SALTVIK
INFORMERAR november

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

Kommunkansliet
informerar:

11/2008

Gruppbrev med posten når alla
Tel: 48 900

Fax: 489 011

HAR DU EN BOSTAD ATT
HYRA UT I SALTVIK?
Hör då av dig till oss på kommunkansliet.

ÄNDRAT STOPP- OCH
UTGIVNINGSDATUM
Stoppdatum för material och datum för
utgivning av Saltvik informerar januari
2009 har ändrats, datum för decembernumret är som tidigare.
Stoppdatum

Utgivningsdatum

Nr 12 / december
20 november

27-28 november

Nr 1 / januari
11 december

18-19 december

Vi kan lägga ut dina kontaktuppgifter på
vår hemsida. Kommunens hemsida är en
plats många söker på när de letar bostad i
kommunen.
Kontaktperson: Ylva Westerberg
Tfn: 489 023
e-post: ylva.westerberg@saltvik.ax

KOMMUNKANSLIET
HÅLLER STÄNGT
Allmänheten görs uppmärksam på att
kommunkansliet håller stängt i samband
med jul- och nyårshelgen, dvs
29.12.2008-2.1.2009.
Närmare information lämnas i nästa
nummer av Saltvik informerar, samt på
kommunens hemsida www.saltvik.ax,
kansliets dörr och på telefonsvararen.
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Kommunkansliet
informerar:
Det var många som tyckte till om
kommunens nya hemsida.
Slumpen avgjorde att Bo Lundberg vann
priset i form av julbord för två personer
på Silverskär.
Grattis Bo!

Lantbrukskansliet
informerar:
TJURBIDRAG /
BIDRAG FÖR STUTAR
Årets sista ansökningsomgång för
tjurbidrag och bidrag för stutar
inleds den 10 november och
avslutas den 24 november.

Fritidsledaren
informerar:
DISCO-SIMNING

Äldreomsorgen
informerar:
ÄNDRADE
HEMSERVICEAVGIFTER
Kommunfullmäktige har fastställt nya
hemserviceavgifter från 1.11.2008.
Ändringen innebär att klientavgifterna
minskar för klienter inom fortgående och
regelbunden hemservice.
Mer information kan fås från Ramona på
kommunkansliet, tel 489 022 eller via
kommunens hemsida www.saltvik.ax .
ANHÖRIGDAG
Välkomna till Sunnanberg på anhörigdag,
lördagen den 15.11 kl. 13.30.
• lotteri
• musik och sång
• kaffeservering
Vänligen meddela oss på Sunnanberg
före fredagen den 14.11 om hur många
anhöriga som kommer, tel 43451.
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

UTSTÄLLNING PÅ SUNNANBERG

• Fredagen den 7.11-08
• Kl. 18.30-21.00
• I Godby simhall
• För elever i åk 3-6
• Pris endast 4,- €
• Försäljning av läsk och godis
• DJ Alex underhåller hela kvällen!
Ledare under discosimningen är
Ålands fritidsledare!

Gunnie Jansson visar sin samlingsutställning med verk från hösten 2007 våren 2008. Utställningen visas fram till
sista november.

Anmäl dig före den 31.10 till din
fritidsledare eller till vår e-post:
fritidsledarna@hotmail.com .

Har du vägarna förbi Sunnanberg så
är du välkommen in!

En del av målningarna har målats på
konstkursen ”Middagskonstnärena” och
en del vid tillfällen då ”inspiration slagit
till”: hemma, i naturen eller på resa.
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Röda Korset och
Folkhälsan i Saltvik
informerar:
HÖSTMÖTE
Tisdag den 11 november kl 18.00 på
Sunnanberg Vårdhem
Styrelserna för Folkhälsan och
Röda Korset i Saltvik
·
·
·
·

Sedvanliga handlingar
Försäljning av Lucialotter
Besök av årets Luciagrupp
Kaffe med dopp
Välkomna!

Fritidsledaren
informerar:
FOTBOLLSLEKIS 2008
Hej!
Är du intresserad av att komma med
och spela lite fotboll och leka med
kompisar?
Då ska du komma med på vårt fotbollslekis 8.11.2008! Vi startar klockan 12.00
och håller på till 14.00.
Fotbollslekiset är till för dig som är född
2002-2003.
Platsen är Ålands Idrottscenter.
Detta är ett tillfälle för barnen att prova
på fotboll, lekiset är gratis.
Tag med:
 kläder och skor som är
anpassade för fotboll.
 Något att dricka.

NÖDFÖRSTAHJÄLPKURS
(repetition)
6 lektioner (2 tillf. kvällstid)
Tid: Tisdag 25.11 samt Onsdag 26.11
kl: 18.30-21.15
Plats: Rödakorsgårdens gymnastiksal
Pris: 46€/person
Vi går igenom livräddande förstahjälpen
och olycksplatsen. Kursen innefattar både
teori och praktik samt berättigar till intyg
som är i kraft 3 år.
Bindande anmälan senast två veckor före
kursstart till Fia Nordberg-Gäddnäs
tel:528 504 / 0457 3432 901 eller maila
till fia.nordberg-gaddnas@redcross.fi .

För anmälningar ring Dick på telefon
41422 eller skicka e-post till
vl.iffk@aland.net. Anmälningar skall
göras senast 5 november.

Firma RS Nylund
Grävning utföres med 4,5 tons
minigrävare på gummiband.
Kontakta Stefan,
tel. 0400-796 310.
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Expedition Svalbard !
I Juli 2009 Ombord på M/S Origo
Några platser kvar

För bokning eller ytterligare information kontakta tp.naturresor
Telefon 018-56550 Mobiltelefon 0405126261
tp.naturresor@pp.inet.fi

EKOLOGISKA ODLARNA STARTAR NAMNINSAMLING
GÖR ÅLAND TILL EN GMO-FRI ZON!
Genmodifierade organismer, GMO, innebär att forskare manipulerar DNA och skapar en
mix av olika arter som aldrig skulle kunna korsas på naturlig väg. Ingen vet vilka de
långsiktiga miljöriskerna är.

* GMO hotar den biologiska mångfalden.
* GMO dödar humlor och bin. GMO grödor är manipulerade för att döda skadeinsekter. Då dör även de
pollinerande insekterna ut.
* GMO ökar gift och kemikalieanvändningen eftersom GMO grödor skall vara resistenta mot växtgifter.
* GMO kan sprida sig om smitta ekologiska odlingar och vilda bestånd.
* GMO kan innehålla antibiotika resistenta gener som riskerar människors och djurs hälsa.
* GMO släpps ut utan tillräcklig vetenskaplig förståelse för konsekvenserna vare sig för naturen eller för
människors och djurs hälsa.
* GMO är både oförutsägbart och oåterkalleligt, när man väl infört GMO grödor finns ingen ångerknapp!

LISTOR FÖR NAMNUNDERSKRIFT OCH BROSCHYRER MED MER INFO
OM GMO FINNS PÅ: AGENDA 21 KONTORET, EMMAUS, LIV & LUST,
STADSBIBLIOTEKET OCH FÖRHOPPNINGSVIS UTE I KOMMUNERNA,
BUTIKEN, POSTEN OSV.
SISTA INLÄMNINGSDAG 15.11.
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Skol- och bildningsnämnden informerar:
ÄNDRADE
BARNOMSORGSAVGIFTER
Kommunfullmäktige har fastställt nya
barnomsorgsavgifter från 1.11.2008.
Beslutet innebär bl.a. att:
• en syskonrabatt om 20 % införs för
andra barnet i barnomsorg, förutom
på maxavgiften där avgiften är
180 € för andra barnet.
• maxavgiften fastställdes till 210 €
(barn 1) och 180 € (barn 2).
• samtliga minderåriga barn i
familjen beaktas.
• avgiftsprocenten minskas med 1%.
Mer information kan fås från Pian på
kommunkansliet, tel 489 032 eller via
kommunens hemsida www.saltvik.ax .
HEMVÅRDSSTÖD
Kom ihåg att meddela ändringar som
kan påverka erhållande av
hemvårdsstöd!
T.ex. om
* barnet börjar i kommunal dagvård
* en ny moderskapspenningperiod börjar
* familjen flyttar från kommunen
* du börjat jobba och har tilläggsdel som
påverkas av inkomsten. Kom ihåg att
meddela kansliet även om du börjat jobba
inom kommunen!
Kontakta Pian på kommunkansliet
(tel. 489 032) om du är osäker,
hemvårdsstöd som utbetalas på oriktiga
grunder återindrivs.

Tekniska nämnden
informerar:
AVLOPP OCH REGNVATTEN
Tekniska nämnden vill påminna alla som
är anslutna till det kommunala
avloppsnätet att det inte är och inte har
varit tillåtet att leda dagvatten och
dräneringsvatten till avloppsnätet. Dels
ökar mängderna och därtill störs
reningsprocessen.
Avloppsvattnet pumpas till reningsverket
i Mariehamn. Norra Ålands avloppsvatten
Ab som har hand om överföringsledningen mäter och tar betalt för allt
vatten som pumpas vidare till Mariehamn.
Mängden avloppsvatten blir onödigt hög
om det innehåller regnvatten som i stället
kan infiltreras på tomten eller ledas till ett
dike. I slutändan blir det så att alla får
vara med och betala genom höjda
avloppsvattenavgifter. Regnvatten från ett
tak på ett normalstort hus kostar med
dagens avgifter ca 300 €/år!
Husägare som trots förbudet har stuprören
kopplade till avloppsnätet bör snarast
bygga om sin anläggning och de som inte
vet vart regnvattnet leds bör vid nästa
regnväder kontrollera detta och vid behov
bygga om sin anläggning.
PLOGNINGSAVGIFTER
Plogningsavgifterna återremitterades till
Tekniska nämnden vid kommunfullmäktiges möte den 20 oktober.
Kommunfullmäktiges nästa möte hålls i
kommungården i Nääs den 10 november
kl. 19.00. Efter mötet finns information
om avgifterna på kommunens hemsida
www.saltvik.ax , eller per tel. 48 900.
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i Ödkarbyskolan
Lördagen den 8 november -08 kl. 1212-14
Här finns allt för barn mellan 0-15 år:
Babysaker
Barnmöbler
Böcker
Cyklar
Flytvästar
Hjälmar
Idrottstillbehör
Instrument
Kläder & Skor
Kälkar & Pulkor
Leksaker
Skidor & Pjäxor**
Skridskor**
Spel & Filmer
Med mycket mera!
* Obs! Kan finnas även i vuxen storlek

Försäljning av kaffe, bullar och saft
Fiskedamm

VÄLKOMMEN!
Har Du också barnsaker som Du vill sälja? Lämna in Dina saker så sköter Åk 5 försäljningen åt Dig.
Kostar 5€ i avgift. Du får vinsten för försäljningen själv. Alla får vara med i mån av plats. Först till kvarn...
Kontakta Erica Borg tel: 0457-379 29 21 eller Jennie Larsson tel: 0457-313 56 48
för att delta och för mer information.
Arr. Åk5, Ödkarbyskolan
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