SALTVIK

Gruppbrev med posten når alla

INFORMERAR december

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

Kommunkansliet
informerar:
www.saltvik.ax
Många går nu in på kommunens hemsida
för att hålla sig uppdaterade både vad
gäller olika aktiviteter och kommande
evenemang som öppettider och andra
uppgifter.
När det nu drar ihop sig till jullov, kanske
ni har uppehåll i era fritidsaktiviteter
under tiden? Har ni ändrade öppethållningstider under julhelgen? Har ni
planerat något evenemang som ni vill ha
med i kalendern?
Meddela gärna kommunkansliet om
ändringar som bör göras på hemsidan!
Kontakta Tove (må-to på tel. 489 016
eller tove.jansson@saltvik.ax ) eller Ylva
(tel. 489 023 eller info@saltvik.ax ), eller
använd tipsa-funktionen på hemsidan!
PRENUMERERA
Du kommer väl ihåg att du kan
prenumerera på olika protokoll, nyheter,
kungörelser, infobladet och mycket,
mycket mer? Gå in på www.saltvik.ax
och klicka i vad du vill prenumerera på
till din mailadress!

12/2008

Tel: 48 900

Fax: 489 011

TÄVLING PÅ HEMSIDAN
Vore det inte trevligt att vinna en korg
full med läckerheter till julen?
Det enda du behöver göra är att gå in på
www.saltvik.ax och klicka in dig på vår
tävling ”Var är fotot taget?”
Korgen lottas ut bland alla rätta svar som
kommit in senast den 17 december.
Har du ingen egen dator? På kommunens
bibliotek finns en dator som alla kan
använda sig av. Bibliotekarien hjälper dig
gärna.
Skicka in ditt svar och dina
kontaktuppgifter senast den 17 december
till tove.jansson@saltvik.ax.

Äldreomsorgen
informerar:
SENIORCAFÉTS JULFEST
Seniorcaféts årliga julfest ordnas
onsdagen den 17 december
kl. 13.30-15.00 på Haraldsby byagård.
(Obs! Datum och plats!)
Ta gärna med ett litet paket (ca 5 € ).
Om Du behöver taxiskjuts så ring till
Sunnanberg vårdhem tel. 43451.
Hjärtligt välkomna!
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Kalles skogs- och
trädgårdsskötsel
Behöver du hjälp med
* skogsarbete
* trädgården
* sommarstugetomt som
behöver röjas upp
Tag kontakt med
Kalle Nordström
tel. 040-965 17 16

Röda Korset i Saltvik
informerar:
RK-MIDDAG
Hej alla Saltvikare!

Västra Saltviks
Lantmannagille
informerar:
INFORMATIONSTILLFÄLLE
om deltagande i skördefesten på Åland
2009, tisdagen den 9 december 2008
kl. 19.00 i mötesrummet på Branddepån
i Nääs.
Västra Saltviks lantmannagille kommer
att delta i skördefesten på Åland med en
öppen gård i Västra Saltvik 18-19
september 2009.
Vi inbjuder härmed alla enskilda,
föreningar och företag till ett
informations- och diskussionstillfälle, så
att vi utöver primärprodukter även kan
erbjuda mycket mer vid besök på den
öppna gården.
För närmare information kontakta
Henry Lindström 0457-529 51 04.
Alla hjärtligt välkomna!
Västra Saltviks lantmannagille

Kommunkansliet
informerar:

Nu är det snart dags för årets RK-middag.
LUCIADAGEN 13 DECEMBER
KL 13.30 på GODBY HOTELL.
Då äter vi en julinspirerad 3-rätters
middag, har lite program, sång och musik
samt vårt sedvanliga brödlotteri.
Pris: 15 €.

Stopp- och utgivningsdatum för Saltvik
informerar tidigareläggs i december
(utgåva januari 1/09).

Anmälan senast 5 december till
Marita tel. 48 131 eller
Inger tel. 41 447.

NYTT STOPPDATUM: 11 december
NYTT UTGIVNINGSDATUM:
18-19 december.

Hjärtligt välkomna!
Saltviks RK
Styrelsen
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Material lämnas till Ylva på kansliet,
helst på mail ylva.westerberg@saltvik.ax.
Stopp- och utgivningsdatum samt prislista
för annonsering finns på www.saltvik.ax .
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Skol- och bildningsnämnden informerar:
BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER
15 december till och med 6 januari:
Måndag 15 december 17.30 - 20.00
Torsdag 18 december 17.30 - 20.00
Måndag 22 december 17.30 - 20.00
Måndag 29 december 17.30 - 20.00
OBS! Övriga tider STÄNGT
Från och med 7 januari 2009
öppet som vanligt:
Måndag 17.30 - 20.00
Tisdag 8.30 - 14.00
Onsdag 8.30 - 14.00
Torsdag 17.30 - 20.00
Lunchstängt 11.00 – 11.30.
Hälsningar, Anna-Lena
Tel. +358(0)18-48 534
Fax. +358(0)18-43 608
e-post: biblioteket@saltvik.ax
NYHETER PÅ BIBLIOTEKET
Vuxna
Karin Alfredson; Kvinnorna på10:e våningen
Petter Karlsson ; David Lega – när inte
armarna räcker till
Marika Cobbold Hjörne; Afrodites klinik för
motvilliga älskande
Cecilia Hagen; Kulla-Gulla stretar vidare
Nora Roberts; Blå Dahlia
Barn
Lennart Hellsing; Krakel Spektakel blir
upptäcksresande
Martin Widmark; Häxdoktorn
Peter Barlach; Dubbelfel
S.Olsson & A.Jacobsson; Håkan Bråkans
tokbok
Juija Wieslander; Mamma MU och Kråkans
jul

Hästvänner, se hit!
Det finns många hästintresserade i
Saltvik.
Vi har funderat på om det skulle finnas
intresse att bilda en förening för
hästägare och övriga hästintresserade i
Saltvik. Föreningens syfte skulle vara
att:
Häng med
du med !

o Skapa nya kontakter mellan
hästintresserade
o Kunna träffas och prata häst,
videokvällar
o Möjlighet att få hjälp av andra
(hästvakt) om man t ex skall ut och
resa
o Sälja byta hästgrejer
o Arrangera gemensamma ridturer,
träningar, föreläsningar
o Boka hovslagare, kiropraktor m.m.
o Göra skojiga saker tillsammans t ex
orientering, maskerad
o Hästshopping till Sverige
o Med mera, med mera...
Under december månad finns det
möjlighet att anmäla sitt intresse och
efter nyår träffas vi om det finns
tillräckligt många intresserade.
Vänligen kontakta:
Therèse Eriksson e-post:
bajskir@aland.net eller sms 040-736
19 22 eller
Mia Schütten e-post:
mia@schuetten.ax eller sms 0457-343
42 62 (kvällar).
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Vi efterlyser fler bäddar sommaren 2009!
Nu har du möjlighet att hyra ut din bostad till
Öspelsbesökare och mediarepresentanter 25.6–6.7.2009*
Inkommande sommar besöker tusentals deltagare, journalister och supportrar Åland för
att uppleva NatWest Island Games XIII. Vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del
av det internationella idrottsevenemanget. Det finns fortfarande en stor efterfrågan på
boende.
Viking Line är NatWest Island Games XIII officiella rese- och boendearrangör och vi
jobbar för fullt med att hitta boendelösningar åt alla. För att ytterligare kunna bistå de
deltagande öarna behöver vi din hjälp!
Är du intresserad? Vill du hyra ut din bostad, stuga eller ha inneboende?
Skicka då din intresseanmälan till islandgames09@vikingline.fi med beskrivning av
bostaden och önskat pris. Om du har frågor kan du kontakta Ylva Grüssner på tel 23
569 eller ylva@natwestislandgames2009.ax.
*NatWest Island Games pågår 27.6–4.7, datum för ev. uthyrning beror på besökarnas
resor till och från Åland.
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Brandchefen
informerar:

Vi önskar ALLA julfrid!
Julen är en trevlig högtid då vi
kan slappna av och umgås med
varandra, men julen är också en
tid då vi utsätter oss för fler
risker än vanligt.
Några tips för att tänka på inför
stundande helger;
* Levande ljus är trevligt och mysigt, men är
det nödvändigt att dekorera med mossa,
vadd, ris, eller annat brännbart i adventsstaken. Kanske finns det obrännbara
alternativ?
* Julgranen torkar och blir därmed mycket
lättantändlig. Undvik levande ljus i granen,
och tomtebloss som sprakar.
* Facklor och marschaller är vackra.
Använd dem enligt de instruktioner som
finns angivna på förpackningen.
* I julförberedelser står givetvis bak och
matlagning på programmet. Tänk på att
många av ingredienserna är mycket
brandfarliga vid överhettning, såsom smör,
margarin och oljor. Om en olycka ändå är
framme, ha en brandfilt eller ett lock
tillgängligt och kväv elden. Använd INTE
vatten!!
* Raketerna till nyår hanterar du väl enligt
försäljaren och tillverkarens instruktioner?
* Lämna aldrig levande ljus obevakade. En
bra grundregel är: den som tänder ljuset
ansvarar också för att det släcks.
* Byt batteri i brandvarnaren – ifall det inte
redan är gjort!
Fridfulla helger,
önskar brandcheferna och brandkårerna i
Räddningsområde Ålands landskommuner

Fritidsledaren
informerar:

AKTIVITETSDAG MED VSV
Ledare: Fritidsledare Johan
Program: Buss till stan från GHS kl. 14.30
Äventyrssim på Mariebad
kl. 15.00 - 17.00

Middag på Dinos 17.30 - 18.30
Teater Farsen ”Aldrig i livet”
i stadshuset kl. 19.00
Taxi från stan ca 21.00 - 22.00.

Tag med: Badkläder, pengar till middag,
gott humör
Bindande anmälan till fritidsledare Johan på
0457-530 07 29 senast onsdag 3/12.

Hälsningar /
Johan

Kommunkansliet
informerar:
NYCKLAR
Har du fortfarande en av kommunens
nycklar fast du inte borde ha den
längre? (Tex till någon av idrottshallarna eller skolorna.)
Lämna i så fall in nycklarna till Ylva
på kommunkansliet snarast möjligt!

5

Tekniska nämnden informerar:
SNÖPLOGNING 2008-2009
Saltviks kommunfullmäktige har fastställt avgiften till 100 € (inkl. 22 % moms)
vid betalning senast 15 december 2008 och 150 € (inkl. 22% moms) vid senare
betalning.
Om Ni vill erhålla kommunal snöplogning under vintern 2008-2009, skall
plogningsavgiften betalas till kommunens konto ÅAB 660100-1073014.
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! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!

Namn och fullständig adress dit plogning önskas,
måste tydligt framgå på betalningen!
Då betalningen kommit fram, sätts adressen med på plogningslistan.
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.)
Ifall vägen inte uppfyller kraven för plogbar väg och detta leder till skador på
entreprenörernas utrustning, kan fastighetsinnehavaren bli ersättningsskyldig.
Om Du är osäker på om Din infart uppfyller kraven bör Du kontakta Din plogare.

Distrikt

Plogare

Telefon

Sålis – Laby – Toböle – Bertbyvik

Guy Söderlund

Hem 48 333
GSM 0400-644 333

Haga – Ödkarby - Hjortö

Erik Hamnström

Hem 48 428
GSM 0457-524 41 28

Kvarnbo - Haraldsby
Lavsböle – Tengsödavik

LBS Staffan &
Janne Mörn

GSM Staffan 040-529 45 87
GSM Janne 0400-685 129

Om Ni har önskemål eller frågor angående plogningen
skall Ni vända Er direkt till respektive plogare.
Tekniska nämnden i Saltvik
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