SALTVIK

Gruppbrev med posten når alla

INFORMERAR maj

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

Kommunstyrelsen
informerar:
HANDIKAPPVÄNLIGA
HYRESBOSTÄDER
Kommunens handikappvänliga
hyresbostäder i Kvarnbo kommer att
färdigställas i maj-juni 2010.
Lägenheterna är främst avsedda för
kommunens äldre, vars nuvarande bostad
inte är anpassad för personens behov.
Även kommuninvånare med fysiskt eller
psykiskt funktionshinder kan beviljas
lägenhet.
Lägenhet kan beviljas även av andra
särskilda skäl.
Totalt finns åtta st lägenheter, varav sex
är tvårums- (49 m² samt 57,8 m²) och två
är enrumslägenheter (41 m²). Till varje
lägenhet finns fristående carport inkl.
förråd.
Hyran är fastställd till 12 €/m²/mån.
Anmälan till bostadskön sker genom att
en ifylld ansökningsblankett lämnas in till
kommunkansliet. Blanketten kan fås från
kommunkansliet eller hemvården.
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Tel: 48 900

Fax: 489 011

LEDIG HYRESLÄGENHET
3 rum + kök (68 m²) i Dälden,
Haraldsby. Ledig omgående.
Kallhyra 452 €/mån. Förråd och
garagetak ingår i hyran.
Ansökningsblanketter till kommunens
bostadskö kan hämtas från hemsidan
www.saltvik.ax eller kommunkansliet
i Nääs.

Ålandsbanken
KVARNBO
Ändrade öppettider
från och med MAJ 2010.
ÖPPET:
Onsdag, Torsdag o Fredag.
Fredag
Stängt: Måndag o Tisdag.

Tel 43620 Fax 43620
Tel 291670
kvarnbo@alandsbanken.ax
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i Saltvik informerar
MOTIONERA MERA
MED FOLKHÄLSAN

Motionskampanjen är nu avslutad
och vi har haft rekordmånga
deltagare. Vi firar detta med att
lotta ut extra priser.
Grattis!
Sofi Ekholm, Vattenflaska
Maria Sjöström , T-shirt
Veronica Johansson, T-shirt
Håkan Jansson, T-shirt
Louise Mattsson, Badlakan
Junis Flöjt, Majblomsväska.
Anette Roberts, Nyckelring
Jennie Larsson, T-shirt
Carina Jansson, T-shirt
Bea Öhman-Lundberg, Majblomsväska
Britt Lindström, Vattenflaska
Moa Holmström, Nyckelring

”Priserna lämnas i er postlåda under
våren”
VÄLKOMNA PÅ
KOMMUNLUNKEN!
Folkhälsan på Åland gör tillsammans med
Ålandstidningens friskvårdssatsning
”Kom i gång” en nystart av
Kommunlunken. Tillsammans ska vi ta
reda på vilken av de åländska
kommunerna som är duktigast på att gå.
Vi räknar i förhållande till folkmängden.
Kommunlunken 2010 äger rum söndagen
den 25 april. I god tid dessförinnan
publiceras en kupong i Ålandstidningen.
Kupongen ska lämnas in till en lokal och
räknas in i totalresultatet. Håll utkik efter
mer detaljer i Ålandstidningen i april.

I Saltvik firar vi detta med ett litet
jippo utanför Ödkarby skola och
Rangsby skola.
Söndagen 25 april kl. 12-15 finns
RödaKorset och Folkhälsanavdelningarna på båda ställena
• Kuponger samlas in
• Försäljning av korv, mjöd, munkar
och Majblomsprodukter
• Utegympa med Eva och stavar
kl. 12.30 och kl. 13.30 ca 20 min i
Rangsby
• Innegympa med Gujan kl. 12 i
Ödkarbyhallen, kl. 14 i Rangsby
skola
Välkomna!
LEKPARKEN I HARALDSBY
Hej!
Nu är det dags att anmäla ditt barn till
Haraldsby Lekpark för hösten 2010.
Öppet: mån-tors kl. 11.15-14.15.
För mer info ring Inger Gammel,
tel. 0400-691 198

Äldreomsorgen
informerar:
SENIORCAFÉ
Tis 27 april och 11 maj är det seniorcafé i
Boogården kl. 13.30-15. Tis 25 maj är det
våravslutning och då far vi på utflykt!
Behöver Du taxiskjuts kan Du höra av Dig
till Sunnanberg för kl. 11.00 på tisdag, på
tel. 43 451.
Hjärtligt välkommen!
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Cafe och Restaurang

Furulundsgården
i Saltvik informerar
VÅRENS VANDRINGAR
Nu är det snart dags för våra populära
vandringar igen. Det blir tre nya platser
plus en mycket efterfrågad repris. Som
vanligt startar vi klockan 18.30 och en
kort fikapaus hålls under vandringen.
Måndag 3 maj: Hullbybergen
Ledare: Gudrun Blomqvist
Samling: Gesterby gård (Sund)
Onsdag 12 maj: Inre Verkviken
Ledare: Janke Jansson
Samling: vid brotrumman vid Inre och
Yttre Verkviken
Tisdagen 18 maj Kroklund-Enbolstad
Ledare: Eva Sjöblom
Samling: Skogsgläntans daghem
Tisdag 25 maj Orrdal-Kvarnsjön
Ledare: Gunnie Jansson
Samling: parkeringen efter Stenåldersbyn
Välkommen med och vandra!!!
Styrelsen

i Bomarsund
öppnar för säsongen
lördagen den 1 maj
Special hela Maj
Schnitzel med Kantarellsås 14 Euro
Morsdagsmeny
serveras söndagen den 9 maj
Boka gärna bord
Alla hjärtligt välkomna
Tom och Pa Eriksson
Tel. 44040, 44025

Västra Saltviks Väl r.f.
informerar:
TACK OCH INFORMATION
TACK till alla saltvikare som har varit
och sett teatern" Hemlighuset" på
Solbacka. Hoppas att vi ses snart igen,
önskar Ludvig och hans små hemligheter

*****

Boxercise måndagar kl. 19 och
Core torsdagar kl. 19 i Geta skola
Vid frågor kontakta
Helena Martinsson
tel. 0457-331 31 14
OBS! Ingen core 22/4 och
ingen boxercise den 26/4 p.g.a resa!

Midsommarkronsbindningen startar
tisdagen den 2 maj kl. 19.00.
Tag saxen med och kom till Solbacka.
VSV och Runa Rosenberg

*****

Idrotts- och ungdomsföreningens årliga
medlemsfest har p.g.a. teatern flyttats
fram till hösten, preliminärt datum är
2 oktober och temat är 80-talet.
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Räddningschefen
informerar:

www.saltvik.ax
informerar:

INFO ANGÅENDE OLJECISTERN

VALBORGSMÄSSOAFTON

Till Er som innehar oljecistern vars
volym överstiger 2 m3 och som tagits i
bruk år 1985 eller tidigare (25 år eller
äldre), vill vi påminna om att en
besiktning skall göras före utgången av
2010.

Högtiden firas på Åland genom att man
tänder stora brasor och firar vårens
ankomst. Valborgsmässoafton infaller
alltid den 30 april. I Saltvik firas
Valborgsmässoafton på följande platser:
•

Besiktningskravet gäller inte
dubbelmantlad cistern eller cistern
försedd med läckagevarningssystem.
•

Räddningschef
Lennart Johansson
Tel. 329 132

Brandinspektör
Henrik Olofsson
Tel. 329 175

Bertby: Majbrasan tänds kl 19.
Adressen är Långbergsödavägen
137. På plats finns försäljning av
kaffe, läsk med mera.
Solbacka: Brasan tänds kl. 18.
Servering.

Kalles skogs- och
trädgårdsskötsel
Behöver du hjälp med:
*
*
*
*

skogsarbete
trädgården
gräsklippning
sommarstugetomt som
behöver röjas upp
* altantvätt
* taktvätt
* utomhusmålning

Ta kontakt med
Kalle Nordström
tel.43049 eller
040-965 17 16
Utför även eldning.
Hushållsavdraget gäller!
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Skol- och bildningsnämnden informerar:
NY KONTAKTPERSON FÖR MEDIS
Ny kontaktperson för Medis i Saltvik är
bibliotekarie Anna-Lena Nordberg-Dahlén.
Vid frågor/önskemål gällande kurser,
ring 48534 eller skicka e-post till
biblioteket@saltvik.ax .

BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER
Biblioteket i Rangsby skola är öppet:
Mån
Tis
Ons
To

17.30-20.00
8.30-14.00
8.30-14.00
17.30-20.00

Lunchstängt kl. 11.00-11.30

NYHETER PÅ BIBLIOTEKET
Här kommer en lista över bibliotekets nyaste
böcker!
För vuxna
Anne Holt
Michael Connelly
Leila Meacham
Ian Kershaw
Leif Blomqvist

Frukta inte
Gatans lag
Rosornas arv
Ödesdigra val
Våra fruktsorter

För barn
Michelle Paver
Martin Widmark
Martin Widmark
Jo Salmson
Noel Ford

Vargbröder –
vålnadernas berg
Förbjuden frukt
Bröllop och barn
Tam och
drakskeppet
Teckna serier

Telefon till biblioteket är 48534,
e-mail: biblioteket@saltvik.ax
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Kommunkansliet
informerar:
KOMMUNENS HEMSIDA
Ni kommer väl ihåg att meddela
kommunkansliet om ändringar rörande
hemsidan (träningstider, öppettider, fakta
m.m.)? Hemsidan uppdateras dagligen,
och att uppgifterna stämmer är ju viktigt
för oss alla!
Ni kan också använda funktionen ”tipsa”
för att meddela oss om aktiviteter som ni
vill ha med i kalendern.

SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR
Sotare Ove Eriksson ansvarar för
sotningen i Saltvik (och Geta).
Ove når ni på telefon 0457-526 71 04.
ÅVC Saltvik (ReturDepå) drivs i MISE’s
regi och är öppet:
Mån
Ons
Fre
Lö

13.30-20.00
15.00-20.00
13.30-17.00
9.00-12.00

Telefon till ÅVC är 48157.

Kontakta Tove Jansson (tel. 489 024 /
mail tove.jansson@saltvik.ax) eller
Ylva Westerberg (tel. 489 023 / mail
ylva.westerberg@saltvik.ax).
ANNONSERING I
SALTVIK INFORMERAR
Sedan juni 2007 är det möjligt att
annonsera i kommunens infoblad ”Saltvik
Informerar”. Materialet bör helst lämnas
in per mail till info@saltvik.ax .
Priserna 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.

Tekniska nämnden
informerar:
HAMNSUNDETS GÄSTHAMN
Sommaren 2010 arrenderas Hamnsundets
gästhamn av Gunnar och Anders
Westling.
Under perioden 18/6-8/8 är kiosken
öppen alla dagar kl. 15-20.
Bränsleförsäljning från automat.
(Automaten sköts och ägs av Rundbergs
Bil & Service)
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