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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 

Januari 2023 
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 julstängt 23.12-6.1. 

Återvinningscentralen stängd torsdag 5.1. 

Val av medlemmar till kommunens äldreråd 

Är du intresserad av att vara medlem i kommunens äldreråd? Kommun-

styrelsen utser äldreråd för år 2023 och tar emot intresseanmälningar 

från allmänheten. 

För att kunna vara medlem i Eckerö äldreråd behöver du ha din perma-

nenta bosättning i kommunen. Till medlem i äldrerådet kan en kommun-

medlem i den äldre befolkningen utses. Också en anhörig till en äldre per-

son kan väljas för att äldrerådet allsidigt ska representera dem som brukar 

olika former av socialservice för äldre i kommunen. En anhörig till en äldre 

person kan vara till exempel en närståendevårdare.  

Till äldrerådet föreslår Eckerö pensionärsförening tre medlemmar och 

kommunstyrelsen föreslår två medlemmar efter intresseanmälningar från 

allmänheten. Kommunstyrelsen beslutar sedan om äldrerådets samman-

sättning. 

Om du är intresserad av att vara medlem i äldrerådet ska du inkomma 

med ett skriftligt meddelande senast den 27 januari klockan 15.00, anting-

en direkt till kommunkansliet på Södra Överbyvägen 8 eller per e-post 

info@eckero.ax. 
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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 

 

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, vik. föreståndare Jenny Söderlund 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  

Ledig lägenhet i Ekergården 

I kommunens pensionärsbostäder Ekergården i Kyrkoby finns en ledig lägenhet.  

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 uppbärs före 

inflyttning. Inflyttning omgående. 

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. 

 

 

Styrelsen återvaldes till sin helhet vid höstmötet den 25 november, och bildandet av en 
egen förening pågår. 

 
Datum för första månadsmöte är den 11 januari  

kl 13 på Ekergården, efter det spikas vårens program. 

 
Styrelsen 

Eckero  pensiona rsfo rening informerar 
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 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. 

 

 

 

 

 

Vintern är här 

Behöver du ved för vintern? 

Hör av dig till mig för erbjudande! 

 

Rolf Söderlund, tfn 04573613634 
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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 förmiddagar 

oktober till januari, lördag eftermiddagar utanför byn. Vid 

eventuella frågor kontakta 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.  

 

Nytt på återvinningscentralen: insamling av uttjänta textilier 

 

Från och med 1.1.2023 ska textilavfall utsorteras, enligt lagstiftning. Arbete pågår för att hitta hållbara ekonomiska 

lösningar för materialåtervinning av textilavfall från Åland. Därför är det viktigt att sortera ut textilen. Ju bättre sor-

tering desto större förutsättningar för att textilier kan återanvändas och återvinnas. 

 

I insamlingskärlet för avlagda textilier lägger du torra och rena uttjänta kläder och hemtextilier, gärna förpackat i en 

mindre kasse. Textilier för återvinning är sådant som: 

- rockar, byxor, tröjor, kjolar och skjortor  

- sängkläder, gardiner, handdukar och bordsdukar  

 

Det här ska du inte lägga i textilåtervinningen: mattor, skor, väskor, bälten, underkläder, strumpor, strumpbyxor, 

dynor, täcken, vadderingar eller gosedjur eller fuktiga, mögliga, skadedjursinnehållande samt starkt luktande tex-

tilier. Dessa ska istället sorteras som brännbart avfall.  

 

Textilåtervinningen gäller uttjänta textilier som inte längre går att använda. Sälj hela och rena kläder och hemtex-

tilier i gott skick till exempel på loppis eller donera till välgörenhetsorganisationernas insamlingar.  

Eckerö bibliotek informerar 

Hej! 

Tycker du om att läsa böcker? Har du en långvarig sjukdom eller ett rörelsehinder som gör att du inte själv kan ta 

dig till biblioteket? Detta år finns det en möjlighet för just dig att få låneböcker hem till dörren. 

Ring till Eckerö bibliotek, tel. 018-38651 måndagar mellan kl. 14 och 20 samt onsdagar mellan kl. 14 och 20 och be-

rätta för mig vad du skulle vilja läsa. Jag samlar ihop en kasse med litteratur och kör hem den till dig då det passar 

dig bäst. Tjänsten kostar inget för dig. 

Biblioteket har romaner, faktaböcker och även en del ljudböcker i CD-format och MP3-format. Det finns även möj-

lighet att beställa material från andra bibliotek. 

Så tveka inte, hör av dig och tipsa gärna någon du känner som skulle ha nytta av tjänsten! 

Glada januarihälsningar, 

Sophie Langels, bibliotekssekreterare 
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VÅRENS AKTIVITETER FÖR FOLKHÄLSANS MEDLEMMAR ÅR 2023 
 
 
*Barngymnastik 
För barn 3-6 år torsdagar kl 18.00-18.45 
 Start 12.01.2023 totalt 12 ggr  (uppehåll spor tlov och påsk veckan ) 
Plats: Ekerö skolas gymnastiksal. Ledare: Alfred Chr istenssen  
Pris: 40e/termin  (föräldrarna ska vara medlemmar i Folkhälsan) 
Anmälan till Maria Sundholm-Mattsson tel 040 8436178  (messenger el via mess) senast den 09.01.2023 
 
 
*Motionsdans 
På Ekeborg fredagar start 13.01.2023 kl 19.00-21.00. Drop in 2e/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. Start den 09.01.2023 
I samarbete med fritidsledaren i Hammarland. För åk 5 och uppåt 
För anmälan: kontakta Kaj Backas: kaj.backas@hammarland.ax 
 
 
* Medlemsavgiften för år 2023 är 10e för alla över 15 år. 
 
*Förfallodag medlemsavgiften 31.01.2023 
 
* Om ditt barn under 15 år deltar på någon aktivitet ska minst en vuxen betala medlemsavgift 
 
* Vänligen använd bifogat inbetalningskort och skriv namn och adress och vad du betalar t ex 
medlemsavgift, eller aktiviteten du deltar i, så vi vet vem som betalat. Skriv även  ditt barns namn 
om det är det som deltar i en aktivitet. 
 
* Vi har slopat referens numret för då kan vi inte se vem som har betalat då. 
 
* Obs ni som betalar med friskvårdskuponger måste meddela Maria Sundholm-Mattsson före be-
talning och observera att man får inte betala medlemsavgiften med friskvårdskuponger. 
 
 

 
 

mailto:kaj.backas@hammarland.ax
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  Föreläsning om lymfsystemet och egenvårdsmassage 
 
*Är din kropp stel och svullen? 
* Har du ofta smärta? 
*Har du lätt att bli förkyld? 
 
Om du lider av något av ovanstående kan det hända att du lider av trögt lymfsystem! 
Lymfsystemet är kroppens avfallstransport och även en viktig del av immunförsvaret. 
På föreläsningen berättar Tina om lymfsystemen och du får lära dig göra egenvådsmassage på dig själv för 
att öka lymf-flödet. 
 
Datum: Torsdag 09.02 kl. 19.00 på Eckerö skola i ett klassrum 
Ledare: Tina Englund från Lymfsstationen 
Pris: 10 e för  medlemmar  i Folkhälsan, övr iga 30e 
Anmälan: Gunilla Mattsson 0457-3431974 per mess el tel. senast den 03.02 

Eckerö Hembygdsförening r.f.  
välkomnar alla tidigare och nya medlemmar till ett nytt verksamhetsår 

2023! 
 
 
Kom med i vårt glada gäng och stöd vår verksamhet genom att betala medlemsavgiften på 10€. 

 
Under 2023 planerar vi bl.a. att  

Träffas och ha talka på Labbas hembygdsgård  
Vara med och arrangera Postrodden över Ålands hav  
Ordna den populära lillajulmarknaden på Labbas hembygdsgård 

 
Vi fortsätter också att informera om kulturarvet som finns i Eckerö. Att underhålla och bevara byggna-
derna på Labbas tycker vi är viktigt.  

 
Alla är välkomna, nya som gamla medlemmar! 

 
Vill du veta mer? Kontakta föreningens ordförande på tel. 0457 5301 300 eller via Facebook, Eckerö 
Hembygdsförening. 
 
 

 
 
PS. Som medlem är du välkommen på medlemskväll som vi planerar att ordna under våren, mer info 
kommer på Facebook och i Eckerö-info. 
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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 
 

Januari 2023 

Eckerö-Hammarlands                

           församling                

Vi skriver ett nytt kalenderår igen, året är 2023. 

 

Församlingen har fyllt ett år, en ny församling som vill växa och utvecklas. Erfarenheten är vårt stora ka-

pital, vi har lagt ihop två församlingar till en, men Eckerö-Hammarlands församling är alldeles ny. Myck-

et rullar på som vanligt, vi firar gudstjänst eller mässa varje söndag, församlingsmedlemmarna döps, 

vigs, konfirmeras och begravs. Livet pågår i vår församling. Däremellan träffas grupper i olika samman-

sättningar och vi firar högtider tillsammans. Just nu startar vi arbetet med den nya orgeln i st: Catharina, 

det är ett stort, viktigt och spännande projekt. Tänk så bra att vi har två kyrkor i vår församling! Därför 

firar vi de kommande månaderna det mesta i st: Lars kyrka. Under våren kommer vi även att ha Biskops-

visitation, också det är intressant och utmanande. Visitationen pågår på olika plan under hela våren och 

den 21 – 23 april blir den allmänna visitationen då alla församlingsbor kan delta. 

Vi gläds åt vår ettåring och tillsammans arbetar vi för Guds rike här på jorden, tillsammans är vi i Guds 

tjänst. 

Församlingen har genom sämjoval fått ett nytt församlingsfullmäktige. De som kommer att ansvara för 

församlingen som förtroendevalda i fullmäktige är: Dan Bergman, Magnus Jansson, Agneta Gustavsson, 

Charles Andersson, Tore Jansson, Lilian Nyholm, Maj-Gun Gustafsson, Gabriella Fagerström, Esa Saari-

nen, Sari Törnroos, Mikaela Welander, Niklas Berlin, Britt-Marie Jansson, Helge Lindroos, Christina 

Nyman. Deras suppleanter är Jan-Anders Häger, Niklas Wasén, Marita Blomqvist, Susanne Nygård, Dick 

Häggblom, Andrea Björnhuvud samt Catherine Fällman. Fullmäktige väljer inom sig ordförande och ut-

ser församlingens Kyrkoråd. Är Du intresserad av att vara med och jobba i och för församlingen, hör av 

dig till någon av de förtroendevalda eller personalen. Kyrkorådet kommer även att tillsätta arbetsgrupper 

för specifika ändamål, så det finns behov för allas engagemang. 

Vi önskar dig en välsignad vårvinter, ljuset kommer mer och mer tillbaka och vi hoppas på många soliga 

krispiga vinterdagar. Till dess vi möts, må Gud hålla dig i sin hand. 

 

Eva Williams 

Tf kyrkoherde 

 
 

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

ion 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. 
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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 

Första söndagen efter trettondagen 
Dopets gåva. 
Gudstjänst 8.1 kl 11.00  
med Eva Williams och Pipsa Juslin. 
Kollekt: Lärkkulla stiftelsen 
 
Andra söndagen efter trettondagen 
Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft. 
Högmässa 15.1 kl 11.00 
med Eva Williams och Kjell Frisk 
Kollekt: Finlands sjömanskyrka 
 
Tredje söndagen efter trettondagen 
Jesus väcker tro. 
Gudstjänst 22.1 kl 11.00  
med Jean Banyanga och Pipsa Juslin 
Ekumeniska rådet i Finland r.f. 
 
Fjärde söndagen efter trettondagen 
Jesus hjälper i nöden. 
Högmässa 29.1 kl 11.00  
med Eva Williams och Christian Juslin 
Kollekt: Finska bibelsällskapet r.f. 
 
Kyndelsmässodagen 
Kristus, utstrålningen av Guds härlighet. 
Gudstjänst 5.2 kl 11.00  
med Eva Williams och Pipsa Juslin 
Kollekt: Gemensamt Ansvar 

 S:ta Catharina kyrka i Hammar-
land 

Nyårsdagen. 
I Jesu namn. 
Gudstjänst 1.1 kl 11.00  
med Jean Banyanga och Pipsa Juslin. 
Kollekt: Borgå stifts 100-årsjubileum 
 
Trettondagen. 
Jesus, världens ljus. 
De vackraste julsångerna 6.1 kl 18.00  
med Eva Williams och Pipsa Juslin. 
Ålands Lucia medverkar, glögg o pepparkaka ser-
veras. 
Kollekt: Finska Missions sällskapet 
 
Kyrkan stängt för renovering av läktare och orgel 
fr o m 7.1 2023 och framåt. Välkommen till Eck-
erö S:t Lars kyrka. 

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 

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

