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Tekniska nämnden
informerar:

Skol- och bildningsnämnden informerar:

VINTERFÖRVARING AV BÅTAR

KURA SKYMNING

I Hamnsundet finns möjlighet till
vinterförvaring av båtar.
OBS! Enligt kommunfullmäktiges beslut
(59 §/11.11.2013) kostar vinterförvaringen 65 € inkl. moms för perioden
15.9.2014 – 15.5.2015. Den som önskar
använda vinterförvaringen, ska meddela
kommunkansliet på tel. 48900/ 489 022
eller per e-post info@saltvik.ax samt tydligt
märka båten med ägarens kontaktuppgifter.

Norråländsk Kura Skymning måndag
10/11 kl. 18.30 i Smakbyn i Sund.
Tema i år är Troll i Norden
* Mickel i Långhult berättar – alias Per
Gustavsson från Sverige
* Årets text är Pappan och havet av Tove
Jansson
* Musikuppträdanden av Ianrod
Fri entré – Servering – Välkomna

UTSTÄLLNING

Fritidsledaren
informerar:
DISCOSIMNING
När: Åk 5-7, fredag 7.11 kl. 18.30- 21.00
Åk 3-4, lördag 8.11 kl. 18.30–21.00
Var: Ålands Idrottscenter, Godby
Vad: Discosimning med häftig belysning,
cool musik, kompisar, tävlingar, kiosk gör
detta till en härlig upplevelse med skön
stämning! (Arr: Fritidsledarna på Åland)
Inträde: 3€ (OBS! Förhandsanmälan)
Sista anmälningsdag: 4.11.2014
Anmälan: fritidsledare Johan Påvals,
0457-5300729 eller johan.pavals@saltvik.ax.

6.11 – 18.12.2014 visar Karl-Anders
Berglund en del av sin samling av
kaffepannor i Saltviks bibliotek.

Äldreomsorgen
informerar:
SENIORCAFÈ
Var: Boogården i Kvarnbo
När: Tisdagar, udda veckor
Tid: kl. 13:30 – 15:00
4.11 På Sunnanberg: Fiol-, dragspel- och
nyckelharpa-underhållning
18.11 Bingo med Ritva
2.12 Julfest – närmare info kommer senare!
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Stöd IF Fram genom ett sms!
Det är nu väldigt enkelt att stödja vår
verksamhet. Du som har ett ÅMTabonnemang skickar ett sms med texten
IFFRAM till numret 04570077667, man
blir registrerad och sedan kommer 10%
av dina inhemska samtalsavgifter gå till
IF Fram (inga avgifter)!
Om man inte är ÅMT kund så får
IF Fram 40 € för varje abonnemang som
byts till ÅMT. Det måste göras på plats
hos ÅMT (Storagatan 6).
För mer info www.alcom.ax
IF Fram
www.laget.se/iff
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i Saltvik

håller

Höstmöte
Söndag 16 november kl. 19.00
i Boogården i Kvarnbo
-Stadgeenliga förhandlingar
-Servering
Alla som är intresserade av föreningarnas
verksamheter är välkomna.

Saltviks
jaktvårdsförening
håller

Höstmöte
Onsdag 26 november kl. 19.00
på Renvalls
- Rovdjurspremie
Skytte varje onsdag med start 29/10 kl.19.00,
fram tills klockan ändrar till sommartid.
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SNÖPLOGNING VINTERN 2014 – 2015
Saltviks kommunfullmäktige har fastställt avgiften till 250 € (inkl. moms) vid betalning
senast 31 oktober 2014 och 300 € (inkl. moms) vid senare betalning.
Om Ni vill erhålla kommunal snöplogning under vintern 2014 - 2015, skall
plogningsavgiften betalas* till kommunens konto ÅAB 660100-1073014.
IBAN nr: FI84 6601 0001 0730 14, BIC-kod: AABAFI22.
Behövs ingen plogning pga. snöbrist kommer avgiften inte att återbetalas.
Målsättningen är att vägarna skall vara framkomliga med personbil.
Vid extrem väderlek (t ex snöstorm och yrväder) kan detta dock inte garanteras.

OBS!

* Namn och fullständig adress dit plogning önskas, måste tydligt framgå på betalningen!
Då betalningen registrerats hos kommunen,
sätts adressen med på plogningslistan inom en arbetsdag.
Fastighetsinnehavaren måste förse infarten och vändplanen med plogkäppar som placeras
tillräckligt tätt även kring stubbar, stenar och andra eventuella hinder vid vägkant.
Fastighetsinnehavaren skall ta bort kvistar till en höjd av 3,5 ovanför den väg som skall plogas,
samt avlägsna uppstickande stenar och dylikt från vägen. Tänk på att snön tynger ner grenar och
buskar, vilka då kan bli i vägen för plogningen! (Allmänt kan man konstatera att ju större
ojämnheter och ju djupare hjulspår, desto sämre plogningsresultat.)
Privatvägsplogning sköts med samma utrustning som plogning på t.ex. kommunalvägar och det är
fastighetsinnehavarens ansvar att se till att det finns tillräckligt med utrymme på tomten.
Om vägen inte uppfyller kraven för plogbar väg och detta leder till skador på
entreprenörernas utrustning, kan fastighetsinnehavaren bli ersättningsskyldig. Eventuella
skador på fastighetsinnehavarens egendom ersätts av entreprenören.
Om Du är osäker på om Din infart uppfyller kraven, kontakta Din plogare.
Övrig information erhålls av vik. byråsekreterare Ylva Westerberg, tel. 489 022 eller
kommuningenjör Lars-Erik Danielsson, tel. 489 040.

Om Ni har önskemål eller frågor angående plogningen skall Ni vända Er direkt till
respektive plogare:
Distrikt

Plogare

Telefon

Haga – Ödkarby - Hjortö

Erik Hamnström

Mobil 0457- 52 44 128

Sålis – Laby – Toböle – Bertbyvik

Guy Söderlund

Mobil 040- 06 44 333

Lavsböle – Tengsödavik

LBS Staffan &
Janne Mörn

Mobil Janne 040- 06 85 129

Kvarnbo – Haraldsby

LBS Staffan &
Janne Mörn

Mobil Staffan 040-52 94 587
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