SALTVIK
INFORMERAR december

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

Kommunkansliet
informerar:

12 / 2014

Samhällsinformation
Tel: 48 900

Fax: 489 011

Tekniska nämnden
informerar:

KOMMUNKANSLIET STÄNGT

ROSTFRIA BÄNKAR TILL SALU

Kommunkansliet håller stängt vecka
52, nyårsafton, samt fredagen
2.1.2015.

4 stycken rostfria bänkar säljs i befintligt
skick till högstbjudande. De har måtten:

I brådskande tekniska ärenden kan
fastighetsskötarna kontaktas på
tel. 0457 52 21 626, eller
0457 34 39 821.
I akuta sociala ärenden finns
kontaktinformation på socialkansliets
telefon 48 90 30.
I övriga brådskande ärenden, kontakta
t.f. kommundirektör på tel. 0457 34
46 420.

1) B 70, H 90 och L 150
2) B 75, H 90 och L 90
3) B 60, H 90 och L 60
4) B 60, H 90 och L 120
Visning enligt överenskommelse med
fastighetsskötare Owe Johansson,
tel. 0457-52 21 626.
Anbud med bänkens nummer lämnas till
kommunkansli eller per e-post till
info@saltvik.ax senast måndagen
15.12.2014, kl. 15.00.

Saltviks kommun önskar alla

God Jul
&
Gott Nytt År

1)

2)

3)

4)
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Skol- och bildningsnämnden informerar:
BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER
Öppettider under jul-, nyårs- och
trettonhelgen:
23–28.12 STÄNGT
Måndag 29.12
Tisdag 30.12
Onsdag 31.12
1- 6.1 STÄNGT

17.30–20.00
8.30–14.00
8.30–14.00

Ordinarie öppettider
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Lunchstängt

17.30 – 20.00
8.30 – 14.00
8.30 – 14.00
17.30 – 20.00
11.00 – 11.30

BOKNYHETER
Vuxna
Jan Nåls - Gränsfall Algoth Niska
Synnöve Jordas - Ingen behöver få veta
Anna Braw - Julfika
Mons Kallentoft - Jordstorm
Johanna Vesikallio - Lillan: Elisabeth
Rehns sällsamma liv

Barn
Anna Jansson - Julklappstjuven
John Flanagan - Inkräktarna
Hjort & Rosenlöf - Barnens julbok
Lin Hallberg - Sam och Sigge och den
första julen
Inger & Lasse Sandberg – Tummen och
dockis

Bibliotekets tfn: 48 534
E-post: biblioteket@saltvik.ax
Biblioteket finns i Rangsby skola.
UTSTÄLLNING
Utställning av kaffepannor i Saltviks
bibliotek 6.11 – 18.12. Anders Berglund
visar en del av sina kaffepannor.
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Byggnads- och miljönämnden informerar:

PLAST

ÖPPETHÅLLNINGSTIDER VID
SALTVIKS RETURDEPÅ

Då det senaste tiden varit en del
diskussioner om hur plast ska sorteras,
vill vi påminna om att endast hårdplast
ska lämnas till miljöstationerna
eller ReturDepå.

Måndagar 13.30 - 17.00 samt 18.00 - 20.00
Onsdagar 18.00 - 20.00
Fredagar 13.30 - 17.00

Hårdplast är flaskor, burkar, dunkar och
lock, d.v.s. plast som inte går att skrynkla
ihop, ofta märkta med 1/PET, 2/PE-HD,
5/PP och 6/PS.

Kväll före helg stängt (18.00 - 20.00), alla
helgdagar stängt. ReturDepån är stängd
trettondagsafton, valborgsmässoafton,
självstyrelsedagen, midsommarafton,
julafton och nyårsafton.

Mjukplast (t.ex. brödpåsar) ska alltid
sorteras i brännbara avfallet.

ReturDepån ligger vid Getavägen (skyltat) och
har tel. 018-48157 / 0400-450 004.
Vid ReturDepå gäller endast kontant betalning,
ej bankkort.

JULKLAPPSPAPPER
Du kommer väl ihåg att julklappspapper
och – snören ska slängas i brännbara
avfallet? De innehåller för mycket färger
och plaster för att kunna återvinnas.
Större mängder kartong bör föras till
ReturDepå, så att inte containrarna vid
miljöstationerna svämmar över.
Att lämna in t.ex. kartong, glas, wellpapp,
tetror o.s.v. till ReturDepån kostar
ingenting.
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SNÖPLOGNING VINTERN 2014 – 2015
Om Ni vill erhålla kommunal snöplogning under vintern 2014 - 2015, skall
plogningsavgiften på 300€ (inkl. moms) betalas* till kommunens konto
ÅAB 660100-1073014. IBAN nr: FI84 6601 0001 0730 14, BIC-kod: AABAFI22.
Behövs ingen plogning pga. snöbrist kommer avgiften inte att återbetalas.
Målsättningen är att vägarna skall vara framkomliga med personbil.
Vid extrem väderlek (t ex snöstorm och yrväder) kan detta dock inte garanteras.

OBS!

* Namn och fullständig adress dit plogning önskas, måste tydligt framgå på betalningen!
Då betalningen registrerats hos kommunen,
sätts adressen med på plogningslistan inom en arbetsdag.
Fastighetsinnehavaren måste förse infarten och vändplanen med plogkäppar som placeras
tillräckligt tätt även kring stubbar, stenar och andra eventuella hinder vid vägkant.
Fastighetsinnehavaren skall ta bort kvistar till en höjd av 3,5 ovanför den väg som skall plogas,
samt avlägsna uppstickande stenar och dylikt från vägen. Tänk på att snön tynger ner grenar och
buskar, vilka då kan bli i vägen för plogningen! (Allmänt kan man konstatera att ju större
ojämnheter och ju djupare hjulspår, desto sämre plogningsresultat.)
Privatvägsplogning sköts med samma utrustning som plogning på t.ex. kommunalvägar och det är
fastighetsinnehavarens ansvar att se till att det finns tillräckligt med utrymme på tomten.
Om vägen inte uppfyller kraven för plogbar väg och detta leder till skador på
entreprenörernas utrustning, kan fastighetsinnehavaren bli ersättningsskyldig. Eventuella
skador på fastighetsinnehavarens egendom ersätts av entreprenören.
Om Du är osäker på om Din infart uppfyller kraven, kontakta Din plogare.
Övrig information erhålls av vik. byråsekreterare Ylva Westerberg, tel. 489 022 eller
kommuningenjör Lars-Erik Danielsson, tel. 489 040.

Om Ni har önskemål eller frågor angående plogningen skall Ni vända Er direkt till
respektive plogare:
Distrikt

Plogare

Telefon

Haga – Ödkarby - Hjortö

Erik Hamnström

Mobil 0457- 52 44 128

Sålis – Laby – Toböle – Bertbyvik

Guy Söderlund

Mobil 040- 06 44 333

Lavsböle – Tengsödavik

LBS Staffan &
Janne Mörn

Mobil Janne 040- 06 85 129

Kvarnbo – Haraldsby

LBS Staffan &
Janne Mörn

Mobil Staffan 040-52 94 587
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