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Kommunstyrelsen informerar:
INVALDA I KOMMUNFULLMÄKTIGE I SALTVIK
FÖR ÅREN 2012 - 2015:
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Salmén Jan
Fagerholm-Sjöblom Silvana
Ekström Christian
Fagerholm Thommy
Söderholm Mikael
Sjöblom Tommy
Lindström Henry
Holmström Janice
Danielsson Gerd
Jokinen Sue
Lindblom Jörgen
Lundberg Bror
Alm Marika
Linde Guy
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* * * * * * * * *

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 9 januari 2012 kl. 19.00
på kommunkansliet i Nääs.
På agendan finns
Val av ordförande och viceordförande för år 2012
Val av kommunstyrelse för åren 2012 - 2013
Ledamöterna till mandatperiodens nämnder (för åren 2012 - 2015) tillsätts på
kommunfullmäktiges februarimöte.
Fullmäktiges sammanträden är offentliga.
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Kommundirektören informerar:

Bästa kommuninvånare!
Med år 2012 inleds en ny mandatperiod med ett nyvalt kommunfullmäktige. Det blir
spännande för personalen att lära känna de nya politikerna och vi ser alla fram emot ett
bra och gott samarbete mellan politiker och tjänstemän.
Kommunen mår bra och ekonomin är fortsättningsvis god. Vi fortsätter även under år
2012 att ha landets lägsta skattesats, 16,25%. Vi arbetar ständigt för att utveckla,
förbättra och rationalisera våra verksamheter.
Det nya bostadsområdet Solhöjden i Ödkarby är ett mycket inbjudande område med
sluttningar mot både söder och väster. Området är planerat för 22 egnahemstomter och
3 radhustomter. Gå gärna in på hemsidan och bekanta er med detaljplanen.
Jag önskar er alla ett Gott Nytt År 2012 och ett stort och varmt tack till vår proffsiga
personal för ert stöd och ert värdefulla arbete för Saltvik!
Hälsar,

Skattesatsen för år 2012 till
kommunen blir densamma som för år
2011. Efter att Lemland sänkt sin
skattesats inför 2012 har Saltvik och
Lemland landets lägsta skattesatser
(16,25 %).

-nad/nybyggnad av brandstationen i
västra Saltvik.

Budgeten 2012 godkändes av
kommunfullmäktige den 12 december.
Det budgeterade årsbidraget för år 2012
uppgår till 598 700 euro eller 331 euro/
invånare. Resultatet uppgår till 230 900
euro. Bruttokostnaderna i driftsbudgeten
uppgår till 8,2 miljoner euro och
investeringsbudgeten är 1,0 miljon euro
(netto).

Större investeringar som kommer att
förverkligas/projekteras under år 2012 är
Byggande av gång- och cykelväg i
Ödkarby (första etappen) samt
grundförbättring av vägar,
sammanlagt finns anslag om 391 000
euro, brutto.
För olika avloppsprojekt finns anslag
om 218 000 euro, brutto.
Dessutom finns 30 000 euro upptaget
för att projektera en
renovering/utbygg
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Saltviks kommun i ett nötskal:
Bokslut
2009

Bokslut
2010

Budget
2011

Budget
2012

Invånarantal 31.12

1 792

1 802

1 808

1 810

Skattesats %

16,50

16,25

16,25

16,25

418

448

448

492

Verksamhetskostnader, euro/invånare

3 975

4 122

4 232

4 557

Skatteinkomster, euro/invånare

2 409

2 490

2 565

2 694

Årsbidrag**, euro/invånare

470

351

435

331

Lånestock 31.12, euro/invånare (prognos 2012)

914

1 042

928

817

Verksamhetsintäkter, euro/invånare

* Skatteinkomsterna för år 2010 och 2011 är inte jämförbara med 2009 eftersom landskapsregeringen beslöt
att avskaffa det allmänna avdraget år 2010. Enligt ÅSUB beräknades skatteinkomsterna öka i budgeten 2010
med ca 229 000 euro (ca 129 euro/invånare) p g a attt det allmänna avdraget avskaffades.
** Årsbidrag = Intäkter minus kostnader, den summa som blir över för avskrivningar och
investeringsreserveringar/fonderingar.

Nyckeltal

Bokslut
2009

Bokslut
2010

Prognos
2011

Budget
2012

268%

172%

350%

163%

Soliditet (≥70 %)

67%

68%

73%

75%

Intern finansiering av investeringar (≥70 %)

63%

49%

256%

60%

Relativ skuldsättningsgrad (≤55 %)

35%

40%

29%

27%

77 dgr

52 dgr

71 dgr

40 dgr

Intjäningsnivån (≥150 %)

Likviditet (≥45 dgr)

Intjäningsnivån anger årsbidraget i förhållande till avskrivningar
Soliditeten är eget kapital i förhållande till totalkapital.
Intern finansiering anger årsbidraget i förhållande till investeringar.
Relativ skuldsättningsgrad visar främmande kapital i förhållande till intäkter.
Likviditet visar likvida medel i förhållande till utbetalningar.
Nyckeltalen för åren 2011-2012 påverkas betydligt av en extra samfundsskatteintäkt på
ca 410 000 som kommunen erhållit under år 2011 och som kan bli föremål för
återbetalning.

Hela budgeten 2012 finns på kommunens hemsida www.saltvik.ax under ”Kommunen” och
sedan vidare under ”Förvaltning och ekonomi”.
Vill du ha mera uppgifter? Ta då kontakt med kommundirektör Kerstin Alm, tel. 489 020,
e-post: kerstin.alm@saltvik.ax eller vikarierande ekonomichef Håkan Lundberg, tel. 489 021,
e-post: hakan.lundberg@saltvik.ax
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IF Fram
informerar:

Folkhälsan i Saltvik
informerar:

LOTTERIVINSTER

MINIRÖRIS

IF Fram tackar alla aktiva, medlemmar
och sponsorer för ett givande 2011.
Vinnare i 2011-års medlemslotteri blev
följande personer:
Avancia: Robin Holmroos, Leonard Linde
Ballingslöv: Jonny Sundman
Bilcenter: Lisa Rosenberg, Kevin Karlsson
Bilmacken: Jan Bruhn, William Björke
Eckerö Linjen: Daniel Eriksson, Magnus
Sundlöf
Fenestra: Pontus Danielsson, Viveca
Berntsson
Hebo Rör: Fredrik Bergman
Kvarnbobutiken: Sofia Styrström, Monica
Österlund
Larssons Vattensport: Marianne Nyholm
Matkroken: Kim Karlsson
Sportcenter: Dan Sjöblom, Fredrik Jonsson
Tandläkare Kitty Andersson: Filip Jordan
Viking Line Buss: Dan Sjöblom, Fredrik
Jonsson
Wirrans: Mattias Hellsten
Ålandsbanken: Maria Sjöström

Gott Nytt År önskar styrelsen

Häng med på Miniröris!
Vi startar tisdagen den 17 januari
kl. 18.00 - 18.45 i Rangsby skolas
gymnastiksal.
Alla barn under 6 år är välkomna!
Ingen avgift.
Kontaktperson Nina Holmström
tel.0457 5300774.
Folkhälsan på Åland
ordnar utbildning för att bli

tjej- och
killgruppsledare.
Efter att ha genomgått utbildningen har
man rätt att börja dra grupper.
Utbildningen sker 31 januari -2 februari 2012
i Mariehamn. Om du tycker om att jobba
med människor och har ett speciellt
engagemang för ungdomar kan detta vara
något för dig.

INFÖR 90-ÅRSJUBILÉET

För mera info om tjej- och killgrupps-

IF Fram planerar en galakväll på
Solbacka lördag 31.3.2012, detta för att
fira föreningens 90-årsjubileum eftersom
föreningen grundades år 1922.

verksamheten, se följande länk:

Har du eller känner du till någon som har
tävlings- eller träningsdräkter från
historien och kan tänka dig låna ut dem
för en modevisning, tag i så fall kontakt
med Patrik Larsson på telefon
0457 3798947 eller på mejl
larssonsvattensport@aland.net.

Mera info och anmälan görs snarast till:

http://www.folkhalsan.fi/sv/startsida/Varverksamhet/Ung-och-skola/Tjej--ochpojkverksamhet/Tjejgrupper/

Linda Willfors, Vik. ungdomsarbetare
Tel. 0408375777
Linda.willfors@folkhalsan.ax
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Saltviks ReturDepå informerar:
RETURDEPÅNS ÖPPETHÅLLNINGSTIDER
från den 1 januari 2012
Måndagar 13.30 - 17.00, 18.00 - 20.00
Onsdagar 18.00 - 20.00
Fredagar 13.30 - 17.00

(kväll före helg stängt)
(kväll före helg stängt)

Alla helgdagar stängt.
Dessutom är ReturDepån stängd valborgsmässoafton, självstyrelsedagen, midsommarafton,
julafton och nyårsafton.
Saltviks ReturDepå ligger på höger sida vid Getavägen, en bit från Bartsgårda vägskäl
då man far mot Geta. Tel. 48 157.

Skol- och bildningsnämnden informerar:
BARNOMSORG
HEMVÅRDSSTÖD
Förutsättningarna för ordnande av
kommunal barnomsorg anges i Lag och
förordning om barnomsorg i landskapet
Åland. Nya lagen som träder i kraft
1.1.2012 finns att läsa här:
www.saltvik.ax/files/barnomsorgslag.pdf.
Enligt barnomsorgslagen får maxtaxa för
barn i heldagsvård vara högst € 230,Enligt kommunfullmäktiges beslut är
maxavgift för barn i heltidsvård € 230 och
för barn i halvtidsvård € 149,50.
Barnomsorgsavgiften i Saltvik kommer
att räknas om från 1.1.2012 och nya
beslut skickas ut i samband med januari
fakturering.

Saltviks kommunfullmäktige har beslutat
att ”Saltvikstillägg” till hemvårdsstödet
om 110 €/månad fortsätter även under år
2012.
Tillägget betalas automatiskt till alla som
lyfter hemvårsstödets grunddel.
Obs! Kom ihåg att lämna in skattekort för
förmån före 15 februari 2012!

Har du frågor gällande barnomsorgsavgifter eller ditt hemvårdsstöd, kontakta
Sanna Malmén-Jansson på tel. 489 032
eller sanna.malmen-jansson@saltvik.ax.
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Kommunstyrelsen
informerar:

Kommunstyrelsen
informerar:

LEDIGA LÄGENHETER

FÖRTJÄNSTTECKEN

Lägenhet i Dälden, Haraldsby
2 rum och kök, 54 m².
Kallhyra 388,80 € / månad.
Förrådsutrymme och carport ingår.
Motorvärmare mot avgift.
Gemensam bastu, tvättstuga och torkrum.
Pensionärslägenheter i Grönvalla,
Kroklund
1 rum och kök, 33 m².
Kallhyra 214,50 € / månad.
Förrådsutrymme ingår.
Gemensam bastu, tvättstuga och torkrum.
Handikappanpassade lägenheter i
Klockars, Kvarnbo
1 rum och kokvrå/litet kök, 41 m².
Varmhyra 492 € / månad.
2 rum och kokvrå/litet kök, 49 m².
Varmhyra 588 € / månad.
Förrådsutrymme och carport med
motorvärmare ingår.
Gemensam bastu.
Ansökningsblanketter finns att få från
kommunkansliet eller från kommunens
hemsida www.saltvik.ax.
OBS! Skild blankett för de handikappanpassade lägenheterna!
Ansökan är aktiv i 6 månader från
ankomstdatum och sökanden bör meddela
ekonom Monica Koskinen (tel. 489 024
eller monica.koskinen@saltvik.ax) om
han/hon ej önskar vara med i bostadskön
längre.

I december delades förtjänsttecken
ut i Saltviks kommun.
Finlands Kommunförbunds
förtjänsttecken i Guld delades ut till:
Ingvor Jansson
Inga-Lis Johansson
Raili Sundberg
Finlands Kommunförbunds
förtjänsttecken i Silver delades ut till:
Annika Ahlqvist
Annika Aspholm
Mari-Louise Björklund
Isa Blomqvist-Fagerholm
Camilla Fredling
Åsa Mattsson
Maria Rönnholm

Kommunkansliet
informerar:
HEMSIDAN OCH INFOBLADET
Både hemsidan och SALTVIK INFORMERAR
är viktiga informationskanaler för
kommunen, föreningar och företag.
På hemsidan går det att prenumerera på
nyhetsbrev, hitta uppgifter om avgifter &
stöd, få svar på vanliga frågor m.m.
Hör gärna av er om ni t.ex. vill ha med någon
aktivitet/händelse i kalendern eller om ni vill
annonsera i infobladet.
Annonser skickas till info@saltvik.ax och i
kalendern på www.saltvik.ax finns en tipsafunktion, där ni kan meddela oss om vad som
kommer hända i kommunen. Annonspriserna
finns på hemsidan under rubriken
Kommunen/Infobladet.
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OBS!
Godby hälso- och sjukvårdsmottagning

(Rådgivningen)
Fr.o.m. 1/1 2012
ENDAST BOKAD
sjukvårdsmottagning.
Bokning sker via läkarmottagningen,
tel. 53 58 19 alla dagar
kl. 10-11 och 13-14.

Äldreomsorgen
informerar:
SENIORCAFÈ
Ni kommer väl med på seniorcafé till
Boogården i Kvarnbo? Vi träffas varannan
vecka (udda veckor) kl. 13.30 – 15.00.
Tisdagen den 31 januari spelar vi bingo!
Behöver ni taxiskjuts? Ring tel. 431 620 före
kl. 11.00. Kostnad ca 5€ / person.
Välkomna!

Centralvalnämnden
informerar:
KANDIDATER TILL
PRESIDENTVALET 2012
2. Haavisto, Pekka (Gröna förbundet)
3. Soini, Timo (Sannfinländarna)
4. Väyrynen, Paavo (Centern i Finland)
5. Lipponen, Paavo (Finlands Socialdemokratiska Parti)

6. Niinistö, Sauli (Samlingspartiet)
7. Essayah, Sari (Kristdemokraterna i Finland)
8. Biaudet, Eva (Svenska folkpartiet i Finland)
9. Arhinmäki, Paavo (Vänsterförbundet)

7

8

