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Gruppbrev med posten når alla

mars

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

Tel: 48 900

Fax: 489 011

Kommunstyrelsen
informerar:

Äldreomsorgen
informerar:

SÄNKNING AV MISES
GRUNDAVGIFT 2010

SENIORCAFÈ

Saltviks kommun betalar även i år ett
bidrag så att MISE-grundavgiften sänks
med 50 euro/hushåll till alla egenpensionstagare i Saltvik som får endast
folkpension.
Du kan kontakta ansvariga hemvårdaren
Gerd Danielsson på tel. 0457-343 41 84,
så hjälper hon dig att söka bidraget.

Germundö Alpin
informerar:
ÅRSMÖTE
Tisdagen den 23 mars kl. 19.00 håller
Germundö Alpin årsmöte i Ödkarby
skola.
Stadgeenliga förhandlingar samt
diskussion om Germundö Alpins framtid.
Alla välkomna!
Styrelsen

Vi träffas varannan tisdag (udda veckor)
kl. 13.30-15.00 i Boogåren, Kvarnbo.
Tis 2 mars
Tis 16 mars
Tis 30 mars
Behöver Du taxiskjuts kan Du höra av
Dig till Sunnanberg före kl. 11.00 på
tisdag, på tel. 43 451.
Hjärtligt välkommen!
SOMMARJOBB
Kom och sommarjobba hos oss!
Vi söker sommarpersonal till
äldreomsorgen i Saltvik: Närvårdare,
sjukskötare, studerande eller andra
personer med genuint intresse för
äldreomsorg.
Under hela sommaren finns även ett
kockvikariat på Sunnanberg.
Vi trivs i vårt arbete, kom gärna och se
hur vi har det!
För mera information, ring:
Äldreomsorgschef Eeva Jansson,
tel. 43 450 eller 0457-361 34 31.
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Skol- och bildningsnämnden informerar:
BARNOMSORG 2010-2011
Ansökan om barnomsorg (daghemsplats
och fritidshem för skolbarn) för hösten
2010 - våren 2011 och för skolbarn för
sommaren 2010, inlämnas senast 16 april
2010 till kommunkansliet i Nääs.
Ansökan gäller Skogsgläntan daghem,
Prästkragen daghem samt eftisplats för
skolbarn.
Ansökningsblankett erhålls från
daghemmen, kommunkansliet, Ödkarby
skola och Rangsby skola. Blanketten
finns även på kommunens hemsida
www.saltvik.ax.
Uppsägning av plats inom barnomsorgen
skall ske minst en månad på förhand.

DAGHEMMENS ÖPPETTIDER
SOMMAREN 2010
Prästkragen daghem är sommarstängt
under perioden 28.6-1.8.2010.
Skogsgläntan daghem är öppet för alla
barn i kommunen fram till och med den
16 juli.
Under perioden 19.7-1.8.2010 är både
Prästkragen och Skogsgläntan daghem
stängda.
Från och med 2.8.2010 är båda
daghemmen öppna igen.
BIBLIOTEKET
Vuxna nyheter:
Birgitta Andersson - Blondie
Helene Hägglund - Inte längre nunna
Karin Fossum - Döden skall du tåla
Conny Andersson - Jakten och viltvården

Vi önskar att även de som behöver
barnomsorgsplats våren 2011 ansöker
redan nu, för att vi skall få en överblick
av det totala behovet inför kommande
verksamhetsår.

i landskapet Åland
Annika Dahlqvist - LCHF-kokbok till fest
& helg

Närmare upplysningar:
Skogsgläntan daghem tel. 48 490
Prästkragen daghem tel. 43 650
Humlan familjedaghem tel. 48 355
Bildningskansli västra, Patrik
Larsson tel. 489 140, 0457 3798947
Bildningskansli östra, Siw KyrkslättHenriksson tel. 43 600, 040 7265921

annat läskigt

Barn nyheter:
Kenneth Bøgh Andersen - Evig hämnd och
Pernilla Gesén - Alva blir storasyster
Hannele Mikaela Taivassalo - Mörkerboken
Martin Widmark - Tvättade pengar
Ann-Christin Waller - Fjärror i kollornas

värld
Öppettider:
Under sportlovet är biblioteket öppet
måndag och torsdag, 17.30 – 20.00.
Må
17.30 – 20.00
Ti
8.30 – 14.00
Ons
8.30 – 14.00
To
17.30 – 20.00
Lunchstängt 11.00 – 11.30
Tel 48 534, e-mail biblioteket@saltvik.ax
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Saltviks avdelningen

i Saltvik
VÅRMÖTE

Saltviks RödaKors håller tillsammans med Folkhälsan vårmöte i Östra Saltviks
brandkårs lokaler i Rangsby den 28 mars 2010 kl. 19.00. Stadgeenliga förhandlingar.
Öppen diskussion efteråt. Har du några funderingar kring Röda Korsets eller Folkhälsans
verksamheter är du välkommen att diskutera dem då. OBS. Det förrättas inget val under
detta möte!
Kaffe/ tee med tilltugg, kostar: 5 €
Alla Hjärtligt Välkomna
Hälsningar från styrelserna
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Saltviks Jaktvårdsförening informerar:

Tjenan vatten
informerar:

MÄSSRESA

VATTENLEDNINGAR

Saltviks Jaktvårdsförening ordnar i
samarbete med Viking Line Buss en resa
till Swedish Game Fair på Tullgarns Slott.
Mässan för dig som gillar jakt, hund,
fiske och friluftsliv. Med över 25000
besökare kan du räkna med besök av
fantaster, inbitna, nyfikna och nybörjare.
Blir vi tillräckligt många åker vi med
egen buss.

Vintern har varit kall och lång men börjar
så småningom gå mot sitt slut. Mildare
väder väntas.

Avresa 29.5, endagsresa.
Föreningens medlemmar betalar EUR 50.
Boka hos Viking Line Buss tel. 26311
eller info@vikinglinebuss.ax
Har du frågor om mässan kan du ringa
Johan Söderlund på tel. 0457-313 53 00.

Kommunkansliet
informerar:
SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR
ÅVC Saltvik (Saltviks ReturDepå) har
öppet:
Mån
13.30 - 20.00
Ons
15.00 - 20.00
Fre
13.30 - 17.00
Lö
9.00 - 12.00
Sotare i Saltvik är Ove Eriksson,
tel 0457-526 71 04
Nästa Saltvik Informerar kommer
25-26 mars, material skickas senast
18 mars till info@saltvik.ax . Mer
information finns på www.saltvik.ax .

Ni alla fastighetsägare bör nu kontrollera
om ni har vattenledningar som är frusna i
ert bostadshus, uthus eller sommarstuga.
Speciellt i sådana utrymmen som ni inte
ofta använder kan det vara skäl att göra en
kontroll.
Öppna kranarna på de ställen som ni inte
använt på länge, för en kontroll.
Om frysning har uppstått var speciellt
uppmärksam vid mildare väder.
Kontakta fackman vid behov.
En vattenläcka kan betyda, förutom en
massa onödigt besvär, höga
renoveringskostnader och hög
vattenräkning.

Socialkansliet
informerar:
UNDERHÅLLSBIDRAG
Från och med 1.1.2010 höjdes
underhållsbidraget med 2,297 %, detta
enligt lagen om vissa underhållsbidrags
bindande vid levnadskostnaderna av
1.4.2009 (538/2008).
Underhållsskyldiga som berörs av
förordningen skall själva ombesörja
höjningen av underhållsbidraget.
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