SALTVIK

10 / 2010

Gruppbrev med posten når alla

INFORMERAR oktober

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

Tel: 48 900

Fax: 489 011

KOMMUNFULLMÄKTIGE
I SALTVIK

Äldreomsorgen
informerar:

Kommunfullmäktige i Saltvik
sammanträder måndagen den 18 oktober,
kl. 19.00 i kommungården i Nääs.

SENIORCAFÉ OCH
DAGVERKSAMHET

Bert Häggblom
Kommunfullmäktiges ordförande

Höstens seniorcafé och dagverksamhet
börjar i oktober. Datum bestäms i slutet
av september och kommer att meddelas
både i kommunens infoblad och i
kalendern på hemsidan www.saltvik.ax.
Ni kan också få närmare information från
Sunnanberg och hemvården.

Jaktvårdsföreningen
informerar:
Kommunkansliet
informerar:
DAGVÅRDSAVGIFTER
Ni har väl kommit ihåg att lämna in
inkomstutredningen för dagvårdsavgiften
till Sanna på kommunkansliet?
Utan inkomstutredningen debiteras
maxtaxa.
Sanna nås på tel. 489 032.

SKYTTETRÄNING
Skytteträningen börjar igen på
onsdagskvällar vid Renvalls,
från och med 3 november.
Välkomna upp saltviksjägare!
Styrelsen
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Skol- och bildningsnämnden informerar:
BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

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

MEDIS-INFO
Snart är det dags för planeringen av
kurser för vårterminen 2011. Har du
önskemål om någon kortkurs, ta kontakt
med Anna-Lena på biblioteket.

Lantbrukskansliet
informerar:

Lunchstängt 11.00-11.30.

Tel. 48534
e-post: biblioteket@saltvik.ax
UTSTÄLLNING
18 oktober – 25 november 2010
Oliver Lehtinen visar sin STAR WARSsamling i Saltviks bibliotek under
bibliotekets öppettider
VÄLKOMNA!
BOKNYHETER
Vuxenlitteratur:
Buthler & Öhrlund - Grannen
Mark Levengood - Och jag läste att det
var omöjligt att leva lyckligt förutom dig
Tarquin Hall - Fallet med den försvunna
tjänsteflickan
Claes Karlsson - Kakfrossa
Cathrine Rein Carlsson - Nya scrapidéer
Barnlitteratur:
Malin Stehn - En tjuv i laget
Petrus Dahlin - Kalle Skavank –
Gravstenen i Enskededalen
Mårten Sandén - Labyrinten
Peter Gissy - Millie världens bästa
kompis
Ulf Stark - Pusspojken

LAGRINGSSTÖD FÖR
TRÄDGÅRDSPRODUKTER
Ansökan (Bl. nr. 228) skall inlämnas till
Statens ämbetsverk på Åland senast
25.10.2010.
Ansökan åtföljs av två blanketter (bilaga
1 och bilaga 2) vilka skall användas för
lagerinventeringen den 15 november resp.
15 december.
Bilagorna skall inlämnas till Statens
ämbetsverk senast 31.12.2010.
Stöd betalas för de flesta grönsakerna
samt för äpple.
För obärgad skörd som är tänkt att lagras
skall odlingsarealen på vilken
skörden inte har bärgats, anges på
blanketten.
Ansökningsblanketter skickas till de
odlare som ansökte om stödet i fjol.
Nya sökanden kan hämta ansökningsblankett från lantbrukskansliet eller
statens ämbetsverk.
Den som ansöker om lagringsstöd
förbinder sig att hålla lagerbokföring över
produktvolymerna 15.10- 31.12.2010.
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i Saltvik informerar
RÖRELSEGLÄDJE
Folkhälsan i Saltvik fyller 80 år!
Vi vill fira det med att bjuda våra medlemmar
på rörelseglädje i Ödkarbyhallen.
* Lördagen den 30 oktober kl. 14-16 blir det
Zumba med Sussi.
* Lördagen den 13 november kl. 14-16 blir det
mera Zumba med Sussi.
* Lördagen den 20 november kl. 14-16 blir det
rytmer med Gujan.
Zumban som jag kör är zumba basic 1
(nybörjare), det kan upplevas som svårt första
gångerna och framförallt snabbt men det är
jättekul! Jag går igenom grundstegen till ex.
salsa, merengue, quebradita och reaggeaton mm.
Sedan kör vi ett zumbapass och prövar på hur det
är på riktigt! Det är speciellt och roligt!
Välkomna! / hälsningar Sussi Knuts
Vi börjar med M Jackson, drar vidare med
Zumba och avslutar med afrikanska rytmer.
/ hälsningar Gujan Östman
Alla tillfällen är gratis för medlemmar i
Folkhälsan i Saltvik, övriga bet 5 €.
Ledarna har lovat hålla det på nybörjarnivå så
alla kan vara med ung som gammal, man eller
kvinna.
Kom med och fyll hallen med Rörelseglädje!
STYRELSEN FÖR FOLKHÄLSAN I SALTVIK

Saltviksavdelningen
TACK
Saltviks Röda Kors sänder ett stort tack
till alla de personer som donerade
produkter till Röda Korsmarknaden det
här året. Vi vill också tacka alla sponsorer
för deras hjälp. Vi inom Röda Korsets
Saltviksavdelning tackar er alla som
hjälpt oss att vara med på marknaden.
Överskottet kommer att gå till
hjälpbehövande i hemkommunen och
även internationellt.
Saltviks Röda Korsavdelning
Folkhälsan i Saltvik och
Röda Korset i Saltvik håller

Höstmöte

på Boogården
söndagen den 31 oktober kl. 18.30.
• Föreningarna håller sina möten
• Folkhälsan jubilerar med
förtjänstteckenutdelning
• Musikunderhållning
• Tilltugg och dryck och kaffe och
tårta bjudes.
Välkomna!

Styrelsen för Folkhälsan i Saltvik söker nya
ledamöter. Vi har några som suttit i många år
och trivts bra och som nu ställer sin plats till
förfogande för nya krafter. Vi söker gärna några
som är intresserad av folkhälsa samt besitter lite
ordningssinne samt skriv- och räknekunskaper.
(Man eller kvinna.) Stämningen i Styrelsen är
god och föreningens ekonomi är stabil.
Välkomna och hör av er om ni är intresserade!
Hälsningar,
ordf. Eva Helling, tel. 040-764 308,
emdal.gard@aland.net.
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IF Fram informerar:
MEDLEMSLOTTERIET
IF Fram tackar sponsorer för vinster till
medlemslotteriet, där alla som har betalat
medlemsavgift 2010 deltagit i dragningen. Tack
även till alla de medlemmar som har betalat
medlemsavgift.
Vinnarna, vilka meddelats personligen var de
kan hämta sina vinster är:
-Avancia Sportcenter
¤ Johan Dahlblom
¤ Alva Sundberg

-Bilcenter
¤ Sofie Häggblom
¤ Veronica Häggblom

-Bilmacken
¤ Anita Karlsson
¤ Carita Troberg
¤ Americ Norrgrann
¤ Freddie Forsman

-Budbilsservice
¤ Cornelia Yttring

-HavsVidden
¤ Ann-.Catrin Nyholm

-Hebo Rör
¤ Peter Karlsson

¤ Elias Berndtsson
¤ Fredrik Johnsson

-Kvarnbobutiken
¤ Christian Blomqvist

-Larssons Vattensport
¤ Jenny Nordström

-Matkroken
¤ Torgny Emretsson

FOTBOLL
Hej alla fotbollsintresserade födda 2004
och 2003!
Tisdagar kl. 18.30-19.30 tränas det på
Rangsbyplanen (och vi håller på tills
oktober, sedan är det i Ödkarby gympasal
över vintern).
Är du intresserad att vara med? Det finns
platser för fler att komma med.
Hör av dig till:
owe.styrstrom@aland.net, 040-515 32 50
Denice.k@aland.net, 0457-342 25 13
chere.assali@aland.net, 0457-342 77 43

-Eckerölinjen
¤ Jonas Bergman

-Tandläkare Mari Wingert och Sofia Sjölund
¤ Greger Leino
-Transmar
¤ Rupert Jansson
-Viking Line Buss
¤ Tommy Carlsson
¤ Kenneth Holmroos
-Williams Buss
¤ Carina Jansson

-Viking Line
¤ Sven-Åke Mattson
¤ John Mattsson
¤ Benita Gustafsson
¤ Karl-Göran Holmroos
-ÅAB
¤ Viveca Berndtsson

VOLLEYBOLL
Nu har volleybollen kört igång igen!
Vi tränar onsdagar kl. 20.00 och söndagar
kl. 18.30 i Ödkarbyhallen.
Alla intresserade är välkomna att komma med!
Kontakta Catharina Häggblom på tel. 48547
om du har några frågor.
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