SALTVIK
INFORMERAR

Gruppbrev med posten når alla

februari

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

Skol- och bildningsnämnden informerar:
STIPENDIUM
Stipendium kan sökas ur Hjördis
Gottbergs minnesfond av elever vilka
genomgått Rangsby skola och studerar
vidare vid yrkes- eller högskolor, vars
normala studietid är minst tre år. En och
samma elev kan erhålla ett stipendium
högst två gånger under sin studietid vid
en yrkes- eller högskola.
Ansökan och studieintyg skall senast den
17 april 2009 vara skol- och
bildningsnämnden tillhanda på adress:
Skol- och bildningsnämnden
Bildningschef Patrik Larsson
Rangsby skola
Lidkroksvägen 26
22430 Saltvik
Vänligen bifoga kontonummer, aktuell
adress och telefonnummer i ansökan.
Annons kommer inte att införas i de
lokala tidningarna. Sprid till bekanta att
det är dags att söka stipendier ur Hjördis
Gottbergs minnesfond!
Närmare upplysningar ger bildningschef
Patrik Larsson tel: 43 600 (Rangsby
skola).
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Tel: 48 900

Fax: 489 011

BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER
Under sportlovsveckan (v.8) är
biblioteket öppet:
Måndag 16 februari 17.30-20.00
Onsdag 18 februari 10.00-14.00
Torsdag 19 februari 17.30-20.00
Hälsningar Anna-Lena
Saltviks kommunbibliotek
Lidkroksvägen 26, Rangsby
AX-22430 Saltvik
Tel. +358(0)18 48534
Fax. +358(0)18 43608
e-post: biblioteket@saltvik.ax
www.saltvik.ax

Fritidsledaren
informerar:
SPOLAD IS
Om bara kylan håller i sig, så finns det
spolad is på Rangsby skolas nya
aktivitetsrink som finns vid sandplanen
bredvid skolan.
Öppet för allmänheten att åka på!
Kom ihåg hjälmen!
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Byggnadsinspektionen
informerar:
NY BYGGNADSINFORMATION
Sen 1 oktober 2008 har vi en ny
byggnadslag och förordning och sen
1 januari i år en ny landskapslag om
byggnaders energiprestanda.
Byggnadslov
Byggnadslov fordras som tidigare för
nybyggnader, om- och tillbyggnader, nya
eldstäder samt ändring av byggnadens
användningsändamål.
Byggnadslov krävs också för ett antal
konstruktioner och anläggningar som
nämns i byggnadslagens § 67, t.ex.
cisterner större än 10 m3, plank eller mur
med en höjd över 1,5 m som placeras
närmare rå än 5 m
Helt nytt är att i anslutning till
byggnadslovsansökan (senast före
byggstart) måste ett energicertifikat som
anger byggnadens beräknade
energiförbrukning inlämnas till
byggnadsnämnden. Detta gäller för
bostadshus och större byggnader.
Byggnadsanmälan
Kommunen kan i sin byggnadsordning ta
in bestämmelser om att en del förrådsoch ekonomibyggnader får utföras utan
byggnadslov men med byggnadsanmälan.
En omarbetning av Saltviks byggnadsordning är på gång så mer information om
dessa byggnader kommer i ett senare
skede.
Undantag
Nytt är att det finns några typer av
byggnader som inte fordrar vare sig
byggnadslov eller byggnadsanmälan.
Detta är mindre förrådsbyggnader och

biltak i anslutning till befintliga
bostadshus.
På detaljplanerat område:
- förrådsbyggnader med en
sammanlagd byggnadsyta på högst
10 m2 och med en taknockshöjd på
högst 3 m.
- skärmtak på högst 12 m2 i
anslutning till huvudbyggnaden
(bostadshuset).
På glesbebyggt område:
- förrådsbyggnader med en
sammanlagd byggnadsyta på högst
15 m2 och med en taknockshöjd på
högst 3 m.
- skärmtak på högst 15 m2 i
anslutning till huvudbyggnaden
(bostadshuset).
- inglasning av uteplats under
skärmtak i anslutning till
huvudbyggnaden (bostadshuset).
- friliggande biltak med en
byggnadsyta på högst 30 m2. Ett
biltak är en byggnad med högst 50
% vägg (en kort- och en långsida
öppen).
Byggnadens avstånd till tomtgräns måste
vara minst 5 m.
Byggnadens/konstruktionens avstånd till
stranden ska vara minst 30 m.
Avståndet till vägmitt för landsväg minst
20 m och bygde- samt kommunalväg
minst 12m.
På detaljplanerat område måste man även
kontrollera vilka bestämmelser som gäller
så byggnadsåtgärden inte görs i strid med
planebestämmelserna.
Undantagsbestämmelserna gäller inte för
fritidstomter och fritidsbebyggelse. För
byggnadsåtgärder på dessa måste alltid
bygglov sökas, eventuellt byggnadsanmälan göras.
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Lantbrukskansliet informerar:
ANSÖKAN OM NATIONELLT HUSDJURSSTÖD (slaktsvin)
- Ansökan gäller stöd för slaktsvin och slaktfjäderfä som slaktats år 2008 samt unga svin
som har sålts till avel
- Ansökan görs på blankett 101C del II för år 2008 och inlämnas till lantbrukskansliet
senast 30 januari 2009
- Till ansökan skall bifogas verifikat från slakteriet ur vilket skall framgå:
- slakteriets namn, säljarens namn, slaktningsdatum och slaktvikt
(slaktvikten för slaktsvin bör vara minst 61 kg)
TJURBIDRAG/ BIDRAG FÖR STUTAR
- Årets första ansökningsomgång för ansökan om tjurbidrag och bidrag för stutar
börjar den 2 februari och avslutas den 16 februari.
- Ansökan inlämnas till lantbrukskansliet på blankett 105 /105C för år 2009.
- Stöddjuren bör vara minst 7 månader gamla. Stutar i andra ansökningsomgången
bör vara minst 20 månader gamla.
- Kopia av uppdaterad nötförteckning är obligatorisk bilaga till ansökan
- Djurhållningsplatsen under den 2 månader långa hållandetiden skall anges på
ansökningsblanketten.
TACKBIDRAG / TACKKVOT
- Perioden för ansökan om tackbidrag och kvot för bidrag per tacka börjar den 2 februari
och slutar den 27 februari.
- Ansökan om tackbidrag som skall omfatta minst 10 stödberättigade djur görs på blankett
107A och inlämnas till lantbrukskansliet.
- Ansökan om tackkvot som görs på blankett 122 skall inlämnas till länsstyrelsen.
STÖDANSÖKAN VÅREN 2009
Vårens stödansökan skall vara inlämnad senast den 30 april. Flera av årets stödblanketter
är redan klara och kan skrivas ut på webben. I slutet av februari finns även guiderna och
anvisningarna på webben. Blanketterna och guiderna kommer att postas till gårdarna
senast i slutet av mars.
Det kommer inte att vara möjligt på Åland att göra vårens stora stödansökan elektroniskt.
Ansökan om tjurbidrag och bidrag för stutar är det däremot möjligt på Åland att söka
elektroniskt. Detta förutsätter att man ansöker om VIPU-åtkomsträttigheter för elektronisk
kommunikation med blankett 405. Gamla VIPU-rättigheter upphör att gälla vid
elektronisk ansökan om stöd efter 31.3.2009. Efter detta datum kan de gamla rättigheterna
bara användas för att bläddra i uppgifterna om gårdsbruksenheten och i VIPU-karttjänsten.
Ansökningsblanketter kan hittas på webben under adressen: www.mavi.fi eller på
kommunens hemsida under lantbrukskansliet.
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Fritidsledaren informerar:

4

Fritidsledaren
informerar:
Lediga tider i Ödkarbyhallen
(skrivet 23/1 -09)
Måndag:

Inga lediga tider

Tisdag:

17.00-18.30, 21.00-22.00

Onsdag:

17.00-18.00

Torsdag:

17.00-18.00, 21.00-22.00

Fredag:

17.00-22.00

Lördag:

09.00-13.00, 14.30-22.00

Söndag:

09.00-18.00, 19.00-22.00

Lediga tider i Rangsby
gymnastiksal
(skrivet 23/1 -09)
Måndag:

17.00-22.00

Tisdag:

17.00-19.00, 20.00-22.00

Onsdag:

17.00-18.30, 20.00-22.00

Torsdag:

17.00-18.00, 20.30-22.00

Fredag:

17.00-22.00

Lördag:

09.00-11.00, 14.30-22.00

Söndag:

09.00-22.00

Ring fritidsledaren Johan för bokning,
Tel. 489 113 eller 0457-530 07 29
0457/530 07 29

Det är fortfarande mörkt ute
morgon och kväll –
så kom ihåg reflexen!
Även om du ser bra – syns du inte om
du inte har reflexer!

Skol- och bildningsnämnden informerar:
PÅMINNELSE FRÅN MEDIS
Det finns lediga kursplatser kvar för
vårterminen.
Du vet väl att du får anmäla dig till vilken
kurs som helst och till hur många kurser
som helst, så länge det finns plats på
kursen.
Se Medis katalog vår 2009.
Alla anmälningar görs till Medis kansli
(tel. 531 620)

Äldreomsorgen
informerar:
SENIORCAFÈ
Varannan tisdag (udda veckor)
kl 13.30-15.00 på Boogården.
27 januari
10 februari
24 februari

Bingo
Musikcafé
Fastlagstisdagsbingo

Behöver du taxiskjuts kan Du höra av Dig
till Sunnanberg före kl. 11.00 på tisdag,
på tel. 43451.

Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 2 februari 2009
kl. 19.00 på kommunkansliet i Nääs, för
att behandla i kallelsen upptagna ärenden.
Bert Häggblom
Kommunfullmäktiges ordförande
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LEADER Åland söker en

Verksamhetsledare
LEADER-projekten ska stärka Ålands
konkurrenskraft och medverka till att engagerade
och företagsamma människor kan förverkliga
sina projektidéer och drömmar. LEADERmetoden är en del av Ålands Landsbygdsutvecklingsprogram 2007–2013 och syftar till att
främja en ekonomisk, ekologisk och socialt
hållbar utveckling i hela landskapet.
Under förutsättning att Landskapsregeringen
utser föreningen LEADER Åland till genomförare av den lokala LEADER dimensionen
söker vi nu en verksamhetsledare. I tjänsten
ingår bl.a. att informera om LEADER, inspirera,
utveckla, bereda och administrera lokala
utvecklingsprojekt på hela Åland.
LEADER Åland en ideell förening och Du
kommer att ansvara för administrationen av en
liten organisation där Din roll som verksamhetsledare är central. Du bör ha körkort och tillgång
till bil eftersom hela Åland är Ditt arbetsområde.

Har du behov av motiverad
arbetskraft i sommar?
Varje sommar är det över 4000 ungdomar som
vill arbeta på Åland genom Nordjobb.
Alla arbetstillfällen är välkomna!

Kvalifikationer:
- Du tycker om att arbeta självständigt och har
lätt för att samverka med andra.
- Du är strukturerad och har förmågan att skapa
administrativa rutiner.
- Du är en god kommunikatör och har lätt för att
utrycka dig i tal och skrift.
- Du känner till Åland och de särskilda
omständigheter som råder (enligt landsbygdsprogrammet).
- Du har någon form av projektledarutbildning
eller motsvarande erfarenhet och kunskap.

Vill du hyra ut bostad i sommar?
Om du har en lämplig bostad som du vill hyra ut
till en skötsam ungdom från ett annat nordiskt
land så kontakta Nordjobb.

Tjänsten är heltid och börjar med en
provanställning på 4 mån, efter vilken en fast
anställning till programperiodens slut 2013 kan
bli aktuell.

DET ÄR DAGS ATT PLANERA SOMMAREN!
Behöver du ett sommarjobb?
Du som är 18-28 år –
upplev Norden genom Nordjobb.
Sök sommarjobb idag!

Läs mer på vår hemsida: www.nordjobb.net
Kontakta Nordjobb på Åland:
Bror Myllykoski tel 17279, e-post:
norden@aland.net
Fax 17597

Frågor riktas till Ellinore Kullenberg, ordf.
LEADER Åland. Tel +358(0)18 38200.
Ansökan med löneanspråk till LEADER Åland,
Ellinore Kullenberg, Sandmovägen 85, 22270
Eckerö, alternativt med epost
LEADER@elvira.ax senast den 16 feb.
Mer information finns på AMS www.ams.ax
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Folkhälsan i Saltvik informerar:

Motionsgymnastiken i Ödkarbyhallen med Camilla har börjat, tisdagar kl.18.30 - 19.30.
Anmälan på plats. Terminsavgift: icke medlem 75€ / medlem 60€, 14 tillfällen.
Boxercise i Ödkarbyhallen med Helena har börjat, måndagar kl. 19.00 - 20.30
Anmälan på plats. Terminsavgift: icke medlem 75€ / medlem 60€, 14 tillfällen.
Välkomna!
Nia-Playshop Blev tyvärr inställt p.g.a. sjukdom. Vi ber om ursäkt om någon inte fick
meddelande om detta! Vi skall försöka ordna ett nytt tillfälle i vår.
UNGDOMSTRÄFFAR
Folkhälsan i Saltvik och Saltviks Församling att kommer i samarbete att ordna träffar för
ungdomar åldern 12-15 år. Temat för första träffen är Digitalfotografering.
Lördag 28 februari kl. 11.00 - 14.30 på Boogården i Kvarnbo. Det kostar ingenting och
vi bjuder på pastasallad till lunch. Tag med egen kamera, om du inte har någon egen finns
det några att låna. Ledare: Jonna Nylund med assistent.
Anmälningar och förfrågningar: Jonna Sms 04570229488 eller email:
jonna.ailimea@gmail.com
”MOTIONERA MERA MED FOLKHÄLSAN I SALTVIK”
Motionskampanjen varar 15 februari - 15 maj.
Nu när det nya året har infallit och alla löften om nya vanor och att börja motioner mera
kommit igång, är det lätt efter en tid att falla tillbaka i gamla vanor. Därför vill nu vi i
Folkhälsan uppmuntra er att vara med i våran motionskampanj.
Det kommer att finnas Folkhälsan postlådor vid respektive butik i Kvarnbo och Kroklund
samt en i Haraldsby där du kan lämna ditt motionskort. Kortet kan hämtas ifrån butikerna
eller laddas ner ifrån hemsidan: www.folkhalsan.fi/saltvik. Man fyller i kortet och lägger
det i lådan. Vi lottar ut fina folkhälsan priser varje månad. Vinnarna annonseras i Saltviks
infoblad.
Lycka till!
önskar styrelsen för Folkhälsan i Saltvik
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Fritidsledaren
informerar:

IF Fram informerar:
VÄLKOMMEN TILL IF FRAM

FOTBOLLSLEKIS
Är du intresserad av att komma med
och spela lite fotboll och leka med
kompisar?
Då ska du komma med på vårt fotbollslekis 28.2.2009 i Ålands Idrottscenter!
Vi börjar kl. 12.00 och slutar kl. 14.00.
Fotbollslekiset riktar sig till dig
som är född 2002-2003.
Detta är ett tillfälle för barnen att prova på
fotboll, lekiset är gratis.
Tag med:
 kläder och skor som är
anpassade för fotboll.
 Något att dricka.
För anmälningar ring Dick på tel. 41422
eller skicka e-post; vl.iffk@aland.net.
Sista anmälningsdag 25 februari.

Tekniska nämnden
informerar:

HAMNSUNDET 2009
Är du intresserad av att driva
verksamheten i Hamnsundet under
sommaren 2009? Hör i så fall av dig till
kommuningenjör Lars-Erik Danielsson,
tel. 489 040, för mer information.

Under 2009 kommer IF Fram att hålla ett
stort lotteri där Du deltar genom att betala
in medlems-avgift till IF Fram. Aktiv
eller passiv medlem har ingen betydelse,
alla har lika stor chans! Passa även på att
utnyttja den förmånliga medlemsavgiften
för hela familjen!
Barn 0-17 år
Vuxen
Familj

4 euro
8 euro
17 euro

IF Fram vill ha din betalning senast
31.3.2009 till konto:
IF Fram 660100-2310233
Skriv namn på för vem/vilka betalningen
gäller.
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i IF Fram
Lotterivinster från:
Viking Line (Kryssningar)
Birka Line (kryssningar)
Eckerö linjen (Kryssningar med middag)
Sundqvists Buss (Shopping/mäss-resa)
Matkroken
Kvarnbobutiken
Hebo rör
Larssons Vattensport
Widmans kross (grus)
Williams Buss
Bilcenter
Budbilsservice
Transmar
ÅAB
Lindén byggkonsult AB

IF Fram tackar alla sponsorer
för alla fina vinster!
8

