SALTVIK

Gruppbrev med posten når alla

INFORMERAR januari

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

Kommunkansliet
informerar:
JUL OCH NYÅR
Under jul och nyår håller kommunkansliet
öppet som vanligt på vardagarna, d.v.s. kl.
8.15-16.00.
Byggnadsinspektören är ledig i
mellandagarna, men åter på jobb på kansliet i
Sund den 4 januari 2010.
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Tel: 48 900

Fax: 489 011

Äldreomsorgen
informerar:
SENIORCAFÉ
Seniorcafé tar jullov, vi ses igen nästa år!

Skol- och bildningsnämnden informerar:
BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER
Biblioteket håller stängt julveckan
21-23 december samt 29 december.

Saltviks kommun
önskar er alla
en Fridfull Jul
och
ett Gott Nytt År!

Måndag 28 december öppet 17.30-20.00
Onsdag 30 december öppet 10.00-14.00

Västra Saltviks Väl
informerar:
TEATER/REVY
Finns det intresse av att sätta upp en teater/
revy på Solbacka?
Vi ska träffas på Solbacka söndag
3 januari 2010 kl. 19.00.
Alla åldrar är välkomna!
Ulf Schröder medverkar.
Om ni undrar över något, ring Dan Nyholm
0457-595 81 36
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2010 SPORTLOVSRESA 2010
Har du börjat tänka på sportlovet 2010?
Planeringen av nästa års resa har redan börjat, resan blir av VECKA 8.
Efter flera lyckade resor till norska fjällen – Trysil, har jag redan bokat en storstuga med plats
för 48 personer.
Du kan åka: slalom, snowboard, telemark eller längdskidor.
Priserna är också i år mycket förmånliga, trots att stugpriserna ökat.
Ca 395 € för vuxen f. 1993 o före, ca 370 € för ungdom f. 1994 o senare,
250 € för barn födda 2003 o senare. Gäller för vecka 8, söndag – söndag och inkluderar: Färja,
bussresa, el, boende, skidskola, och liftkort.
ÄR DU INTRESSERAD?
Anmäl dig på tfn 432721 / 040 596 2876 eller e-post: frank.ottesen@sund.ax
Anmälningar tas emot från 7 oktober och är BINDANDE.
Först till kvarn, resan är mycket efterfrågad!
Vinterhälsningar från fritidsledaren i Saltvik
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Socialkansliet
informerar:
NÄRSTÅENDEVÅRD
Kommunfullmäktige i Saltvik beslöt den
7 december 2009 att sänka arvodet för
stöd för närståendevård för 2010, enligt
Kfge §§111 och 112.
De nya kategorierna är:
kategori I: 348 € / mån
kategori II: 517 € / mån
kategori III: 695 € / mån
Samtliga närståendevårdare kommer att få
besked personligen inom december
månad.
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Tekniska nämnden
informerar:

Räddningsområde Ålands
landskommuner
informerar:

BUSSKUR SÄLJES
Tekniska nämnden säljer en busskur till
högstbjudande. Busskuren säljes i befintligt
skick till högstbjudande. Busskuren finns till
påseende vid fastighetsskötarnas lokal i
Strömma. Borttransport ordnas av köparen.
Slutna anbud märkta ”busskur”, lämnas
senast fredag 8.1.2010 till kommunkansliet i
Nääs.
Eventuella frågor riktas till kommuningenjör Lars-Erik Danielsson, tel 489 040.

HAMNSUNDET 2010
Är du intresserad av att driva verksamheten i
Hamnsundet under sommaren 2010? Hör i så
fall av dig till kommuningenjör Lars-Erik
Danielsson, tel. 489 040, för mer
information.

MOTIONSBANAN I KROKLUND
Då nyårslöftena ska infrias, kan det vara bra
att veta hur man kan få lite ljus i mörkret!
Motionsbanans belysning kan tändas på
första belysningsstolpen vid Skogsgläntans
daghem. Lamporna slocknar automatiskt
kl. 23.00.

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 det finns obrännbara
alternativ?
Julgranen torkar och blir därmed mycket
lättantändlig. Undvik levande ljus i och
tomtebloss som sprakar.
Facklor och marschaller är vackra. Använd
dem enligt de instruktioner som finns angivet
på förpackningen.
I julförberedelser står givetvis bak och
matlagning på programmet. Tänk på att
många av ingredienserna är mycket
brandfarlig 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
grundregel är, den som tänder ansvarar också
för att det släcks.
Byt batteri i brandvarnaren – ifall det inte
redan är gjort!
Fridfulla helger,
önskar tjänstemännen och brandkårerna i
Räddningsområde Ålands landskommuner
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Kommunkansliet
informerar:
SALTVIK INFORMERAR 2010
Material till Saltvik informerar, får gärna
lämnas i elektronisk form till
info@saltvik.ax . Preliminära stopp- och
utgivningsdatum för 2010 är:
Nummer
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7-8/10
9/10
10/10
11/10
12/10

Stopptid
21.1
18.2
18.3
15.4
13.5
10.6
19.8
16.9
21.10
18.11

Utgivning
28-29.1
25-26.2
25-26.3
22-23.4
20-21.5
17-18.6
26-27.8
23-24.9
28-29.10
25-26.11

Annonspriserna är fastställda till:
Helsida (A4)
70 € inkl. moms
Halvsida (A5)
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.
Dessa uppgifter finns även på
kommunens hemsida www.saltvik.ax .

KANSLIETS TELEFONNUMMER 2010

Växeln

48 900

Fax

489 011

Kommundirektör
Kerstin Alm

489 020

Ekonomichef
Caroline Karlsson

489 021

Ekonom
Tove Jansson

489 024

Personalsekreterare
Mia Jansson

489 031

Socialsekreterare
Cecilia Berndtsson

489 030

Socialarbetare
Mia Påvals

489 033

Kommuningenjör
Lars-Erik Danielsson 489 040
Kanslisekreterare
Jessica Laaksonen

489 017

Receptionist/kanslist
Ylva Westerberg
489 023
Vik. byråsekreterare
Barbro Andersén

489 022

Byggnadsinspektör Erik Nordback nås på
tel. 432 722 (kommunkansliet i Sund)
eller 0457-342 10 22 mån-tors kl 9-10.30.
Mailadress är info@saltvik.ax eller enl.
modellen fornamn.efternamn@saltvik.ax .
Fler kontaktuppgifter finns på
kommunens hemsida www.saltvik.ax .
(Material till hemsidan kan mailas till
Tove Jansson.)
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