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Nästa nummer av Eckerö info 

utkommer i början av januari. 

Skicka in ditt material till föl-

jande infoblad via e-post till 

info@eckero.ax senast den 25 

december. 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 

December 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 vintern 

Kommunkansliet stängt måndag 5.12. Julstängt 23.12-6.1. 

Återvinningscentralen stängt tisdag 6.12 och lördag 24.12. 

Biblioteket stängt måndag 5.12 och måndag 26.12. 

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 telefon (018) 329 331 

Byråsekreterare Berit Metsik telefon (018) 329 326  

Kanslist Anna Wiksten telefon (018) 329 320 (tisdag-fredag) 

Ekonom Maarit Grönlund telefon (018) 364 521 

Löneräknare Sophie Johansson telefon (018) 329 327  

 

Byggnadstekniska kansliet 

Kommuntekniker, byggnadsinspektör Emma Saarela telefon (018) 329 330, 0457 595 8590 

Serviceman Ove Eklund telefon 0457 345 5804  

Serviceman Mikael Norman telefon 0457 345 6152  

Serviceman Fredrik Johnsson telefon 0457 345 4632  

Omsorgskansliet 

Tf. barn- och äldreomsorgsledare Axel Söderback telefon (018) 364 022 

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

 

Solgården tel. (018) 364 020 

Omvårdnadsledare Andrea Holm tel. (018) 364 026 

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 

 

           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 telefon 018-364 020 
Tf. äldreomsorgsledare Axel Söderback telefon 040 579 6999, axel.soderback@eckero.ax  

Lediga lägenheter i Ekergården 

I kommunens pensionärsbostäder Ekergården i Kyrkoby finns två lediga lägenheter.  

Den ena lägenheten är på 44,8 kvm fördelat på två rum och kök. Kallförråd ingår. Hyran är 473,10 €/månad (efter 

planerad hyreshöjning 1.2.2023). I hyran ingår värme, vatten och hushållsel. En garantihyra på en månadshyra upp-

bärs före inflyttning. Inflyttning omgående. 

Den andra lägenheten är 38,7 kvm fördelat på ett rum och kök. Kallförråd ingår. Hyran är 408,70€/månad (efter 

planerad hyreshöjning 1.2.2023). I hyran ingår värme, vatten och hushållsel. En garantihyra på en månadshyra upp-

bärs före inflyttning. Inflyttning tidigast i januari. 

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. 

Information från Solgården 

Observera att Solgården inte bistår med matservice på julafton lördag 24.12. 

Information från byggnadstekniska nämnden 

Byggnadstekniska nämnden beslutade 21.11.2022 §110 att ändra tiderna för kommunens vägbelysning. 

Vägbelysningen kommer att tändas klockan 06.40 på morgonen. På kvällen slocknar vägbelysningen klockan 21.30 

måndag-onsdag och 23.30 torsdag-söndag. De nya tiderna för vägbelysningen gäller från och med den 15 decem-

ber. 



 4 

 Information om dagis och föris/eftis 

 

 

Nu är det dags att lämna inkomstuppgifterna för fastställande av dagvårdsavgift from 1.1.2023. 

Blanketter hittar du på www.eckero.ax:  

* Utredning över inkomster för barnomsorgsavgift 

* Utredning över företagares inkomster (företagare/jordbrukare fyller i) 

Lämna in blanketten till Eckerö kommunkansli och bifoga: 

□ Blanketten, kom ihåg att underteckna 

□ Löneintyg för 6 månader tillbaka (ska visa semesterpenning, saknas den beaktas en semesterpenning motsva-

rande 5 % av lönen)    

□ Beskattningsbeslut (inklusive 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 för barnomsorgsavgift samt begärda bilagor debite-

ras maxavgift; heldag 240 €/månad, 60 % av maxavgift på halvdagsplats och 65 % av maxavgift på föris/eftis. 

 

Beslut om dagvårdsavgift ändras inte retroaktivt om begärda inkomstuppgifter inte lämnats inom utsatt tid. 

 

Lämna in uppgifterna senast den 13 januari 2023 till: 

Eckerö kommun 

Södra Överbyvägen 8 

22270 Eckerö 

Du kan också lämna in uppgifterna till personalen på daghemmet Nyckelpigan/Småpigorna. 

 

 

 

 

Aktiviteter på Solgården 

9 december kl. 13.00 kommer Tony Eckerman + 3 personer och spelar folkmusik. (Nyckelharpa, gitarr och fiol bland 

annat). Kaffe med tilltugg efteråt. 

14 december kl. 13.00 3 trubadurer spelar och sjunger med allsång och julsånger med. Kaffe med tilltugg efteråt. 

Anmälan dagen före till Solgården.  

Kan komma mer aktiviteter, infon kommer då på Eckerö kommuns facebooksida.  

Solgårdens personal önskar alla GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! 
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 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. 

Eckerö Röda Korsavdelning 

önskar alla en riktigt God Jul! 

Under våren ordnar vi Stick- och Snackcafé på Ekergården vid fyra 

tillfällen, nämligen 10.1  7.2  7.3  och 11.4 kl 18.30-20.30  

Hjärtligt välkomna att komma med och handarbeta eller bara snacka.  

 

Eckerö jaktvårdsförening informerar: 

Inrapportering av avlivade minkar och mårdhundar skall göras senast den 15 december-22. 

Rapporteringen kan göras på email eckero.jvf@gmail.com. Ni kan också ringa eller sänd ett sms till Joel Karlsson 
telefon 040-848 9848 efter kl:18.00. 

Kom ihåg att uppge namn och bankkontonummer om inte premier utbetalats tidigare. 

All inrapportering efter den 15 december-22 betalas ut tidigast januari-24 

Eckerö Jvf önskar alla 

En Riktigt God Jul 

 och 

 Ett Gott nytt År 

Finns det någon som är intresserad av 
att väva? 

Eckerö Marthaförening har satt upp mattvävar, och planerar också andra vävar. 
Den som är intresserad hoppas vi tar kontakt, tel 04575047571. 

 
Det finns massor av mattrasor som vi fått som en gåva. 

 
Välkomna i vårt glada gäng 

Eckerö pensionärsförening ordnar julfest den 16.12 kl 17.00 på Ekergården. Vi äter lite julmat och har det ge-
mytligt. Julklapp med. Kostnaden är 23 €. Anmälan till Marianne Johansson tel 04573832506 senast den 12.12 
2022. 

Varmt välkomna 

Information från fritidsledaren 

Välkommen på ungdomskvällar för årskurs 6—18 år på Ekeborg torsdagar klockan 18.00-21.00! 
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God jul 

och  

gott nytt år 2023 

önskar  

Eckerö kommun 
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 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 bl.a bröd kakor mm, jullådor, olika handarbeten. 

julblomsarrangemang mm 

Kaffeservering med dopp 

Lotteri 
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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! 

 

 



 9 

 



 10 

 



 11 

 
 

 

Sankt Lars- och Catharinabladet 
 

       December 2022  

Eckerö-Hammarlands  

församling 

 

Adventstid, en tid av förväntan. 

Nu smyger vi in i adventstiden inför julen. Adventstiden som egentligen är en fastetid.  
Det är en förberedelsetid inför julen, då vi får vända om till Gud, be om förlåtelse för vad vi kan ha syn-
dat och bereda oss på det stora glädjebudet att Gud kommer till oss i det lilla barnets gestalt. Josef och 
Maria står nära händelsens centrum, och som förälder kan man känna igen oron för sitt barn och dess 
framtid. Men man kan också känna igen den omåttliga glädje över livets under då ett litet barn föds. De 
visste redan att deras lilla gossebarn var en speciell gåva från Gud. Så är vi alla, Guds gåva till våra för-
äldrar och Guds gåva till varandra. I gemenskap hoppas vi att få fira Jesusbarnets födelsefest, julen.  
För alla är inte julen gemenskap och glädje. Den ofrivilliga ensamheten eller oron för sina nära och kära 
gnager extra hårt just under juldagarna. Om du bara kan och förmår; bjud in din nästa till julens gemen-
skap. Lämna det där julkortet, den där julblomman, till den som annars inte får någon. Om de handlingar-
na blir för svåra, gör det vi alla kan göra. Be! Be för din nästa. Gud hör bön, och Gud förmedlar bönen 
till den som behöver bli buren.   
I församlingens gudstjänster finns en gemenskap för alla. I advents gudstjänsterna. I julbönen på julafton, 
en i vardera kyrka. Vill du dela julnattens gemenskap firar vi mässa kl 23 och för den morgonpigga är det 
julotta juldagsmorgonen kl 7. Vi välkomnar Jesusbarnet tillsammans. 
 
Eva Williams 
Tf. kyrkoherde 

 
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 

S:ta Catharina kyrka i Hammarland kommer att stänga för renovering av läktare och installation av 

en ny orgel fr.o.m.7.1 2023 – till våren 2023. 

Förrättningar kan hållas i Eckerö S:t Lars kyrka, Catharinagården, utomhus 

eller i bårhuset under tiden renoveringen pågår. 

Hör av dig så ordnar vi det bästa för just din situation. 

mailto:eckero-hammarland.ekonomi@evl.fi
mailto:eckero-hammarland@evl.fi
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Information: 
-Pepparkaksbakning i Laurentius (Eckerö) 3/12 kl 13 – 15,  
tag med pepparkaksmått, kavel och förkläde 
-Klapp & klang torsdagar kl 10.30 i Catharinagården. (i Hammarland),  
terminavslutning 15.12 och terminstart 19.1 
-Catharina-Larskören onsdagar kl 18.30 i Catharinagården,  
terminavslutning 21.12 och terminstart 18.1. 
-Sykretsen måndagar jämna veckor kl 12.30 i Catharinagården,  
terminavslutning 12.12 och terminstart 23.1 
-Herrlunchen sista torsdagen i månaden kl 12.00 i Catharinagården,  
obs ingen lunch i december, terminstart 26.1,  
anmälan senast tisdag samma vecka till pastorskansliet tel 38387.  
 
Vattnet är nu avstängt på begravningsplatserna i Eckerö och Hammarland. 

S:t Lars kyrka i Eckerö 
 

Självständighetsdagen 
Musikgudstjänst 06.12 kl 15 
med Eva Williams och Pipsa Juslin. 
Kollekt: Föreningen Svenskfinlands krigsänkebarn 
r.f 
 
Tredje söndagen i advent 
Gudstjänst 11.12 kl.11  
med Jean Banyanga och Christian Juslin 
Kollekt: Finska Missions-sällskapet r.f. 
 
Julkonsert 18.12 kl 19  
med Anita & Nina with friends 
Kollekt: Församlingens barn o ungdomsverksamhet 
 
Julafton 24.12 Julbön kl 15.00 
med Eva Williams och Pipsa Juslin 
Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp 
 
Julafton Midnattsmässa 24.12 kl 23.00 
Med Eva Williams och Pipsa Juslin 
Kollekt: Stiftelsen Hemmet. 
 
Första söndagen efter trettondagen 
Gudstjänst 8.1 kl 11.00  
med Eva Williams och Pipsa Juslin. 
 
Andra söndagen efter trettondagen 
Högmässa 15.1 kl 11.00 
med Eva Williams och Kjell Frisk 
 
Tredje söndagen efter trettondagen 
Högmässa 22.1 kl 11.00  
med Jean Banyanga och Pipsa Juslin 
 
Kollekten för 2023 är ännu inte fastslagen.  

 S:ta Catharina kyrka i Hammar-

land 
 

Andra söndagen i advent 
Gudstjänst 4.12 kl 11  
med Eva Williams och Pipsa Juslin.   
Kollekt: Eckerö-Hammarlands församlings mu-
sikarbete. 
 
Fjärde söndagen i advent 
Högmässa 18.12 kl 11.00  
med Eva Williams och Pipsa Juslin. 
Kollekt: Stiftelsen Diakonissanstalten. 
 
Julafton 24.12 Julbön kl 13.00  
med Eva Williams och Pipsa Juslin. 
Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp 
 
Juldagen Julotta 25.12 kl 07.00  
med Eva Williams och Pipsa Juslin. 
Kollekt: Ålands Prosteriförening r.f. 
 
Nyårsdagen. 
Gudstjänst 1.1 kl 11.00  
med Jean Banyanga och Pipsa Juslin. 
 
Trettondagen. 
De vackraste julsångerna 6.1 kl 18.00  
med Eva Williams och Pipsa Juslin. 
Ålands Lucia medverkar, glögg o pepparkaka ser-
veras. 
 
Kyrkan stängt för renovering av läktare och orgel 
fr o m 7.1 2023 och framåt. Välkommen till Eck-
erö S:t Lars kyrka. 


