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Gruppbrev med posten når alla
Tel: 48 900

Fax: 489 011

Äldreomsorgen
informerar:

KOMMUNFULLMÄKTIGE
I SALTVIK

SENIORCAFÉ OCH
DAGVERKSAMHETEN

Kommunfullmäktige i Saltvik
sammanträder måndagen den 8 november,
kl. 19.00 i kommungården i Nääs.

Seniorcafé och dagverksamheten kommer
att ha ett uppehåll under hösten och börjar
på nytt i januari 2011, då i Sunnanbergs
nya matsal!
Närmare information kommer senare i år.

Runar Karlsson
Kommunfullmäktiges vice ordförande

ÖPPET HUS
Sunnanberg vårdhem och
Klockars handikappanpassade lägenheter håller
öppet hus lördagen den
13 november kl. 14.00-16.00.
Kaffeservering.

Välkomna!

Norra Ålands Pensionärer
informerar:
HÖSTMÖTE
Norra Ålands Pensionärer r.f. håller
höstmöte 10 november kl. 14.00 i
Mikaelsgården i Finström.
• Stadgeenliga förhandlingar.
• Diskussion om eventuella resmål.
• Sångcafé efteråt.
Styrelsen
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(Godby simhall)

DISCO-SIMNING!

* FREDAGEN DEN 19 NOVEMBER 2010
kl. 19.00 - 21.00
* FÖR ELEVER I ÅK 3-6
* FRITT INTRÄDE!
* FÖRSÄLJNING AV LÄSK
OCH GODIS!

Anmälningar senast den 12 november
till din fritidsledare!
OBS! DU HAR VÄL FRITIDSFÖRSÄKRING?

Fritidsledarna på Åland:
Jomala
Finström
Hammarland
Sund
Lemland
Saltvik
Mariehamn
Eckerö

Kaj Backas
Mattias Andersson
Sebastian Fjäder
Frank Ottesen
Jenna Gestranius
Rob in Björkvall
Anna Landell
Emma Falander

mala.ax
0457-569 225 9 kaj.backas@jo
@finstrom.ax
son
ers
.and
0457-3424688 mattias
hammarland.ax
er@
fjad
0457-3424428 sebastian.
sund.ax
040-5962876 frank.ottesen@
@lemland.ax
rare
0457-3799067 frit idssekrete
altv ik.ax
@s
040-7735048 rob in.bjorkvall
amn.ax
rieh
ma
0457-5292961 anna.landell@
d.ax
sah
0457-3421651 emma.falander@
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Fritidsledaren
informerar:

Östra Saltviks ungdomsförening informerar:

UNGA BAND 2010

DET HÄNDER PÅ HÖGTOMT

I år framträder 11 band med en egen låt och
en cover, lördagen den 30 oktober 2010 i
Idrottsgården. Insläpp från kl. 18.00.
Förköpsbiljetter finns på Uncan, Tvärsan
och Metro Records.

SPORTLOVSRESAN 2011
Har DU börjat tänka på sportlovet 2011?
Fritidsledaren i Sund har börjat planera
nästa års resa, som blir VECKA 8:
Efter flera lyckade resor till norska fjällen
– Trysil, har jag redan bokat 1 storstuga
med plats till 48 personer.
Du kan åka: slalom, snowboard, telemark
eller längdskidor.
Priserna är också i år mycket förmånliga
trots att stugpriserna ökat. Ca. 410 € för
vuxen f. 1994 o före, ca. 380 € för
ungdom f. 1995 o senare och 280 € för
barn f. 2004 och senare.
Gäller för vecka 8, söndag – söndag
och inkluderar: färja, bussresa, el, boende,
skidskola, och liftkort.
ÄR NI INTRESSERADE?
Först till kvarn, så snabba på!
Du kan anmäla dig på tel. 432721 eller
040-596 2876 eller e-post:
frank.ottesen@sund.ax
Anmälningar tas emot nu och är
BINDANDE, resorna är MYCKET
EFTERFRÅGADE!

Halmverkstad
Onsdag 17.11 kl. 18.30
Vi gör juldekorationer av halm.
Ledare: Gerd Lindblom
Ingen förhandsanmälning
Föreläsningsserie om Ålands
självstyrelses tillblivelse
(Första delen av tre.)
Måndag 22.11 kl. 19.00
Föreläsare: Olle Salmén.
Ingen förhandsanmälning
Lillajulfest med dans
Lördag 27.11 kl. 19.00
Pris och anmälningar meddelas senare.

Västra Saltviks Väl
informerar:
ÅRSMÖTE
V.S.V. håller årsmöte på Solbacka
söndagen den 31.10.2010 kl. 19.00.
Stadgeenliga förhandlingar.
Kaffeservering.
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Skol- och bildningsnämnden informerar:
TEATER
Elviras äggpengar med Margaretha
Österman och Kaj Lybeck
Söndag 21 november kl. 13.30 i Rangsby
skola. Speltid ca 30 min. Fri entré.
Välkomna!

DU KOMMER VÄL IHÅG
ATT ANVÄNDA REFLEX
NÄR DU RÖR DIG I
TRAFIKEN? ÄVEN OM DU
SER BRA, SÅ SYNS DU
INTE UTAN REFLEX I
MÖRKRET, OAVSETT OM
DET ÄR MORGON ELLER
KVÄLL.

UTSTÄLLNING
18 oktober – 25 november 2010
Oliver Lehtinen visar sin STAR WARSsamling i Saltviks bibliotek under
bibliotekets öppettider
VÄLKOMNA!
BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

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

Lunchstängt 11.00-11.30.

Tel. 48534
e-post: biblioteket@saltvik.ax

Kommunkansliet
informerar:
ANNONSERING I
SALTVIK INFORMERAR
Sedan juni 2007 är det möjligt att
annonsera i kommunens infoblad ”Saltvik
Informerar”. Materialet bör helst lämnas in
per mail till info@saltvik.ax .
Priserna är fastställda till:
Helsida (A4)
70 € inkl. moms
Halvsida
40 € inkl. moms
1/4 sida
25 € inkl. moms
1/8 sida eller mindre 15 € inkl. moms
Material som lämnas in efter utsatt deadline
faktureras en extra avgift om 20€.
Ingen avgift uppbärs för annonsering av
kommunens dotterbolag,
kommunalförbund som kommunen är
delägare i, ideella föreningar samt
föreningar hemmahörande i Saltvik.
Politiska texter och annonser är inte
tillåtna.
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Kalles skogs- och
trädgårdsskötsel
Behöver du hjälp med:
*
*
*
*

röjningsarbete
skogsarbete
uppeldning
vedklyvning m.m.

Tag kontakt med
Kalle Nordström
tel.43049 eller
040-965 17 16
Hushållsavdraget gäller!

SVETSVERKSTAD

Nu har vi inbyteskampanj
på MIG-svetsar.
Lämna in din fungerande
MIG-svets och få rabatt
på en ny från

Sunmeks är återförsäljare av svetsar
och tillbehör från svenska Migatronic,
kontakta oss för priser och detaljer!
Inneh. Micke Sundström
Stornäsvägen 125
22410 GODBY
Tel. 41755, mobil 0400-529 447 eller
micke@sunmeks.ax

IF Fram
informerar:
UTFÖRSÄLJNING
IF Fram säljer utgående modell av
vinddräkten (jacka+byxa) till rabatterat
pris:
120 cl
15 €
140 cl
slut
160 cl
15 €
S-XXL
20 €
Dräkterna finns hos Catharina Häggblom
som kan kontaktas på tel. 040-769 37 42.

Du kommer väl ihåg att det
är dags att ställa om till
vintertid i helgen? Natten
till söndag 31/10 ställer vi
tillbaka klockan en timme.
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Tekniska nämnden informerar:
SNÖPLOGNING VINTERN 2010-2011
Saltviks kommunfullmäktige har fastställt avgiften till 150 € (inkl. moms) vid betalning
senast 30 november 2010 och 200 € (inkl. moms) vid senare betalning.
Om Ni vill erhålla kommunal snöplogning under vintern 2010-2011, 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!
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.)
Om 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, kontakta Din plogare.
Övrig information erhålls av byråsekreterare Johanna Häggblom, 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

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
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