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Nästa nummer av Eckerö info 

utkommer i början av april. 

Skicka in ditt material till föl-

jande infoblad via e-post till 

info@eckero.ax senast den 25 

mars. 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 

2023: 

Helsida 73,00 € 

halvsida 48,00 € 

1/4 sida 25,00 € 

ECKERÖ INFO 

Mars 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. 

Inbjudan till informationstillfälle gällande Eckerö kommuns äldreomsorg. 

Alla funderingar och frågor som har att göra med äldreomsorgen tas emot 

och besvaras. 

Deltagande:  

Barn- och äldreomsorgsledare, Axel Söderback. 

Omvårdnadsledare, Andrea Holm. 

Närvårdare inom hemtjänsten, Heidi Falck. 

Datum: 24.3.2023 kl. 13. 

Plats: Ekergården. 

Anmälan görs till Axel Söderback per mejl axel.soderback@eckero.ax eller 

telefon 018 364 022 senast den 20.3.2023. 

Kaffe, fika och trevliga diskussioner bjuds av kommunen! 

Information från barnomsorgen  
Föräldrar i Eckerö som önskar barnomsorg från hösten 2023 ska ansöka 
om detta senast den 7 april. Vi önskar att även ni som planerar att söka 
barnomsorgsplats under hösten 2023/våren 2024 preliminärt gärna ansö-
ker nu. Ansökningarna kan göras till daghemmet Nyckelpigan och små-
barnsavdelningen Småpigorna. Ansökan behöver endast göras för dem 
som ansöker om ny plats eller vill byta plats. Blanketter och närmare in-
formation finns att hämta på kommunens hemsida, www.eckero.ax.  

Frågor och funderingar? Kontakta vik. daghemsföreståndare Jenny Söder-
lund på telefon (018) 364 040. 

OBS! Denna årliga ansökningsomgång genomförs för att underlätta plane-
ringen inför hösten då platser frigörs vid skolstarten. Plats kan sökas när 
som helst under året då behov föreligger. 
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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), 

Löneräknare Malin Nordblom telefon (108) 329 327 

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.  27.1.2023 

Vi uppdaterar besöksinstruktionerna: 
Beakta följande rekommendationer när besök ordnas vid  

Solgårdens verksamhetsenhet 

För att stödja och värna om de äldres 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 så trygga som möjligt: 

- Endast friska personer utan förkylningssymtom bör 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 t.ex. munskydd 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 är inte längre ett krav. 
 

Vid eventuella frågor kan äldreomsorgens personal på Solgården kontaktas på tel. 018 364 020. 

Omvårdnadsledare Andrea Holm, 040 579 6999 eller andrea.holm@eckero.ax.  

Barn- och äldreomsorgsledare Axel Söderback, 018 364 022 eller axel.soderback@eckero.ax.  

Eckerö Röda Korsavdelning 

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.  

Berdinas kläder  

15.3 kl. 13.00 på Solgården.  

Betalning via bankgiro. 

Meddela till Solgården om du 

kommer utifrån. 

 
 

SOMMARPERSONAL 

Har du behov av motiverad arbetskraft i sommar? 

Flera tusen ungdomar i Norden söker sommarjobb. 

Vi hjälper till att hitta sommarpersonalen. 

Alla arbetstillfällen är välkomna! 

 

Behöver du ett sommarjobb? 

Du som är mellan18-30 år 

upplev Norden genom Nordjobb. 

Sök redan idag! 

 

Läs mer på vår hemsida: www.nordjobb.org 

eller Nordjobb på Facebook. 

 

Tel: (18)17279, e-post: aland@nordjobb.org 

 

mailto:andrea.holm@eckero.ax
mailto:axel.soderback@eckero.ax
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 Eckero  pensiona rsfo rening/

Pensiona rsfo reningen fo r Va stra Å land rf  

informerar 
 

Nu är det sista gången Eckerö pensionärsförening informerar. Föreningsregistrering är klar 
och det är dags att ta ett kliv framåt! 

 

För att allt ska gå rätt till enligt den nya föreningens stadgar, behöver föreningen informera 
14 dagar före årsmötet i Eckerö infoblad. Eckerö pensionärsförening behövde bara 7 dagar 
på sig. 

 

Därför har vi planerat om mars på följande sätt: 

 

Eckerö pensionärsförening har vanligt fredagsfika den 10 mars kl 14.00 på Ekergår-
den 

 

Eckerö pensionärsförening har soppsöndag den 12 mars klockan 15. För att veta hur 
mycket soppa vi ska koka så är det bra om du kan säga till senast vid fredagsfikat om du 
kommer eller ringa Marianne 04573832506 senast fredag. Av soppan kommer vi ta en liten 
slant för att täcka råvarorna, cirka 10 euro. 

 

Och sedan två möteskallelser: 

 

Eckerö pensionärsförening har vårmöte den 17 mars kl 13.00 på Ekergår-
den 

Stadgeenliga ärenden samt beslut om att avsluta Eckerö pensionärsförening. 

 

Pensionärsföreningen för Västra Åland rf har ett årsmöte den 17 mars på 
Ekergården, strax efter Eckerö pensionärsföreningens vårmöte. 

Stadgeenliga ärenden 

 

Gamla och nya medlemmar välkomna! Kom ihåg: Om du har betalat medlemsavgiften till 
Eckerö pensionärsförening för år 2023, förflyttas ditt medlemskap vidare till den nya före-
ningen. Du behöver inte betala några dubbla avgifter! Kontonumret är detsamma, FI76 
6601 0004 4783 43. 

 

Styrelsen för Eckerö pensionärsförening 
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Sittgympa på Ekergården 

Sittgympa på Ekergården tisdagar kl. 13.00. Fika efteråt. Ledare: Roger Borgs. Alla pensionärer välkomna!  

 

Föräldrar till små barn inbjuds till 

Föräldra/barn café 
torsdag kl 10-12 på Ekergården 

16 mars och 13 april 
om intresse finns fortsätter vi i maj, och på hösten 

 

Vi bjuder på kaffe med dopp 

Målet är att föräldrar skall kunna komma och träffa varandra 

och att barnen skall få träffas. 

 

Vi Marthor står också till förfogande med information om hushållsnära 

frågor. 

 

Varmt välkomna! 

    

 

 

Välkomna på årsmöte 
Söndagen den 12 mars kl. 14.00 ordnar Eckerö Idrottsklubb r.f. stadgeenligt årsmöte på Solvallen. Välkomna! 
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  Information från Eckerö jaktvårdsförening 
 

Eckerö jaktvårdsförening planerar att hålla årsmöte torsdagen den 16 mars kl:19.00 i Ålands jakt&fiske 

museum. 

Agenda: 

 - stadgeenliga handlingar 

-  jaktförvaltningen deltar 

 -  övriga ärenden 

Se mötes annons i Ålandstidningen en vecka före mötet. 

 

Alla hjärtligt välkomna! 

Hälsningar 

Styrelsen Eckerö Jaktvårdsförening 

 

 

 

 

 

Välkomna på Röda Korsets och Folkhälsans  

VÅRMÖTE 

torsdagen den 21.3 kl 19.00 på Ekergården 

 Stadgeenliga förhandlingar 

 Kaffe med tilltugg 

 Lotteri 

 Program 
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Sankt Lars- och Catharinabladet 
 

Mars 2023 

Eckerö-Hammarlands                

           församling                

Mars månad, fastetid, väntan, väntan och väntan… 
 
Dagarna kan kännas gråa, långa och tråkiga, men innerst inne vet vi att det blir ljusare igen. Väntan ger 
snart resultat i vår, ljusa dagar och påsk. Medan vi väntar kan vi passa på att fylla på krafter. Med vila 
eller aktivitet. Barnen kan sjunga med i klapp & klang eller i barnkörerna, vuxna har psalmsångskväll att 
se fram emot och de lite äldre kan dela gemenskap på seniorträffarna. Alla tillsammans får vi fira guds-
tjänst varje söndag. Fastetiden är en tid att använda för reflektion och påfyllnad, vi samlar krafter inför 
påskens glädje och uppståndelse. Innan dess väntar vi tillsammans, väntar, väntar, väntar… 
 
Eva Williams, tf kyrkoherde 

 

 

Seniorträff på Catharinagården i Hammarland 
Varannan onsdag kl 12.30 med start 8 mars 

I samarbete med äldreomsorgen, ledare Eva Helling. 
På programmet står rörelseglädje 12.30, kaffe med dopp med församlingens inslag ca. 

kl 13.30, och inomhus boule eller annan aktivitet kl 14.00 
Vi avslutar dagen kl 15.00. 

Följande träffar är 22.3, 5.4, 19.4, 3.5, 17.5 samt 31.5. 
Välkommen med! 

Önskar ni gravskötsel,  1 år eller sommarskötsel av gravplatsen                                    
Sommarskötsel 1.6 - 31.8 2023, vattning och ogräsrensning, 50 € 

Gravskötsel 1år 1.2 2023 - 31.1 2024, 3 planteringar, ogräsrensning, vattning, 

ljuständning vid allahelgon, jul, nyår samt trettondagen, 175 € 

Kontakta pastorskansliet tel; 38387 senast 14.4 2023    

Det finns även 5 och 10 års gravskötsel.  

Välkommen med alla barn i församlingens nya barnkör,  
onsdagar varje vecka 

      I Församlingsgården Laurentius (Eckerö) kl. 16.00 
      I Catharinagården (Hammarland) kl. 17.30 
      Vi övar (45 minuter) på samma sånger och uppträder senare          
      tillsammans. Ledare är kantor Pipsa Juslin. 
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 Information: 
-Barnkören övar onsdagar varje vecka i församlingsgården Laurentius (Eckerö) kl.16.00 och i Cat-
harinagården (Hammarland) kl 17.30 
-Klapp & klang torsdagar kl 10.30 i Catharinagården. (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.  

Kontakt: 
Eckerö-Hammarlands församling, Prästgårdsgatan 41, 22240 Hammarland 
e-post: eckero-hammarland.ekonomi@evl.fi  
Pastorskansliet, Kyrkgatan 43, 22270 Eckerö, e-post: eckero-hammarland@evl.fi 
öppet ti-on, fr kl 9-13 tel: 018-38387.  
 

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:t Lars kyrka i Eckerö 

Andra söndagen i fastan  
Bön och tro. 
Gudstjänst 5.3 kl. 11.00 med  
Eva Williams och Christian Juslin. 
Kollekt: Församlingsförbundet r.f. 
 
Tredje söndagen i fastan  
Jesus segrar över ondskans makter. 
Högmässa 12.3 kl 11.00  
med Eva Williams och Pipsa Juslin. 
Kollekt: Kyrkans utlandshjälp. 
 
Fjärde söndagen i fastan  
Livets bröd. 
Familjegudstjänst 19.3 kl 11.00.  
Jean Banyanga och Pipsa Juslin 
Klapp & Klang samt kyrkokören deltar, efteråt 
kyrksaft i församlingsgården Laurentius. 
Kollekt: Förbundet kyrkans ungdom. 
 
Marie bebådelsedag 
Herrens tjänarinna. 
Högmässa 26.3 kl 11.00 med  
Jean Banyanga och Pipsa Juslin. Efteråt kaffe o 
våfflor i församlingsgården Laurentius. 
Kollekt: Finlands svenska kyrkosångförbund r.f.  

 S:t Lars kyrka i Eckerö 

Palmsöndagen 
Ärans konung på förnedringens väg 
Gudstjänst 2.4 kl 11.00 med  
Eva Williams och Christian Juslin. 
Kollekt: Svenska Lutherska Evangeliföreningen 

r.f. 

Skärtorsdag, 6.4 mässa kl 19.00 
Långfredag, 7.4 gudstjänst kl 11.00 
Påskdagen, 9.4 högmässa med  
konfirmation kl 11.00 och kl 14.00 
Mera information om påsken i nästa infoblad, på 
hemsidan och på FB. 
 

Catharinagården i Hammarland 

 
 
 
 
 
 
 
 
St: Catharina kyrka är stängt för renovering av 
läktare och orgel fr o m 7.1 2023 och framåt. Väl-
kommen till Eckerö S:t Lars kyrka. 

Psalmafton i Catharinagården 
Lördag 25.3kl. 18.00.  
Vi sjunger psalmer ur tillägget 
för att bekanta oss med dem. 
Kvällste efteråt. 

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

