NÖDINFORMATION EFTER STORMEN ALFRIDA,
LÄGESINFORMATION FRÅN SALTVIKS KOMMUN 8.1.2019.

Alla kommunalvägar i Saltvik är röjda och framkomliga, men alla trafikanter uppmanas till försiktighet då
man rör sig på vägarna. Vägbelysning fungerar enligt ordinarie schema i de områden det finns ström.
Gällande skolskjutsar har två ordinarie upphämtningsställen organiserats om. Berörda är kontaktade och
övriga bedöms vara säkra. Kommunen uppmanar vårdnadshavarna att genomföra fortlöpande kontroller
av privata vägar samt att följa barnet till och från skolskjutsens upphämtningsställe. Kontakta kommunen
om det uppstår hinder längs vägen. På kommunens hemsida (www.saltvik.ax) finns även en länk till en
felrapportering vid problem med vägar.
Fritidshemmen (eftis) erbjuder plats för alla elever i årskurserna 1-6 som inte har ström hemma. Eleverna
erbjuds även möjlighet att duscha i skolan.
Ett flertal kommuninvånare är fortsättningsvis utan ström. Uppfattningen är att de allra flesta klarar sig
väl och hittar sätt att få vardagen att fungera. Däremot kan frustrationen börja kännas tung över att ännu
efter snart en vecka inte ha el, speciellt ifall kringliggande grannar har fått elström. Elbolaget har
meddelat att de arbetar så snabbt och metodiskt de kan, men det kommer ändå att finnas hushåll som får
vänta på elström ännu en tid. Personer som börjar få svårigheter med att få sin vardag att fungera
uppmanas att ta kontakt med kommunen.
Den som behöver duscha, tvätta kläder eller värma mat kan ta kontakt på journummer 0457 344 83 34
kl. 07 – 21.
Tappställen för vatten finns dygnet runt vid Ödkarby skola (till höger om huvudentrén) samt vid
kommunens enheter under ordinarie öppethållning.
Kommuninvånare utan elström erbjuds även att duscha/basta vid Ålands Idrottscenter. Gå via kassan och
meddela ditt namn och by i kommunen.
Möjlighet till nödinkvarteringen finns fortsättningsvis på Sunnanberg, tel. 0457-522 16 31.
Vid kommunkansliet uppstod under eftermiddagen ett elfel, så kommunkansliet är för tillfället endast
delvis strömförsett.
Kansliets telefonväxel nås på tel. 018 – 48 900, där information och kontaktuppgifter finns.
Kommundirektören nås på tel. 0457 524 40 49.

