontakt via messinger. Medlemmar godkänns av före-
ningens styrelse. 

Fredagsfika 
 

Under hösten anordnar Eckerö pensionärsförening 
fredagsfika varje fredag tom den 2 december 

 
kl 14 på Ekergården 

 
Till dessa fredagar är alla pensionärer i Eckerö varmt välkomna. 

Vi bjuder på kaffe med dopp. 
Det är trevligt att träffas och prata om ditt och datt. 

Det kan också bli informationstillfällen, men om det skriver vi närmare 
på Eckerö pensionärsförenings facebook sida eller i kommuninfon. 

Kom med och tag med en kompis. 
 

Styrelsen 
 

Sittgympa på Ekergården 

Sittgympa på Ekergården 

tisdagar kl. 13.00. Fika 

efteråt. Ledare: Roger Borgs. 

Alla pensionärer välkomna!  

Information från Södra Storby jaktlag 

Jakt med hund nära bykärnan sker lördag för-

middagar oktober till januari, lördag eftermid-

dagar utanför byn. Vid eventuella frågor kon-

takta Johan Hilander, jaktledare, på telefon 

0457 342 4644. 
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Börja spela curling i höst! 
Introduktion/kurs för alla nyfikna 12-99 år i curlinghallen i Eckerö 

Kom och testa på – ingen avgift vid första tillfället 

Måndag 3 oktober 18.30-20.00 

Måndag 10 oktober 18.30-20.00 

Måndag 17 oktober 18.30-20.00 

Hjärtligt välkommen, 

önskar Ålands curlingklubb. 
Anmälan senast den 1.10 till curling@aland.net eller ring 0457 3749778 

Information från Eckerö jaktvårdsförening 

Eckerö jaktvårdsförening håller höstmöte på Jakt- och fiskemuseet den 22 november kl:19.00. Mötestiden 
kan ändra men det kommer en mötes annons en vecka före mötet äger rum i Ålandstidningen. 
 
Agenda: 
- stadgeenliga handlingar 
- budgetförslag för år 2023 
- jaktförvaltningen deltar 
- övriga ärenden 
 
Alla hjärtligt välkomna! 
 
 
Luftgevärsskyttet på Ekeborg har tyvärr inte haft så många deltagare som vi önskat så det blir ingen fort-
sättning på det men är ni en grupp med minst fem personer som vill träna luftgevärsskytte vänligen kontakt 
Victor Hilander tel: 0457 3438 448 så går det att ordna. 
 

Nu finns det mård/mink slagfällor att låna från Eckerö jvf vänligen kontakta ordf Joel Karlsson för lånande 

av fälla, se kontaktuppgifter nedan. 

Inrapportering av avlivade minkar och mårdhundar skall göras senast den 15 december-22 men ni kan göra 
det redan nu och komplettera fram tills den 15 december. 
All inrapportering av avlivade minkar och mårdhundar som görs efter den 15 december betalas ut 
först i januari 2024. 
Rapporteringen kan göras på email eckero.jvf@gmail.com 
Ni kan också ringa eller sänd ett sms till Joel Karlsson tel:040-848 9848 efter kl:18,00. 
Kom ihåg att uppge namn och bankkontonummer om inte premier utbetalats tidigare. 
 

Hälsningar 

Styrelsen Eckerö Jaktvårdsförening 

mailto:curling@aland.net
mailto:eckero.jvf@gmail.com
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Folkhälsan i Eckerö erbjuder er en föreläsning med: 

Gunilla Holmberg, jobbar som ekonomirådgivare på Folkhälsan. 

Om ekonomirådgivning 

Hållbar privatekonomi 

Tips & Råd på vägen 

Diskussion och frågor som avslut. 

När=> Måndagen den 10 oktober 

Var=> Eckerö skolas matsal 

Tid=> kl.18.30 

Vi Ses väl där! 

Folkhälsan i Eckerö och Röda korset i Eckerö håller gemensamt höstmöte tors-
dagen den 10.11 kl 19.00 på Ekergården. Vi bjuder på fika. 
 
Varmt välkomna!!!   

Eckerö Röda Korsavdelning 

hälsar och tackar för alla bidrag till som-

marens marknad i Mariehamn. Vi fick in 

1120.80€ på tre timmar. Fantastiskt! 

Under hösten ordnar vi Stick- och Snack-

café på Ekergården vid två tillfällen,  

nämligen 11.10 och 8.11 kl 18.30-20.30 

Hjärtligt välkomna att komma med och 

handarbeta eller bara snacka.  
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 Seniorsurf 

 

Är du pensionär och har en surfplatta eller mobilte-

lefon/smarttelefon och känner att du vill ha hjälp 

med funktionerna? 

Eller är du bara nyfiken på vad mer du kan använda 

den till? 

Då är du välkommen på dessa träffar. 

Här får du hjälp med dina frågor. 

Ingen anmälan, bara att komma! 

Vi träffas på Ekergården alla tisdagar i oktober med 

start 11.10 kl. 10.00 

Detta är ett samarbete mellan 

Äldreomsorg på Distans (ÄlDis)  

Och Eckerö kommun 

Vid frågor kontakta ÄlDis 

koordinator tfn. 040 0897195 
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Sankt Lars- och Catharinabladet 

 
oktober 2022 

Eckerö-Hammarlands  

församling 

I Eckerö-Hammarlands församling kommer ”sämjoval” att  

förrättas. 

Förhandsröstning i övriga församlingars val kommer att hållas på pastorskansliet i Eckerö 8-12 november 
tisdag-fredag kl 09.00-13.00 och lördag 09.00-18.00  

 

Veckoprogram för boenden  

Åkersvängen, tisdag 4.10 kl.13 sångstund, tisdag 18.10 kl.13 andakt, fredag 4.11 kl.13 andakt 

i Hammarlands kyrka 

Solgården, torsdag 6.10 kl.13 andakt, fredag 21.10 kl.13 sångstund, fredag 4.11 kl. 13 andakt.  

Hammargården, fredag 14.10 kl. 13 andakt, fredag 28.10 kl.13 sångstund 

Jag har kommit för att de ska ha liv, ja liv i 
överflöd. 

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Fullmäktige fattar de viktigaste besluten om 
församlingens ekonomi och tjänsteinnehavare och utser medlemmar i kyrkorådet. De beslutar om försam-
lingens verksamhet och ekonomi, kyrkoskatten, byggprojekt och nya tjänster och har rösträtt vid val av 
medlemmar i stiftsfullmäktige, kyrkomötesombud och biskop.  

Vid bägge begravningsplatser finns det för tillfället flera gravvårdar som behöver ses över 
snarast. Det är viktigt att namn tydligt framgår på gravvårdarna samt att gravstenen 
måste stå stadigt på sina plattor för att undvika olyckor. I det fall att man vet med sig att 
förgyllningen börjar avta bör man kontakta en firma för att få det åtgärdat. I det fall att 
gravstenen står ostadigt så kan man kontakta antingen församlingens kontrakterade 
gravgrävare Henrik Karlsson eller annan firma för att få det korrigerat. Personalen bör 
alltid kontaktas innan större åtgärder på gravvårdarna sker. 
Hälsningar 

Ekonomichefen 
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 S:t Lars kyrka 

Nittonde söndagen efter pingst  
Högmässa 16.10 kl 11 med Eva Williams och 
Christian Juslin. 
Kollekt: Retreatstiftelsen, Snoan.  
 
Tjugoförsta söndagen efter pingst  
Högmässa 30.10 kl.11 med Jean Banyanga och 
Pipsa Juslin 
Kollekt:  Ekumeniska rådet.  
 
Parentation fred 4.11 kl.18 
Musik från kl 17. Högmässa med ljuständning 
för de som avlidit under året med Eva Williams 
och Pipsa Juslin 

S:ta Catharina kyrka 

Adertonde söndagen efter pingst  
Högmässa 9.10 kl 11 med Eva Williams och Pipsa 
Juslin 
Kollekt: Open Doors Finland 
 
Tjugonde söndagen efter pingst  
Gudstjänst 23.10 kl 11 med Jean Banyanga och 
Pipsa Juslin.   
Kollekt: Eckerö-Hammarlands församlings barn 
och ungdomsarbete 
 
Parentation på Alla helgons dag lörd 5.11 kl 18       
Musik från kl 17.  Högmässa med ljuständning för 
de som avlidit under året med Eva Williams och 
Pipsa Juslin. 
Kollekt: Förbundet Kristens Skolungdom 
 
Reformationsdagen 
Gudstjänst 6.11 kl 11 med Jean Banyanga och 
Pipsa Juslin. 
Kollekt: Svenska Lutherska Evangelie-föreningen 
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, Eva Williams 0457-3433247 
Diakonipräst Jean Banyanga 0457-3458415, 0457-3425047 må , tis  kl 10-12.  
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 i Catharinagården. 
Herrlunchen sista torsdagen i månaden kl 12.00 i Catharinagården (Hammarland), anmälan senast 
tisdag samma vecka till pastorskansliet tel 38387.  
Eckerö herrar hjärtligt välkomna med.   
  
Vid köldgrader stängs vattnet av på gravgårdarna.  

mailto:eckero-hammarland.ekonomi@evl.fi
mailto:eckero-hammarland@evl.fi
mailto:eckero-hammarland@evl.fi

