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Gruppbrev med posten når alla

INFORMERAR februari

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

Tel: 48 900

Fax: 489 011

Kommunkansliet
informerar:

Äldreomsorgen
informerar:

NY EKONOMICHEF

SENIORCAFÈ

Hej, jag heter Caroline Karlsson och är ny
ekonomichef i Saltviks kommun fr.o.m.
1 december 2009. Ni är varmt välkomna
att höra av Er om frågor och funderingar
finns. Jag nås på tel. 018-48 90 21 eller
e-post: caroline.karlsson@saltvik.ax.

Skol- och bildningsnämnden informerar:
MEDIS HAR FORTFARANDE
LEDIGA KURSPLATSER
Du vet väl att du får gå i vilken kurs som
helst och på hur många kurser som helst
på hela Åland. Alla kurser kräver tillräckligt
med anmälningar för att kunna starta, därför
måste du alltid anmäla dig per telefon
531620 före du går på en kurs (gäller även
kurs som är ett tillfälle).

Tisdagen den andra februari kör
seniorcafé igång igen efter vinterlovet!
Vi träffas varannan tisdag (udda veckor)
kl. 13.30-15.00 i Boogåren, Kvarnbo.
Behöver Du taxiskjuts kan Du höra av
Dig till Sunnanberg före kl. 11.00 på
tisdag, på tel. 43 451.
Hjärtligt välkommen!
HANDARBETSUTSTÄLLNING
Nu finns Niini Keihänens vackra
handarbeten utställda på Sunnanberg.
Alla är hjärtligt välkomna att komma in
och titta!

BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER
Biblioteket i Rangsby skola har öppet:
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

17.30 – 20.00
8.30 – 14.00 lunchstängt 11-11.30
8.30 – 14.00 lunchstängt 11-11.30
17.30 – 20.00
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informerar
Personer som är sjukpensionärer på heltid har rätt till ett lägre
högkostnadsskydd på 120 euro/år som omfattar ÅHS flesta avgifter. För att
Du som patient skall få tillgång till det lägre högkostnadsskyddet krävs dock
att du årligen lämnar in ett intyg eller annan skriftlig dokumentation som
visar att du är sjukpensioner på heltid. Om du inte lämnar in intyg om
sjukpension på heltid är högkostnadsskyddet 375 euro/år.
Intyget om sjukpension kan lämnas in personligen till ÅHS ekonomiavdelning/kassan eller skickas per post på följande adress:
Ålands hälso- och sjukvård
Ekonomiavdelningen
PB 1091
22111 Mariehamn
Frågor gällande ÅHS avgifter kan riktas till ekonomiavdelningen på
tel 535 163 eller på e-post kund.ekonomi@ahs.ax .

ZONTERAPI
OCH

ÖRONAKUPUNKTUR

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN BL.A.:
-Värk i axlar, skuldror, rygg m.m.
-Migrän
-Tennisarmbåge
-Hudbesvär
-Mag och tarmproblem
-Barnlöshet
VITA FJÄDERN
Marit 040-757 84 18
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i Saltvik arrangerar

HÄLSA OCH MOTIONSDAG
SÖNDAGEN DEN 7 FEBRUARI KL. 11 – 15
i Ödkarby skola / Ödkarbyhallen

Hälsa
• Livsstilsrådgivare Sonja Signell
gör diabetesriskbedömning
• Prata mat med Ritva
-smakprov
Barnaktiviteter
• Miniröris - rolig gympa
för barn och vuxna
• Mete (1 €)
• Pyssel med Lisbeth
Utomhusaktiviteter
• Skridskobana
• Skidspår
• Försäljning av grillad korv
I samarbete med

i Saltvik

• Första Hjälpen
• Blodtrycksmätning
• Kaffeservering

Motionsaktiviteter i Ödkarbyhallen
– kom och prova påKl. 11.15 – 11.45
Kl. 12.00 – 12.45

Miniröris 1 med
Veronica Kuhlman
Bosu boll med
Sussi Knuts

Kl. 13.00 – 13.45

Dansant gymnastik

Kl. 14.00 – 14.30

Gujan Östman
Miniröris 2 med
Veronica Kuhlman

Motionskampanjen startar
Hämta ditt motionskort och delta i
Folkhälsans motionskampanj

Utställare:
Ekokliniken
Life (f.d. Liv och Lust)
Föreningen Vårt Hjärta

Alla aktiviteter är gratis!
Intäkterna från servering och mete går
till Röda Korsets katastroffond för
offren på Haiti.
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IF Fram
informerar:
VÄLKOMMEN TILL IF FRAM
Under 2010 kommer IF Fram att hålla ett
stort lotteri där Du deltar genom att betala
in medlemsavgift 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

5 euro
10 euro
20 euro

IF Fram vill ha din betalning senast
31.3.2010 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
Avancia Sportcenter
Bilmacken
Eckerölinjen
Hebo Rör
Larssons Vattensport
Tandläkare Mari Wingert
Tandläkare Sofia Sjölund
Williams Buss

Viking Line Buss
Bilcenter
Budbilsservice
Havsvidden
Kvarnbobutiken
Matkroken
Transmar
ÅAB

IF Fram tackar alla sponsorer
för alla fina vinster!

SKIDSPÅR
Skidspår finns draget mellan Solbacka
och Kroklund. Spår kommer att dras så
länge snö finns.
SNÄLLA respektera skidspåren, de är till
för längdskidåkning och inget annat. Det
finns gott om gatubelysning i Kroklund,
använd dessa vägar.
Vänliga hälsningar styrelsen

Byggnadsinspektionen
informerar:
SAMMANTRÄDEN 2010
Byggnadsnämnden håller sammanträden
andra tisdagen i månaden förutom i juli
och september då sammanträdet hålls
första tisdagen. Observera att inget
sammanträde hålls i augusti månad.
Handlingar ska vara inlämnade senast
10 dagar före mötet.
Preliminära sammanträdesdatum enligt
följande:
Tisdagen den 9 februari
Tisdagen den 9 mars
Tisdagen den 13 april
Tisdagen den 11 maj
Tisdagen den 8 juni
Tisdagen den 6 juli
Tisdagen den 7 september
Tisdagen den 12 oktober
Tisdagen den 9 november
Tisdagen den 14 december
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VÄLKOMMEN PÅ HAVSLUFTSHELG TILL HAVSVIDDEN!
Lördagen den 6.2 och söndagen den 7.2 ordnar vi en
havsluftshelg på HavsVidden.
Ta en promenad längs klipporna, grilla korv på vår
lägereld eller köp något gott från vår utomhusbar. Gå vår tipsrunda och
tävla om fina priser eller ta en titt på loppisen i garaget.
Är ni hungriga kan ni äta dagens lunch och slår sötsuget till
rekommenderar vi vår fina kakbuffé.
I badhuset finns det möjlighet till drop-in massage.
Aktiviteterna under helgen pågår kl. 11-16, men givetvis har
restaurangen öppet för á la carte-gäster även på lördag kväll.
Boka bord på tel. 49408.
Den som vill stanna över natten kan boka logi och frukost till specialpriset
50 €/pers i dubbelrum.

Kalles skogs- och
trädgårdsskötsel
Behöver du hjälp med:
* röjningsarbete
* skogsarbete
* uppeldning

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

Dan’s Kaross & Motor
* Bilservice / Kamremsbyte
* T.M.Chiptuning / Eco Trim
* Felkodsavläsning (Data)
* Däcksbyte / Balansering
* Hjulinställning
* Utför besiktningskontroll
* Karosseriarbete / Riktbänk
* Vattenskoterservice
* Svetsarbete Alu / Syrefast
Dan’s Kaross & Motor
Strömmavägen 101
Tel. 040-842 39 00
Öppettider:
Må-tors 8.00-16.30
Fre.
8.00-15.00
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Lantbrukskansliet
informerar:
ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2010
Våren 2010 kommer det att bli möjligt även
på Åland att lämna in stödansökan
elektroniskt.
Landskapsregeringens stöd dvs. LFA och
miljöstödet kommer inte att omfattas av den
elektroniska stödansökan i detta skede. Dock
kan jordbruksskiftesblankett 102B även för
landskapsregeringens del med uppgifter om
frivilliga åtgärder, lämnas in elektroniskt.

Vipu-koder ska sökas i tid
För att kunna använda den elektroniska
stödansökan måste man ansöka om
rättigheter till s.k. VIPU-tjänsten. Detta gör
man genom att personligen lämna in blankett
405 till lantbrukskansliet. Den som har
beviljats användarrättigheter till VIPUtjänsten före våren 2009 måste ansöka om
nya användarrättigheter. Gamla
användarrättigheter omfattar endast
bläddringsrättigheter. Rekommenderar att
man redan nu under vintern ansöker om
dessa rättigheter!
För den som brukar anlita
Hushållningssällskapets tjänster för vårens
stödansökan vore det mycket bra att ansöka
om användarrättigheter till VIPU-tjänsten så
att Hushållningssällskapet kan göra ansökan
elektroniskt.

Goda erfarenheter av elektronisk ansökan
Jordbrukare i riket som använt elektroniska
tjänsten uppskattade tjänsten eftersom det
gick snabbt att fylla i blanketterna. En annan
fördel är att ansökningsblanketterna kan
lämnas in på kvällar och veckoslut.
Kontakta gärna lantbrukskansliet för mer
information om elektroniska stödansökan.

ANMÄLAN TILL SVINREGISTRET
Alla som har svin skall göra anmälan om
antalet svin på gården under tiden
1.9 – 31.12.2009 till Eviras svinregister.
Anmälan skall vara gjord senast 31.1.2010.
Anmälan berör alla som håller minst ett svin
även om inget stöd söks för djuret.

TACKBIDRAG
Preliminär ansökningstid för årets tackbidrag
är 1 - 26 februari. Ansökningsblankett 107A
som skall inlämnas till lantbrukskansliet,
kommer att skickas hem till alla som sökte
bidrag 2009. Nya stödtagare kan hämta
blanketten från lantbrukskansliet. Blanketten
och anvisningarna är dock ännu inte klara.
Under samma tid är det även möjligt att
ansöka om ny kvot respektive tilläggskvot
för tackor. Ansökan om kvot skall inlämnas
till länsstyrelsen.

NATIONELLT STÖD
FÖR TACKOR
Fr.o.m. 2010 kommer nationella
husdjursstödet för tackor att förutsätta att
tackorna i genomsnitt producerar ett lamm
per tacka året som föregår stödåret. Detta
kommer att följas upp via anmälda uppgifter
till Eviras fårrregister. Det är därför mycket
viktigt att man håller uppgifterna i
fårregistret uppdaterade. Även dödfödda
lamm bör anmälas till registret, eftersom
även sådana lamm tas i beaktande när det
genomsnittliga antalet lamm räknas ut.

NÖTPREMIE ERSÄTTER
TACKBIDRAG
Tjurbidrag och bidrag för stutar som man
hittills kunnat söka om fyra gånger per år ,
slopas fr.o.m. år 2010 och ersätts med en
nötpremie. Stödet betalas automatiskt enligt
uppgifterna i nötdjursregistret. En anmälan
om deltagande i stödsystemet förutsätts.
Närmare information om stödförfarandet
kommer senare under vårvintern.
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