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Kommunkansliet
informerar:

Social- och omsorgsnämnden informerar:

NYCKLAR

HAR DU LITE TID ÖVER?

Har du en nyckel till idrottshallen (eller
andra lokaler) som du inte borde ha
längre? Lämna då in den snarast möjligt
till kommunkansliet!
KONTROLLERA UPPGIFTERNA PÅ
KOMMUNENS HEMSIDA

Kommunens hemsida (www.saltvik.ax)
har många besökare som vill 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. 489 024
eller tove.jansson@saltvik.ax ) eller Ylva
(tel. 489 023 eller info@saltvik.ax ), eller
använd tipsa-funktionen på hemsidan!

Det finns många i vårt samhälle som har
behov av lite extra stöd och avlastning,
både vuxna och barn.
Är Du eller Din familj intresserad av att
fungera som stödperson/stödfamilj?
Anmäl gärna intresse till Social- och
omsorgsnämnden i Saltvik.
För mer information ring till
socialsekreterare Cecilia Berndtsson,
tel. 489 030 eller till
socialarbetare Mia Påvals, tel 489 033.

Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 7 december 2009
kl. 19.00 på kommunkansliet i Nääs, för
att behandla i kallelsen upptagna ärenden,
bl.a. budgeten för 2010.
Bert Häggblom
Kommunfullmäktiges ordförande
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Social- och omsorgsnämnden informerar:
EKONOMISKT STÖD TILL PENSIONSTAGARE
Pensionstagare med små inkomster kan fortsättningsvis (för tiden 1.7-31.12.2009) söka
ekonomiskt stöd från socialkansliet. Stödet gäller såväl pensionstagare på grund av ålder som på
grund av sjukdom eller funktionshinder.
Pensionärer i Saltvik, med en nettoinkomst under 699 €, kan ansöka om detta ekonomiska stöd.
Stödet är skattefritt och kan beviljas retroaktivt.
Inkomster som beaktas är hushållets gemensamma pensions-, förvärvs- och kapitalinkomster till
nettobelopp. (Vårdbidrag, bostadsbidrag fronttillägg beaktas inte)
Följande intyg bifogas ansökan:
- debetsedel eller skatteintyg över senast verkställd beskattning.
- ränteintyg.
- kopia av bankboken/böckerna eller kontoutdrag från varje bankkonto.
(Observera att utdrag från bankomat ej godkänns som kontoutdrag!)
- pensionsbeslut.
OBS! Gifta/sammanboende bör lämna in bådas handlingar!
Ansökningsblanketten kan hämtas från kommunkansliet i Nääs. Har Ni frågor gällande stödet
eller vill Ni ha blanketten skickad per post, går det bra att kontakta socialsekreterare Cecilia
Berndtsson (tel. 489 030)

Den ifyllda blanketten returneras tillsammans med intygen till:
Saltviks kommun
Socialkansliet
Lillängs 14, Nääs
22320 ÖDKARBY

Kommunstyrelsen informerar:
SÄNKNING AV MISES GRUNDAVGIFT 2009
Kommunfullmäktige har beslutat att egenpensionstagare i Saltvik som får endast folkpension, får
ett bidrag så att 2009 års MISE-grundavgift sänks med 50 euro/hushåll.
Bidraget betalas ut mot uppvisande av:
- intyg över pensionsinkomsten
- kvitto att grundavgiften för 2009 är betald

Närmare information fås från ansvarig hemvårdare Gerd Danielsson,
tel. 0457-3434184.
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Räddningschefen
informerar:

Västra Saltviks Väl r.f.
informerar:

DEN SOM TÄNDE LJUSET
SLÄCKER LJUSET

SAKNADE BORD

Nu börjar det bli mörkt och kallt ute, och
då är det mysigt med levande ljus och att
elda i öppna spisen. Men tänk på
brandfaran, lämna aldrig levande ljus utan
uppsikt!

Vi i VSV-styrelsen undrar om det är
någon som har råkat få hem några av våra
ihopfällbara bord?
Borden är 2 x 0,8 m och i bra skick. Vi
saknar fem av dem och skulle verkligen
behöva få tillbaka dem.

Kom ihåg att kontrollera att brandvarnaren fungerar, ett datum som är lätt
att komma ihåg är 1.12.

Kontakta Dan Nyholm på 0457-5958136
ifall ni har borden, eller så för ni helt
enkelt tillbaka dem till Solbacka.

Tekniska nämnden
informerar:

Äldreomsorgen
informerar:

VÄGOMRÅDEN
Tekniska nämnden vill påminna om att
vägområdet vid kommunalvägar sträcker
sig en meter bakom dikets bakslänt. Varken
kommunen eller de entreprenörer som
sköter vägunderhåll och snöröjning är
ansvariga för ev. skador på häckar,
konstruktioner etc. som finns närmare
vägen än denna gräns.
Tänk också på att trafiksäkerheten påverkas
om sikten försämras runt vägområdet!

SNÖPLOGNING
Kom ihåg att betala avgiften om ni vill ha
kommunal snöplogning i vinter! Vid
betalning före 30 november 2009 kostar det
100 €, vid senare betalning 150 €. Saltviks
kommuns kontonummer är
ÅAB 660100-1073014, märk betalningen
tydligt med namn och adress dit plogning
önskas. Har ni andra frågor gällande
plogningen, ring kommunkansliet/
Barbro Andersén på tel. 489 022.

SENIORCAFÉ
Seniorcafé ordnas varannan tisdag
(ojämna veckor) kl. 13.30-15.00 i
Boogården, Kvarnbo.
Tisdagen den 1.12 (v. 49) blir det
De vackraste julsångerna med
Henryk Gwardak.
Seniorcaféets årliga julfest ordnas
tisdagen den 15.12 (v. 51) kl. 13.00-15.00
i Haraldsby byagård.OBS! Tid och plats!
Ta gärna med ett litet paket (ca 5 € ).
Om Du behöver taxiskjuts så ring till
Sunnanberg vårdhem tel. 43451 senast
tisdag förmiddag.
Hjärtligt välkomna!
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Invigning med öppet hus
lördag 5 december kl 12-16
på vår brandstation i Rangsby
Allmänheten inbjuds till invigning med öppet hus.
Program:
Invigning kl 12:30
Presentation av historik 1984-2009
Uppvaktningar
Visning av stationen
Hamsafe gör släckaservice och försäljning
Jonnys bilbärgning visar sin utrustning
Barnen åker brandbil
Skyliften från MRV tar dig upp i höjden
Rangsby skola klass 5 har försäljning
Servering av kaffe och tårta

Östra Saltviks FBK 1934 - 2009
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