SALTVIK
INFORMERAR maj

Gruppbrev med posten når alla

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

Kommunkansliet
informerar:

5 / 2012

Tel: 48 900

Fax: 489 011

Skol- och bildningsnämnden informerar:

KANSLIET STÄNGT

LITTERATURKVÄLL
ATOS – en vänbok
Onsdag 9 maj kl. 19.00 i Johannas Café,
Kvarnbo (f.d. Husmodersskolan).
Christina Andersson och Ben Johans
medverkar och berättar om boken om
Atos Wirtanen.

Kommunkansliet håller stängt fredagen
den 18:e maj. (I samband med Kristi
himmelsfärdsdagen.)
I brådskande sociala ärenden fås mer
information på socialkansliets
telefonsvarare. (489 030 / 489 033)
Fastighetsskötarna nås på telefon
0457-082 18 77 eller 0457-522 16 26.

OBS! Kvällen börjar vid Saltviks
begravningsplats, vi får se och höra om
statyetten på Atos Wirtanens gravsten.
Bokförsäljning och signering
Servering
Välkomna!

SEMESTERINFORMATION
Allmänheten görs uppmärksam på att
kommunkansliet håller semesterstängt
veckorna 29 och 30 (16 – 29 juli).
Närmare information i kommande
nummer av Saltvik informerar samt på
hemsidan www.saltvik.ax.

Se närmare annonsering i
dagstidningarna.
Arr. Saltviks bibliotek o. PQR förlaget
BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER
Kristi himmelsfärdsdagen STÄNGT
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Lunchstängt

17.30 - 20.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
17.30 - 20.00
11.00 - 11.30

Tel. 48534, e-post: biblioteket@saltvik.ax
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Äldreomsorgen
informerar:

Skol- och bildningsnämnden informerar:

ANHÖRIGDAG

UTSTÄLLNING
i Saltviks bibliotek 14 maj – 28 juni.
Gunnie Jansson visar nya alster inom
akvarellmåleriet:

Demensföreningen på Åland r.f. anordnar
anhörigträff i Boogården, Kvarnbo
torsdagen den 10 maj kl. 18.30.

– de fyra årstiderna
– abstraktioner och färgharmonier
– rörelse i vår natur, bl.a. människor och
djur

Mer information i Saltvik informerar/april
samt i kalendern på hemsidan
www.saltvik.ax.
Demensrådgivare Regina Österlund nås
på tel. 527 369 och vikarierande
äldreomsorgschef Johanna Björkvall nås
på tel. 431 660.

VERNISSAGE 14 MAJ KL. 19.00
VÄLKOMNA!
BOKNYHETER

SENIORCAFÈs VÅRUTFLYKT

Vuxna
C. Cleave - Little Bee
A. Jansson - När skönheten kom till Bro
K. McCann - Madeleine, vår dotter försvann
K-J Vallgren - Havsmannen
M. Binchy - Allt för Frankrike

Vi startar vid Kvarnbobutiken tisdagen
den 8 maj kl. 12.30. Den som kommer
från Haraldsby kan stiga på bussen vid
vägen ca kl. 12.10 (på väg mot Kvarnbo).

Barn
S. Olsson - Bert får scenskräck
M. Olczak - Häxor i tunnelbanan
P. Dahlin - Dilsa och det brustna hjärtat
G. Malmberg - Vill du bli min kompis
U. Sindt - Turbo vill bli fotbollsproffs

Williams buss tar oss till Vårdö där
Douglas Lindén lovat guida oss runt. På
Simskäla hittar vi en lämplig plats för
kaffepaus.
På hemvägen stannar vi vid Bomarsunds
camping och äter fisksoppa med tillbehör
och ålandspannkaka och kaffe.
Vi borde vara tillbaka i Kvarnbo vid
16.30.

Räddningschefen
informerar:

Hoppas att många har möjlighet att delta
på vår utflykt. Anmälan till Sunnanberg
tel. 43 160 senast fredag 4 maj.
Kostnad 10 €/person.

SOTARE
Ansvarig sotare i Saltviks kommun är
P-O Mattsson, tel. 0400-529 251.
Sotning utförs även av Ove Eriksson,
tel. 0457-526 71 04.

Vackert väder och soligt
humör medtages!
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Röda Korset i Saltvik
informerar:

Till kännedom!

VÅRENS VANDRINGAR

VIKINGAKROGEN
KNARREN
I VIKINGABYN

Tors 10 maj Haga-Bergön
Ledare: Henry Lindström
Samling: Henry Lindström,
Tellviksvägen 32

ÖPPNAR
LÖRDAGEN DEN 9 JUNI

Ons 16 maj Sonröda-Syllöda
Ledare: Christer Sundlöf
Samling: hos Kock,
Sonröda 74

VÄLKOMNA!

Tis 22 maj Kasbergsvägen-Långsjön
Ledare: Lasse Berthén
Samling: ca 700m in på
Kasbergsvägen

Mera information i
nästa infoblad.

Mån 28 maj Libybergen-norrut
Ledare: Marit Fjäder
Samling: vändplan vid
Libyvägens slut (Mörns)
Start för samtliga kl.18.30. Fikapaus.
VÄLKOMNA!

UTFÖRSÄLJNING AV BUTIKSLAGRET
på gamla Husmodersskolan,
Saltvik Bed & Breakfast
Lördag 12 maj kl. 13.00 - 18.00
&
Lördag - söndag 26 och 27 maj kl. 13.00 - 18.00
Chabby chic, retro, ramar, krukor, lyktor,
Carl Larsson nattlinnen, textskyltar,
franska dokument i planschform,
Gammalt och nytt!
(Vi tar bank- och kreditkort)

Kaffepannan är varm! Välkomna!
Tina & Patrik Landell
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Kalles Skogs- och Trädgårdsskötsel
* Trädfällning
* Röjning av sly samt vindfällen
* Eldningsarbeten
* Trädgårdsarbeten

*VEDFÖRSÄLJNING
(även pannved)

Kom ihåg hushållsavdraget!
SOMMARTID ÄVEN:
* Gräsklippning
* Häckklippning
* Terrass- och taktvätt
* Utomhusmålning
Innehavare Kalle Nordström
tel. 040-965 17 16 eller 43049
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Saltviks ReturDepå informerar:
INFORMATION OM AVFALLSHANTERINGEN
Saltviks kommun handhar sedan 1 januari 2012 sophanteringen i egen regi.
Saltviks kommun har således lämnat sammarbete med MISE.
Tidigare år har de som äger en fast bostad eller en fritidsbostad debiteras, genom MISE, en
grundavgift. Grundavgiften finansierade omhändertagande av återvinningsbart avfall,
(glas, papper, kartong, tetror, metaller etc.), farligt avfall (oljor, lösningsmedel, lysrör,
batterier etc.) samt administrativa kostnader.
Saltviks kommun har beslutat att INTE debitera en grundavgift, vare sig av de som äger en
fast bostad eller en fritidsbostad.
Saltviks kommun finansierar omhändertagande av återvinningsbart avfall, farligt avfall
och administrativa kostnader genom inkomstskatten från de fast bosatta och från
fastighetsskatten som debiteras av de som äger fritidshus.
Därför kan återvinningsbart avfall och farligt avfall lämnas GRATIS till Saltviks
ReturDepå och miljöstationerna i Kvarnbo och Kroklund samt sommartid även i
Hamnsundet.
Osorterat hushållsavfall, byggavfall, obrukbara möbler skall mot en avgift lämnas till
ReturDepån.
Alternativt kan Kuhlmans åkeri, Renhållningen eller någon annan åkare i branschen anlitas
mot en överenskommen tömningsintervall och avgift.

OBS! Hushållsavfall, byggavfall och obrukbara möbler skall INTE lämnas
till miljöstationerna i Kvarnbo eller Kroklund.
AVGIFTER VID RETUR DEPÅN
- Brännbart och osorterat avfall
- Byggavfall, glas som inte går att återvinna

8 euro/ säck eller 56 euro/m3
8 euro/säck eller 56 euro /m3

- Stolar
- Fåtölj
- Soffa
- Madrass
- Säng

1 euro / st
5 euro / st
10 euro / st
5 euro / st
10 euro / st

- Däck utan fälg
- Stubbar, stenar, jord, sand och liknande naturmaterial
- Metaller, papper, glas, kartong och tetror
- Obehandlat träavfall
- Plastförpackningar från hushållen
- Ris, löv och liknande naturmaterial
- Farligt avfall

Ingen avgift
Ingen avgift
Ingen avgift
Ingen avgift
Ingen avgift
Ingen avgift
Ingen avgift
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FORTS.

VAD ÄR FARLIGT AVFALL?

Farligt avfall är:
- Olja
- PBC- avfall
- Sprayburkar
- Aska och sot
- Bil- och traktorbatterier
- Läkemedel
- Glödlampor
- Elektronikapparater

- Målavfall såsom målfärg, terpentiner, lacknafta etc.
- Tryckimpregnerat trä
- Elapparater såsom data, TV, radio etc.
- Asbest
- Småbatterier
- Lysrör och kvicksilverlampor
- Vitvaror, såsom kyl, frys, ugnar och spisar

Farligt avfall skall utan avgift lämnas till ReturDepån.

ÖPPETHÅLLNINGSTIDER VID RETURDEPÅN
Måndagar 13.30 – 17.00 samt 18.00 – 20.00
Onsdagar 18.00 – 20.00
Fredagar 13.30 – 17.00
Helg och kväll före helg STÄNGT.
ReturDepån är även STÄNGD trettondagsafton, valborgsmässoafton, självstyrelsedagen,
midsommarafton, julafton och nyårsafton.
Tel. 48 157

För er och era grannars skull: Elda INTE sopor.
Vid eldning av sopor så uppstår bl.a. den mycket giftiga
gasen: DIOXIN.
Genom att elda sopor på er tomt så får tomtägaren själva och grannarna det
största nedfallet av dioxiner.
Enligt det Svenska Livsmedelsverket kan dioxiner ge skadliga effekter.
Att andas in gaser från sopeldning måste anses som icke önskvärt.

Övrig information kan erhållas från ReturDepån under öppethållningstiderna,
tel. 48 157 eller från Runar Karlsson tel. 0457-522 16 09 / 48 091.
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