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Nästa nummer av Eckerö info 

utkommer i början av decem-

ber. Skicka in ditt material till 

följande infoblad via e-post till 

info@eckero.ax senast den 25 

november. Det går också bra 

att ringa in ditt material på te-

lefon (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 

November 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. 

Avvikande öppettider under hösten och vintern 

Återvinningscentralen stängd lördag den 5 november och tisdag den 6 de-

cember. Biblioteket stängt måndag den 5 december.  

ANSÖKAN OM STIPENDIUM  

Eckerö kommun utdelar ett stipendium på 250 euro ur Kejsar Alexander 

II:s Stipendiefond. Stipendiet kan sökas av universitets- och högskolestu-

derande eller studerande som bedriver   yrkesstudier i läroinrättning ut-

anför Åland.  

Sökanden skall ha varit bosatt i Eckerö kommun under ansökningsåret 

2022 samt året dessförinnan 2021. Som hemort räknas alltjämt Eckerö, 

om den sökande tidigare varit bosatt och folkbokförd i kommunen under 

minst tre år, oavsett om denne därefter har varit folkbokförd på studieor-

ten under ansökningsåret och året dessförinnan. 

Den studerande bör med god framgång ha bedrivit studier under minst 

två terminer vid nuvarande undervisningsanstalt.  

Kommunstyrelsen beaktar vid sitt beslut om stipendiet i första hand den 

sökandes studieresultat i förhållande till ifrågavarande utbildningsnivå. I 

andra hand tas hänsyn till den sökandens ekonomiska ställning.  

Ansökan med tillhörande meritförteckning skall inlämnas till kommunsty-

relsen i Eckerö per post på adress Eckerö kommun, Södra Överbyvägen 8, 

22270 Eckerö eller per e-post info@eckero.ax senast den 5 december 

2022.  
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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 

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

 

Solgården tel. (018) 364 020 

Omvårdnadsledare Andrea Holm 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 

 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  

Händelser på Solgården: 

Måndagar kl. 13.00 aktivitet på Solgården. Meddela gärna före om du vill 
komma.  

 

14.11 kl. 18.00 spelevinkarna kommer till Solgården. Efteråt blir det kaffe/
te och smörgås. Meddela dagen före om du vill komma, så vi kan beräkna 
smörgåsantalet. 

16.11 kl. 13.00 Teaterföreställning, Jag lever än, livet som jag minns det.  

18.11  kl. 13.30 Trubadur Fredrik Mattsson. Fika bjuds efteråt. Meddela 
dagen före om du kommer.  

29.11 kl. 18.00 Dragspelsklubben. Spelar lite jullåtar. Efteråt blir det kaffe/
te och smörgås. Meddela gärna om du kan komma, vi kan beräkna smör-
gåsantalet.  

Med reservation för ändringar. 

Carolina tar gärna förslag på aktiveter till solgården, så försöker jag ordna om det fungerar. 

 

Ha en fortsatt bra höst! 

/Carolina 

mailto:info@eckero.ax
mailto:axel.soderback@eckero.ax
mailto:axel.soderback@eckero.ax
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 Till invånare i Eckerö kommun som har rätt till snöplogningstjänster vintern 2022-2023 

Kommunfullmäktige i Eckerö kommun har den 27.10.2022 §63 fastställt ett pris för snöplogningstjänster. 

Snöplogningstjänsten innebär att man får infarten plogad. Området ska märkas ut med plogpinnar. Kommunen an-

svarar ej för uppkommen skada i samband med plogningen. Observera att kommunen inte kan garantera att plog-

ningen är utförd före kl. 12.00. 

Avgift 2022:  

Vid anmälan före 29.11.2022: 102,00 € inkl. moms  

Vid anmälan efter 29.11.2022: 150,00 € inkl. moms 

Berättigade till snöplogningstjänst är invånare som: 

 erhåller hemservice 

 nyttjar färdtjänst 

 är pensionärer över 75 år fyllda. 

Snöplogning ingår i avgiften till klienter som betalar månadsavgift inom hemtjänst och har fler än 8 besök i veckan 

av hemtjänstpersonal (kategori C). 

Den som önskar kommunal plogning kan anmäla sig genom att kontakta kommunkansliet per telefon +358 18 

32930 eller per e-post info@eckero.ax och får då faktura skickad till sig. 

Om du inte vill ha faktura betalar du in på nedanstående konto direkt, kom ihåg att fylla i din adress i meddelande-

rutan.  

Till konto ÅAB:   FI41 6601 0002 0079 95 

  Nordea:  FI49 2296 1800 1234 96 

 

OBS! Snöplogning utförs ej innan avgiften är betald. 

Ledig lägenhet i Ekergården 

I kommunens pensionärsbostäder Ekergården i Kyrkoby finns en ledig lägenhet. Lägenheten är på 44,8 kvm förde-

lat på två rum och kök. Kallförråd ingår. Hyran är 389,30 €/månad och i den ingår värme, vatten och hushållsel. En 

garantihyra på en månadshyra uppbärs före inflyttning. 

Pensionärslägenheter vid Ekergården hyrs ut i första hand till pensionärer som uppfyller följande kriterier: 

- är pensionär 

- har Eckerö kommun som hemort 

- har tillräckliga inkomster att betala hyra och andra boendeutgifter samt har inte betydande betalningsanmärk-

ningar, skulder och indrivning sedan tidigare gällande hyror och elektricitet. 

Blanketten för bostadsansökan finns på hemsidan, www.eckero.ax, och på kommunkansliet. 
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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!  

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

Eckerö Röda Korsavdelning 

hälsar och tackar för alla bidrag till sommarens marknad i Mariehamn. Vi 

fick in 1120.80€ på tre timmar. Fantastiskt! 

Under hösten ordnar vi Stick- och Snackcafé 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.  

ÖPPET HUS PÅ BRANDSTATIONEN 

Lördagen den 26.11 kl. 12-15 håller Eckerö FBK portarna öppna. 

Kom och kolla på bilarna och vår utrustning och passa på att åka en sväng 

med brandbilen  

Vi bjuder på Glögg 
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 Eckero  pensiona rsfo rening informerar  

Höstmörkret har landat men vi håller humöret uppe med aktiviteterna 

 

Styrelsen har planerat följande aktiviteter under november:  

 

Fredagsfika  

Föreningen fortsätter med fredagsfika hela november, varje fredag, klockan 14 på Ekergården. Vi star tar  

helgen med en gemensam kaffestund. Du behöver inte vara medlem för att delta, men du bör vara pensionär.  

 

OBS. Extra special fredagsfika den 25 november: 

Höstmöte+månadsmöte+fredagsfika = allt-i-ett! 

 

Vi håller höstmöte fredagen den 25 november kl 13 på Ekergården, och tar en månadsträff och fredagsfika på samma 

gång då det var svårt att hitta flera lämpliga datum i slutet av månaden. 

 

Under höstmöte behandlas, förutom stadgeenliga ärenden, även beslutet om att starta en egen förening. Nuförtiden är 

Eckerö pensionärsförening en underförening hos Mariehamns pensionärsförening.  

 

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

 

Vi vill också påminna om att föreningen har en egen Facebookgrupp. Sök på Eckerö pensionärsförening på Fa-

cebook.  

   

Styrelsen  

Demensföreningen på Åland informerar! 

Vi är en intresseförening för: 
– personer med demenssjukdom 
– personer med nedsatt minnesfunktion 
– anhöriga eller övriga intresserade 

 Föreningen har idag drygt 200 medlemmar. Vårt syfte är att sprida information, ge stöd 
och råd både till insjuknade och anhöriga samt samverka med kommuner och övriga aktörer i ärenden som berör 
demensvård.  

Vi erbjuder också träffar för anhöriga, så kallade anhörigträffar. Vi kan också starta upp stödgruppsträffar för per-
soner som nyligen fått en demensdiagnos, om intresse finns? 

Kontinuerligt pågår en motionsgrupp där det just nu finns lediga platser. 

Medlemsavgiften är 10 €/år och 15 €/familjemedlemskap (för två personer). 

Välkommen att höra av dig om du är intresserad till: 

Fia Hagelberg Verksamhetsledare  

Demensföreningen på Åland 

Tel: +358 (0)457 548 3818 (mån-tor kl. 9.00 – 15.00) 

Mejl: info@demens.ax https://www.handicampen.ax/demens/ 

Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn, Åland 

mailto:info@demens.ax
https://www.handicampen.ax/demens/
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 Information från Eckerö jaktvårdsförening 

Eckerö jaktvårdsförening håller höstmöte på Jakt- och fiskemuseet tisdagen den 22 november kl:19,00 se annons 
en vecka före i Ålandstidningen. 
 
Agenda: 
- stadgeenliga handlingar 
- budgetförslag för år 2023 
- jaktförvaltningen deltar 
- övriga ärenden 
 
Alla hjärtligt välkomna! 
 

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

se kontaktuppgifter nedan. 

Är det någon som har mink- och mårdhundsfällor som är lånade av Eckerö jaktvårdsförening och inte ANVÄNDS 
MERA vänligen lämna tillbaka dem till jaktvårdsföreningen. 
 
Alla fällor som har lämnats ut från Eckerö jvf är lånade från jaktvårdsförening och skall returneras till jaktvårds-
föreningen 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 
istället, efterfrågan på fällor är stor, även trasiga fällor skall returneras till Jvf. 
Fällorna lämnas till Jvf ordf. Joel Karlsson, adress Degersandsvägen 25 Torp. 
 
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 janu-
ari 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 

Eckerö Marthaförening rf 
anordnar en julbasar 

den 18.12 kl 13-15 

på Ekergården 
Intäckterna kommer att gå till vårt projekt 

att hjälpa de ukrainska flyktingar som 

bor i Eckerö 

Vi kommer att sälja bakverk, jullådor, olika handarbeten mm 

Kaffeservering med dopp 

 

Välkomna 

mailto:eckero.jvf@gmail.com
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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. 

Vi träffas på Ekergården alla tisdagar i november. 

 Ingen anmälan, bara att droppa in någon gång mel-

lan kl.10.00-11.30. 

 

Detta är ett samarbete mellan 

Äldreomsorg på Distans (ÄlDis)  

Och Eckerö kommun 

Vid frågor kontakta ÄlDis koor-

dinator tfn. 040 0897195 

Välkommen! 
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Sankt Lars- och Catharinabladet 
 

November 2022 

Eckerö-Hammarlands  

församling 

Ett tack från Benny ….. 

Hösten är inne på slutrakan. De granna löven har fallit av och många träd står kala och kalla. Det låter 

mörkt och kallt. Tar vi dessutom in känslorna från det som sker i världen känns det ännu kallare och 

otryggheten tränger sig på. Ändå finns det något inom oss som säger: ”Ge inte upp”. Efter mörker och 

kyla kommer ljus och värme. Så är årets tider. Paulus säger: ”Nu består tro, hopp och kärlek, och störst 

av dem är kärleken.” Vi är älskade hur mörkt det än är, för ljuset är Jesus Kristus. Det kan aldrig bli rik-

tigt mörkt. Ljuset har segrat över mörkret. Det är med detta hopp som jag lämnat mitt förordande som 

kyrkoherde i Eckerö-Hammarlands församling. Det är med visst vemod jag lämnat. Församlingsarbete är 

alltid ett samspel mellan anställda och församlingsbor. Mötet med människorna tar man alltid med sig. 

Jag kommer att sakna arbetskamraterna och mötet med församlingen. Annars har det varit ett intressant 

uppdrag att få vara med och föra samman Eckerö och Hammarlands församlingar. Jag vill tro att den nya 

församlingen skall få växa och bli en trygghet för sina församlingsbor. Ett nytt förtroendeorgan tar plats 

efter nyår. Tillsammans med de anställda ger det plats för drömmar och visioner om en levande försam-

ling. 

Jag tackar nu för mig och lämnar över rodret till Eva Williams och önskar henne lycka till.  

 

Kontraktsprost Benny Andersson 

 

….. och ett hej från Eva 

Jag ser ut över fälten mellan prästgården och kyrkan. Fälten gulnar, löven ramlar av träden och i horison-

ten flyger en flock fåglar till sitt vinternäste.  

Det är brytningstid. Brytningstid i naturen och i församlingen. I församlingen går vi alldeles snart från 

den långa hösten in i vintern. Från de gröna söndagarna till advent. Ett nytt kyrkoår får ta sin början igen 

och ett nytt årshjul börjar rulla. Vi får börja om igen. Ibland blir man trött på att börja om igen, och 

ibland känns det bra att få börja om igen. Så som det i naturen finns olika skiftningar ter sig våra liv i 

olika nyanser.  

I vår församling är det ett skifte för er tf kyrkoherde. Jag är tacksam att Gud har visat mig vägen till er 

församling och med glädje har jag redan börjat, och kommer att fortsätta tjäna er på bästa sätt.  Försam-

lingen är ny och mycket har ännu inte hittat sin form. När två blir en behövs det omtanke och tålamod för 

att nå det bästa möjliga resultatet. Tillsammans får vi pröva oss fram, jämka, ändra och ha fördrag med 

varandra, så blir det säkert bra. Allt är inte som förr, men det nya blir småningom bekvämt och bra.  

Tillsammans är vi en församling, en kyrka och ett i Jesus Kristus.  

Vi får tjäna varandra och vår Herre med glädje. 

 

Eva Williams, tf kyrkoherde. 
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Ansvars soppa 12 november kl 12 – 15  

Lördagen den 12 november serveras rådjurssoppa och vegetarisk 
soppa på Catharinagården i Hammarland till förmån för Gemensamt 
Ansvar, för 12€/portion. Soppan kokas av församlingens kalaskockar 
av lokala skänkta råvaror. Du kan välja att dela måltidsgemenskapen 
och äta tillsammans på plats eller hämta hem soppa. 
 
I Eckerö-Hammarlands församling kommer sämjoval att förrättas. 
Förhandsröstning i övriga församlingars val hålls på pastorskansliet i 
Eckerö 8-11/11 kl. 9-18, 12/11 kl. 9-18   
 
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, telefontid 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. (i Hammarland), 
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 anmälan senast tisdag samma 
vecka till pastorskansliet tel 38387.  
  
  
Vid köldgrader stängs vattnet av på gravgårdarna.  

S:t Lars kyrka 
  
  
Uppbrottets söndag 
Gudstjänst 13.11 kl 11 
med Jean Banyanga och Pipsa Juslin. 
Kollekt: Eckerö-Hammarlands församlings diako-
niarbete 
  
Första söndagen i advent 
Högmässa 27.11 kl.11 
med Jean Banyanga och Pipsa Juslin 
Kollekt: För arbete bland barn, Finska Missions-
sällskapet rf. 
  
  
  

S:ta Catharina kyrka 
  
  
Domsöndagen 
Högmässa 20.11 kl 11 
med Eva Williams och Christian Juslin 
Kollekt: Eckerö-Hammarlands församlings kon-
firmandarbete 
  
Andra söndagen i advent 
Gudstjänst 4.12 kl 11 
med Eva Williams och Pipsa Juslin. 
Kollekt: Eckerö-Hammarlands församlings mu-
sikarbete. 
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