SALTVIK

5 / 2008

Gruppbrev med posten når alla

INFORMERAR maj

Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY
E-post: info@saltvik.ax
Hemsida: www.saltvik.ax

Tel: 48 900

Fax: 489 011

Kommunstyrelsen
informerar:

Saltviks Röda Kors
informerar:

INFO-TAVLOR

VANDRINGAR

Kommunen kommer att sätta upp nya
info-tavlor under våren. Tavlorna placeras
vid Kvarnbobutiken, vid Matkroken, i
Hamnsundet samt vid båda rastplatserna.
Nu finns det möjlighet att boka reklamplats på info-tavlorna. De synliga måtten
på reklamplatserna är 476 x 130 mm, och
priset är 61 € inkl. moms per reklam och
år. (Om efterfrågan överstiger tillgången,
kan halva reklamplatser säljas för 36,60 €
per reklam och år.) Priserna gäller för en
reklam på alla fem tavlor.
Företagen/föreningarna betalar för sitt
eget reklammaterial.
För mer information eller bokning av
reklamplats, kontakta Tove Jansson på
tel. 489 016 (må-ons) eller
tove.jansson@saltvik.ax .
FÖRENINGAR I SALTVIK
Vill ni synas på vår nya hemsida?
Hör i så fall av er till mig inom maj
med
• kontaktuppgifter
• adress till ev. hemsida

Hej alla glada människor!
Nu är det snart dags för vårens populära
vandringar – 4 nya platser. Ett bra sätt att
lära känna Saltvik! Vi startar 18.30 och
tar en kort fikapaus varje gång.
Ti 6.5

Haraldsby – utsikt från 3 berg
Samling: Byagården
(lekparken)

To 15.5

S Haga – Söderholmen
Samling: H. Lindström,
Tellviksvägen 32

Ti 20.5

Långbergsödaöjen
Samling: Norr om Tjärnan,
Kuggviksvägen

On 28.5

Daglösa – Tröttviken
Samling: S-Å Mattsson,
Daglösavägen 403

För mer info, ring Inger på tel. 41447
eller 0457-342 69 20.
VÄLKOMNA!

Hälsningar, Tove Jansson
Tel. 489 016
tove.jansson@saltvik.ax
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Solö byalag
informerar:

Tengsöda byalag
informerar:

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Solö byalag håller årsmöte, söndagen
den 4 maj 2008 kl.19.00 på ”Lillgårds” i
Ödkarby.

Tengsöda byalag håller årsmöte lördagen
den 10 maj 2008 kl.13.00, hos Sigrun och
Lasse.
Hjärtligt välkomna!

*Stadgeenliga förhandlingar
*Diskussion om årets aktiviteter och
rapport om vad som händer på Mickels
*Kaffe och glass med kinuskisås,
pris 5 €.
Alla hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Andelslaget Bocknäs
Vatten informerar:

Västra Saltviks Väl
informerar:
VALBORG PÅ SOLBACKA
Kom och fira Valborg på Solbacka
den 30 april kl. 18.00.
* Försäljning
• mjöd
• munkar
• läsk
• korv
• godis
* Brandbilsåkning

INFORMATIONSTILLFÄLLE
Andelslaget Bocknäs Vatten anordnar
informations- och diskussionstillfälle på
Ödkarby skola tisdagen den 29 april
kl.19.00.

* Häst- och vagnåkning
VSV HAR HÅLLIT ÅRSMÖTE
Följande personer har invalts i styrelsen:

Hälsoinspektör Magnus Eriksson från
Ålands Miljö- och hälsovårdsmyndighet
informerar om vattenkvalitet m.m.

Ordf.:
Mikael Nyholm
Viceordf.:
Dan Nyholm
Sekreterare:
Desiré Danielsson
Kassör:
Anders Nordqvist
Uthyrningsansvariga:
Berit Nyholm, tel. 48036 och
Mikael Nyholm, tel. 48675 eller
0457-3613474.

Styrelsen

Medlemsavgiften: 15 € / 5 €
Kontonummer: 660100-2305506

Andelslaget informerar om eventuell
utbyggnad av det befintliga vattennätet i
Saltvik. Gamla och nya abonnenter är
välkomna med frågor och förslag.
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Anmälan till

Skördefesten på Åland 2008
Söndagen den 21 september kl 11 – 17
Marknaden vid Ålands Landsbygdscentrum
Sista ansökningsdag 15 maj 2008
Deltagaravgift 45 euro. Hyra för bord 10 euro.
För anmälan efter den 15 maj är deltagaravgiften 75 euro.

Allt på Skördefesten är producerat på Åland
År 2007 besöktes Marknaden av 6 300 personer.
Speciellt efterfrågade produkter är:
ägg, grönsaker, hemvete,
bakverk och blommor.

Folkhälsan i Saltvik
informerar:
LEKPARKEN I HARALDSBY
Nu är det dags att anmäla om Ni vill ha
plats för barnen i lekparken i Haraldsby
från hösten 2008.
Parken är öppen må - to kl.11.15 – 14.15,
med start måndagen den 1 september.
Anmälan till Marianne Branér, tel. 41 345
eller 0457-530 13 45.

För ansökan och information kontakta Mari Rosenqvist
Tel, 22415 Mobil, 04575957845 e-post, mari@april.ax
eller via hemsidan www.skordefest.ax under rubriken Deltagarinfo.

Huvudsponsor för Marknaden

Äldreomsorgen
informerar:
SENIORCAFÈ
V. 17 / tis 22 april kl. 13.30-15.00 i
Boogården.
V. 19 / tis 6 maj far vi på vårutflykt till
Eckerö! Samling kl. 12.30 vid
Kvarnbobutiken. OBS! Tiden!
Kostnad 10 € / person. Anmäl dig senast
fredagen den 2 maj till Sunnanberg,
tel. 43451.
Alla är hjärtligt välkomna!

Kom och njuta av god mat
i en vacker miljö.
MORSDAGS BUFFÉ
På
Ulfsby Gård
Söndagen den 11/5
2008 kl. 13-18
Vi lottar ut en present på
ett vackert hantverk bland
alla mammor
Boka gärna bord
018-31040, 040-7380758
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Lantbrukskansliet informerar
JORDBRUKSSTÖDANSÖKAN 2008
Vårens ”stora jordbruksstödansökan” skall vara inlämnad senast 30 april 2008. Ändringar
i odlingsarealerna kan göras som tidigare år på blankett 117 till och med 16 juni 2008.
Korrigeringar: Kontrollera färdigt ifyllda uppgifter på blanketterna och korrigera om det
behövs genom att dra ett streck över det felaktiga och skriv det rätta invid. OBS! Glöm ej
att signera och datera alla ändringar som görs!
Datering och underskrift: Om stödansökan består av separat sidor, t.ex adb-utskrifter,
skall varje sida undertecknas, dateras och förses med lägenhetssignum.
Arrendemark: Skriftligt arrendeavtal inget måste - men rekommenderas. Kopia av avtalet
skall bifogas ansökan såvida inte avtalet inlämnats tidigare. Muntligt arrendeavtal kan
ingås för högst 2 år i taget. Under Tilläggsuppgifter i ansökan ( t.ex. på blankett nr.102B)
skall man uppge arrendegivarens namn samt datum för när muntliga arrendeavtalet börjar
och slutar.
Inom Gårdsstödet har den 10 månader långa besittningstiden slopats och besittningstiden för stödberättigad areal är en dag dvs 16.6.2008. Dock viktigt att komma ihåg att
det är stödtagaren som ansvarar för att tvärvillkoren följs under perioden 1.4 – 31.12.
Rekommenderas därför att man som stödtagare har besittningsrätt till stödarealen fram till
31 december.
Klistermärkena har slopats. Potatis och grönsaker berättigar till Gårdsstöd enligt vanliga
stödrättigheter.
Trädesskyldigheten slopas för år 2008 (trädesrättigheterna bibehålls dock). Det är dock
möjligt för den som besitter trädesrättigheter att ha frivillig träda och då måste 2007 års
bestämmelser om obligatorisk träda följas. Kontrollera att trädeskravet för ett skifte med
Träda =MM år 2007 uppfylls 2008.
Gårdsstöd även till arealer av vissa permanenta grödor ss. frukt-, bär- och prydnadsväxter fr.o.m. 2008. Stödrättigheter kan sökas ur den nationella reserven på basis av de
godkända arealerna för nämnda grödor för år 2006. Ansökan görs på blankett 289 och
skall lämnas till länsstyrelsen senast 30.4.2008.
Nytt beträffande tvärvillkoren: Krav på växtföljd dvs det bör finnas minst två olika
odlingsväxter på gården. Kravet gäller dock inte gårdar med enbart vallväxter.
Benämning på odlad gröda på jordbruksskiftesblanketten Å1b/ 102B: Följ de benämningar
på odlad gröda som finns i ifyllningsanvisningarna för 2008 sid. 36 -38!! Skriv inte bara
vall utan specificera om det är fråga om ett- eller flerårig hövall, ensilagevall eller
betesvall. Vete benämns som höst-, vår- eller rågvete och korn antingen som foder- eller
maltkorn. För potatis används benämningarna livsmedelsindustripotatis, egen
sättpotatisproduktion, matpotatis, tidig potatis under väv osv.
Fortsätter..
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Använd inte gamla benämningar ss. CAP-träda, grönträda eller frivillig träda. Den som
besitter trädesrättigheter och som vill träda frivilligt (trädesskyldigheten slopad 2008)
benämner sin trädesareal som Träda. Den som inte har trädesrättigheter, benämner sin
trädesareal som Icke odlad åker som sköts (denna areal skall som regel vara insådd och
slås en gång per odlingssäsong).
Som Tillfälligt icke odlat räknas arealer på vilka det tillfälligt finns t.ex. ensilagebalar,
virkesupplag, gödselhögar mm. Grönsaker och potatis som används för eget bruk skall
benämnas Trädgårdsland.
Hästar, för vilka söks nationellt stöd, har en hållandetid på 100 dagar (1.5 – 8.8).
Nationella stödet för hästar skall inlämnas senast 30 april på blankett 101C del I.
Överföring av stödrätter: Vid överlåtelse resp. övertagande av ny mark med vilken
stödrättigheter medföljer, bör man komma ihåg att anmäla om överföring av
stödrättigheter. Överföringen görs med blankett nr. 103B. Till anmälan skall överlåtarens
blankett nr. 103A alltid bifogas. Blanketten skall inlämnas till lantbrukskansliet senast
16.6.2008 men kan med fördel inlämnas samtidigt med övriga stödhandlingar.
Ansökningsblanketter: Använd inte jordbruksskiftesblankett 102B som kommit från
JSM utan använd jordbruksskiftesblankett Å1b/102B som är tredelad och självkopierande
och som kommit från Ålands landskapsregering.
Blanketter finns at hämta från lantbrukskansliet. Landskapsregeringens blanketter hittas
från www.regeringen.ax -> avdelningarna -> näringsavdelningen -> jordbruksbyrån ->
blanketter. Övriga blanketter hittas från internetadressen http://lomake.mmm.fi -> välj
svenska.
Boka tid för genomgång av ansökan
Om du vill få en snabb (max 15 min) genomgång av din ansökan i samband med
inlämnandet bör du kontakta lantbrukskansliet och boka tid, tel. 431 540 / 431 541.
OBS! Lantbrukskansliet finns sedan hösten på andra våningen i nya kommunhuset
dvs. gamla Godbyskola, ett rött flervåningshus ca 100 m norr om gamla lantbrukskansliet.
Ansökan om bidrag för tjurar och stutar
Årets andra ansökningsomgång för tjur- och stutbidrag infaller 16 – 30 april.
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Antböle vävkurs
informerar:

Antböle vävkurs och
Ålands Bildningsförbund
informerar:

UTSTÄLLNING
* 100-års jubileum av Folkdräkter 2008 *
av trasmattor och poppana-vävar från
Antböle Vävkurs, i Saltviks Bibliotek i
Rangsby under tiden 5-29 maj 2008.
Utställningen öppnas måndagen 5 maj
kl. 17.30 med servering!
VÄLKOMNA att titta under bibliotekets
öppethållningstider:
Må
Ti
On
To

17.30-20.00
8.30-14.00
8.30-14.00
17.30-20.00

VISNING AV FOLKDRÄKTER
från Folkdräktsprojekt, som tillsammans
med Antböle Vävkurs och Ålands
Bildningsförbund har hållits i Saltvik de
tre senaste åren.
Visningen äger rum i Mariagården,
onsdagen den 21 maj kl. 19.00 - .
Vid samma tillfälle presenteras
Folkdräktrådet ”Brages” nya bok om
finlandsvenska och åländska folkdräkter,
samt att intresserade kan förhandsboka /
köpa nämnda bok.
Klä dig gärna i folkdräkt!
Servering.
ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Vi på kommunkansliet önskar er alla

en riktigt skön vår
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