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SALTVIK  

 INFORMERAR  april 2022 

Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY         
E-post: info@saltvik.ax     Hemsida: www.saltvik.ax                                    Tel: 48 900   Fax: 489 011    

 
 

 

         Samhällsinformation 
 

 

4/ 2022 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDER 
 

Kommunfullmäktige sammanträder 

preliminärt: 
 

Måndag 4 april 

Måndag 16 maj 
 

Mötet hålls kl. 19.00 på Kommungården i 

Nääs om inget annat meddelas.  

Kommunstyrelsen  informerar: 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDER 
 

Kommunstyrelsen sammanträder 

preliminärt: 
 

Måndag 25 april 

Måndag 9 maj 
 

Mötena hålls kl. 17.00 på Kommungården 

i Nääs om inget annat meddelas. 

SALTVIK INFORMERAR 
 

Saltvik Informerar för maj  

delas ut torsdag 28 april.  

Stopptid för material är torsdag 14 april. 
 

Material tas helst emot i elektronisk form till 

info@saltvik.ax, annars på tel. 48 900. 
Mer info: www.saltvik.ax under Kommunen.  
 

SALTVIKSVIMPLAR 
 
Det finns nya Ålandsvimplar med Saltviks 
kommunvapen till försäljning på kommunkansliet 
och i Saltviks Bibliotek (Rangsby skola).  
Priser nedan inklusive moms. 
  

OBS endast kontant betalning.  
 

4 meter, passar till 8-12 meters flaggstång 40 €  
 

6 meter, passar till 12-18 meters flaggstång 60 € 

KOMMUNKANSLIETS OCH 

VÄXELNS ÖPPETTIDER 
 

Från och med 1 april 2022, och tills vidare, 
håller kommunkansliet och växeln öppet 
måndag – torsdag (KMST 50 §/21.3.2022).  
Växeln kl. 9.00 – 15.00 och  
kommunkansliet kl. 8.15 – 16.00.  
Under kontorstid då växeln är stängd svarar 
personalen som är i tjänst om möjligt på sina 
direktnummer och e-post.  
E-post är info@saltvik.ax eller 
förnamn.efternamn@saltvik.ax.   
se sidan 10 för hela kontaktlistan. 
 

Under fredagar och övrig tid då kansliet håller 
stängt (ej helgdagar) är det möjligt att på 
förhand boka besök med tjänstemän om det 
finns särskilda behov till det.  
Vi strävar alltid efter att ge så god service som 
möjligt till kommuninvånarna. 

mailto:info@saltvik.ax
http://www.saltvik.ax/
mailto:info@saltvik.ax
http://www.saltvik.ax/
mailto:info@saltvik.ax
mailto:förnamn.efternamn@saltvik.ax
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DAGHEMSVERKSAMHETEN  

UNDER SOMMAREN 2022 
 

Eftersom det funnits en förhoppning om att 
renoveringen och tillbyggnaden av Skogsgläntan 
daghem skulle komma igång till sommaren har 
upplägget för sommaren varit lite ovisst. Nu vet vi att 
byggprojektet kommer igång tidigast i höst. Med 
denna information kan vi nu presentera upplägget för 
sommaren. 

Under sommaren har daghemmen Skogsgläntan och 
Prästkragen stängt under veckorna 29 och 30  
(18.7 – 29.7). Om någon familj är i behov av 
barnomsorg under den perioden ordnas det i 
Skogsgläntan daghem.  

Under veckorna 26 - 28 (27.6 - 17.7) har Skogsgläntan 
öppet och Prästkragen håller stängt. 
 

SOMMARFRITIDS 
 

Sommarfritids räknas som heltidsplats, bedrivs 
mellan kl. 8.30 – 17.00 och erbjuds från och med 
första vardagen efter skolavslutning till 
midsommarafton, samt från och med måndagen som 
infaller veckan före skolstart.  

 Icke inkomstbaserad fast avgift på 12 € per dag.  

 Lunch ingår och ordnas på lämpligt sätt, även 
frukost och mellanmål erbjuds.  

 Skolskjuts ingår inte.  

 Gäller för elever i årskurs 1-2 samt för blivande 
årskurs 1. Barn i blivande årskurs 1 fortsätter på 
dagis fram till midsommar, dagarna före skolstart 
är de tillsammans med skoleleverna. De lokaler 
som används varierar utifrån behov och 
förutsättningar och ordnas antingen i skolans 
eller daghemmets utrymmen.  

 Ansökningsblanketter finns på eftis, i 
daghemmen, på kommunkansliet och på 
hemsidan www.saltvik.ax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRESSEANMÄLAN FÖR 

GRUNDVUX 

Grundskoleutbildningen vänder sig till målgruppen 
ungdomar som fullgjort läroplikten men inte erhållit 
avgångsbetyg från grundskolan samt vuxna som är i 
avsaknad av kunskaper motsvarande grundskolans 
lärokurs. Grundskoleutbildning för personer som 
fullgjort läroplikt är en ny utbildningsform i enlighet 
med LL (2020:32) om barnomsorg och grundskola. 
Lagen trädde i kraft 1.1.2021. Utbildningsformen är 
indelad i ett läskunnighetsskede, ett inledningsskede 
och ett slutskede. 
 

Om du är intresserad av studier inom GRUNDVUX 
meddelar du ditt intresse till info@saltvik.ax inom 
april månad. Du kan läsa mer om grundvux på vår 
hemsida: https://www.saltvik.ax/barnomsorg-
skola/grundvux 
 
 

 

BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER 
 

Måndag  17.30 – 20.00 

Tisdag   08.30 – 14.00 

Onsdag  08.30 – 14.00 

Torsdag  17.30 – 20.00 
 

Lunchstängt  11.00 – 11.30 
 

Tel. 48 534, e-post: biblioteket@saltvik.ax 

Hemsida: www.saltvik.ax.  
 

Obs! Biblioteket är STÄNGT  

Skärtorsdagen och Annandag påsk. 
 

BOKNYHETER 

Vuxna 
 

 

Ann-Louise Bertell  Glöm bort din saknad 

Robert Åsbacka  Glömda rum 

Hanna Wendelbo Odla blommor-Annueller från  

 frö till bukett 

Linda Castillo Tvingad till tystnad  
 

Björn Rönnlöf Familjer och gårdar i  
 Sottunga - andra utökade  
 upplagan 

Barn 
 

 

Camilla Ceder Papegojkaoset  

Måns Gahrton Bosse & Bella leker skärmfritt 

Cecilia Rojek Århundradets gangsterkupp 

Lauren Fransworth Kluriga quiz för smarta barn 

Anna Fiske Bak och fram: om kroppen 

Utbildningsnämnden informerar: 

 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDER: 
 

Utbildningsnämnden sammanträder 

preliminärt: 
 

Onsdag 13 april 

Onsdag 4 maj 
 

Mötena hålls kl.19.00 på Kommungården i 

Nääs om inget annat meddelas. 
 

http://www.saltvik.ax/
mailto:info@saltvik.ax
https://www.saltvik.ax/barnomsorg-skola/grundvux
https://www.saltvik.ax/barnomsorg-skola/grundvux
mailto:biblioteket@saltvik.ax
http://www.saltvik.ax/
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FÖLJ IF FRAMS VERKSAMHET! 
 

Om Ni vill veta mera om vad som är på gång inom 
föreningen, resultat från matcher, rapporter från 
träningar och intressanta intervjuer, följ oss på 
följande:  
Hemsida: www.iffram.ax (Här kan man anmäla sig till 
våra fotbolls- och innebandy-grupper).  
Facebook: @ifframsaltvik, Instagram: @ifframaland  
Verksamhetsledare Kristian Karlsson: 
vl.iffram@gmail.com eller tel. 0457-345 5458. 
 

 

FOTBOLL 
 

Träningarna för barn- och ungdomslagen Är i full gång 
men det går självklart bra att hänga på när som helst. 
Kontakta verksamhetsledaren för närmare information. 
Anmäl ert intresse till vl.iffram@gmail.com med 
barnets namn och födelseår. 
 

Lagen inom IF Fram: 
 

Pojkar och flickor 2017.  
Startar preliminärt 2 maj kl. 18 – 19 i Rangsbyhallen. 
Information och anmälan på www.iffram.ax/pf2017.  
 

Pojkar och flickor 2016. 
Ledare – Kristoffer Lundberg och Nick Björkvall. 
Måndagar kl. 18.00 – 19.00 i Rangsbyhallen. 
 

Pojkar och Flickor 2014-15. (delad i 2 grupper) 
Ledare – Fredrik Björklund och Markus Sjöström.  
Onsdagar kl. 18.00 – 19.00 i Ödkarbyhallen. 
Torsdagar kl. 18.00 – 19.00 Ödkarbyhallen. 
  

Pojkar 2011-12. Tillsammans IFFK.  
Ledare – Jonas Abrahamsson och Patrik Palmu. 
Måndagar kl. 18.30 – 20.00 i Godbyhallen.  
Torsdagar kl. 18.00 – 19.30 i Eckeröhallen. 
 

Flickor 2010-12 Tillsammans med IFFK.  
Ledare – Maria Johansson. 
Tisdagar kl. 18.00 – 19.30 i Godbyhallen.  
Torsdagar kl. 17.30 – 19.00 i Godbyhallen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VOLLEYBOLL 
 

IF Fram volleyboll tränar från september-april! 
 

Ödkarbyhallen: 
Onsdagar kl. 19.30 – 21.00.  
Söndagar kl. 18.30 – 20.00. 
 

Nya och gamla intresserade är välkomna. Har du frågor, 
kontakta: Maria Sjöström tel. 0457-524 4025,  
Stig Stenberg tel. 0457-379 8896. 
 

INNEBANDY 
 

Innebandyn tränar varje vecka, häng på i någon av 
dessa grupper:  

 

Flickor 7–12 år. 
Ledare – Alexandra Östman, Anna Andersson  
och Alma Thörnroos. 
Söndagar kl. 10.00 – 11.30 i Ålands idrottscenter. 
 

Pojkar och flickor 7-11 år. 
Ledare – Kristoffer Sandell och Patrick Palmu. 
Tisdagar kl. 18.30 – 19.30 i Ödkarbyhallen. 
 

Pojkar och flickor 12-13 år.  
Ledare – Rasmus Söderberg.  
Måndagar kl. 18.00 – 19.30 i Ödkarbyhallen. 
Tisdagar kl. 15.30 – 17.00 i Ålands idrottscenter.  
(tillsammans med IFFK). 
 

Flickor 13-15 år. 
Ledare – Sandra Österberg. 
Måndagar kl. 15.00 – 16.00 i Ålands idrottscenter. 
 

Pojkar 12-15 år. 
Ledare – Rasmus Söderberg och Jens Roselius. 
Tisdagar kl. 15.30 – 17.00 i Ålands idrottscenter.  
(tillsammans med IFFK). 
 

Damer. Tränar tillsammans med JIK.  
Kontakta Kristian för mer information. 
 

FRIIDROTT 
 

Är du intresserad av att testa på friidrott?  
Kontakta Kristian för mer information och anmälan!  
Ledare – Tatjana Berglund. 
Onsdagar kl. 19.00 – 20.30 i Ålands idrottscenter. 
tillsammans med IFFK. 

 

MEDLEM 
 

Vill du hjälpa IF Fram som stödmedlem? Betala in på: 

FI31 6601 0002 3102 33 (Ålandsbanken), märk 

betalningen med ditt namn. Allt stöd är mer än 

välkommet till oss! Barn 5 € Vuxen 10 € Familj 20 €. 

 
 

IF Fram informerar: 

Vill du bli en del av IF Fram? 
Vi behöver ständigt nya ledare och resurser i föreningen, 
inom alla våra idrotter. För att verksamheten ska fungera 
är vi beroende av ideella krafter. Vill du hjälpa till i 
föreningen? Har du barn som vill spela och du kan hjälpa 
till på ett hörn? Det behöver inte innebära att leda ett 
lag ensam. Vi behöver allt från ledare, materialansvariga, 
kioskpersonal, sektionsmedlemmar, styrelse-
medlemmar; allt är till stor nytta för föreningen! Vi 
erbjuder intresserade kurser och utbildningar genom 
bland annat Ålands Idrott. Hör av dig till Kristian vid 
frågor eller intresse! 

ÅRSMÖTE 
IF Fram håller årsmöte söndagen den 24 april i 

Ödkarby skola kl. 18.00. stadgeenliga 
förhandlingar, servering. Välkomna! 

 

http://www.iffram.ax/
mailto:vl.iffram@gmail.com
mailto:vl.iffram@gmail.com
http://www.iffram.ax/pf2017
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                  SALTVIKS FÖRSAMLING INFORMERAR: APRIL 2022 
 

 

Hjärtligt välkommen till S:ta Maria kyrka för att dela gemenskapen i lovsång och tillbedjan! 
 

Pastorskansliet är öppet måndag till onsdag kl. 9.00 – 12.00 
 

ALLA GUDSTJÄNSTER STREAMAS OCH KAN ÄVEN FÖLJAS VIA FÖRSAMLINGENS HEMSIDA ELLER FACEBOOK. 
FÖLJ FÖRSAMLINGENS HEMSIDA OCH FACEBOOK ANGÅENDE ÄNDRINGAR. 

 

GUDSTJÄNSTER I APRIL: 
 
3.4, Femte söndagen i fastan, högmässa kl. 11.00 i 
S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie 
Örnkvist. Kollekten tillfaller KCSA. Kyrkkaffe i 
tornkyrkan. 
 

10.4, Palmsöndagen, högmässa kl. 11.00 i S:ta 
Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie 
Örnkvist. Kollekten tillfaller SLEF r.f. Extra insatt 
kollekt: Hygien och torrvaror till Matbanken för 
Åland. Kyrkkaffe i tornkyrkan. 
 

14.4, Skärtorsdagen, kvällsmässa kl. 19.00 i S:ta 
Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie 
Örnkvist. Kollekten tillfaller SLEF r.f.  
 

15.4, Långfredagen, gudstjänst kl. 11.00 i S:ta 
Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie 
Örnkvist. Kollekten tillfaller föreningen 
Svenskfinlands krigsänkebarn r.f.  
 

17.4, Påskdagen, högmässa kl. 11.00 i S:ta Maria 
kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. 
Kollekten tillfaller Finska Bibelsällskapet. Kyrkkaffe i 
tornkyrkan.                                                                

18.4, Annandag påsk, gudstjänst kl. 11.00 i S:ta 
Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie 
Örnkvist. Kollekten tillfaller Kyrkans Utlandshjälp, 
katastroffonden. Födelsedagsfest för inbjudna 
jubilarer i församlingen i Mariagården efter 
gudstjänsten.  
Anmälan senast 11.4 till kansliet tel. 018-432 60 
eller arja.gruner@evl.fi 
 

24.4, Första söndagen efter påsk, högmässa  
kl. 11.00 i S:ta Maria kyrka. Maria Widén och Pipsa 
Juslin. Kollekten tillfaller Mediamission Budbärarna 
r.f. Kyrkkaffe i tornkyrkan. Kyrkvandring före 
högmässan (ca 7 km) med start och mål vid kyrkan. 
Ledare Maria Widén. 
 

1.5, Andra söndagen efter påsk, högmässa kl. 11.00 
i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie 
Örnkvist. Kollekten tillfaller Stiftelsen 
Diakonianstalten. Kyrkkaffe i tornkyrkan. 
 

 
FÖRSAMLINGENS MUSIKVERKSAMHET: 

 

Barnkör onsdagar kl. 14.30 i Mariagården. Ingen övning 20.4. 

Musiklek för 5-6-åringar söndagar kl. 18.00 i Mariagården. Ingen träff 24 april. 

Kyrkokör torsdagar kl. 19.00 i Mariagården. Ingen övning 21 april 

Blockflöjtsgrupp för vuxna onsdagar kl. 16.30 i Mariagården. Ingen övning 20 april. 

 

FÖRSAMLINGENS BARNVERKSAMHET: 
 

Knattarna träffas fredagar kl. 10.00 - 12.00 i Mariagården. 
 

ÖVRIG VERKSAMHET: 
 

Kvinnogrupp i kyrkan kl. 19.00 onsdagen den 13 april. 
 

Församlingslunch torsdagen den 7.4 kl. 12.00 i Mariagården, vi äter lunch, dricker kaffe och sjunger 

tillsammans. För måltiden uppbärs en frivillig avgift som går till församlingens missionsprojekt.  

För färdtjänst kan du ringa Sussis taxi tel. 018-434 13 eller Rolands taxi tel. 018-484 11. 
 

Herrlunch torsdagen den 28.4 kl. 12.00 i Mariagården, alla herrar är välkomna att äta, umgås och prata.  

För mer information kontakta Guy Linde. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:arja.gruner@evl.fi
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SOMMARJOBB! Vi söker kyrkvakter och samt trädgårdsarbetare till begravningsplatsen till sommaren (du bör 
vara konfirmerad). Skicka din ansökan till saltvik@evl.fi eller Saltviks församling, Kvarnbo-Kyrkväg 52, 22430 
SALTVIK senast 11 april. 

 

Snart är det sommar igen och då börjar blomstergruppen och kapellgruppen sin verksamhet.  

Vill du komma med och pryda kyrkan eller kapellet med blommor på sommaren?  

Närmare information ger Åsa Mattsson tel. 040-589 3405 (Blomstergruppen) eller Arja Grunér tel. 018-432 60 

måndag – fredag kl. 9.00 – 12.00 tel. 0457-343 4403 (Kapellgruppen). 

 
Kontaktuppgifter:  
Församlingens pastorskansli håller öppet måndag-onsdag kl. 9.00 - 12.00 Tel. 018-43 260  
e-post: saltvik@evl.fi. Vill du mejla personalen direkt når du dem på förnamn.efternamn@evl.fi.         
tf. kyrkoherde Carolina Lindström tel. 0457-345 1845, ekonomkanslist Britt Lindholm tel. 0457-345 1308,  
kantor Natalie Örnkvist tel. 0457-344 9267, diakon Arja Grunér tel. 0457-343 4403, husmor Marina Sapronova 
tel. 0457-344 9236, vik. kyrkvaktmästare Tommy Ricknell tel. 0457-345 9626, gravgårdsskötare Anders Forsberg  
tel. 0457 343 4402, diakoniassistent Annette Andersson tel. 0457-345 1284. 
Församlingen förbehåller sig rätten till ändringar.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LEKPARK I HARALDSBY (byagården)! 
 

Lekparken är till för barn i åldern 2 - 5 år.  
I parken får ert barn möjlighet att leka utomhus 
och ha roligt tillsammans med andra barn.   
 

Parken har öppet måndag – torsdag kl. 10 – 14.  
 

Barnen får vara i lekparken 3 timmar per dag.  
 

Hemvårdsstödet påverkas inte av att ert barn är 
inskrivet i lekparken. 
 

Terminsavgift: 175 €, billigare om barnet är 
kortare än en hel termin.  
 

För mer information och anmälan, kontakta  
Inger Gammel tel. 0400-69 11 98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äldreomsorgsnämnden 
 informerar: 

ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDER 
 

Äldreomsorgsnämnden sammanträder 

preliminärt: 
 

Tisdag 19 april 

Tisdag 24 maj 
 

Mötena hålls kl. 18.30 på Kommungården 

i Nääs om inget annat meddelas. 

ÅRSMÖTE 

Haraldsby Byalag r.f. bjuder in nya och 

gamla medlemmar till årsmöte  

söndagen den 24 april kl. 13.00. 

Vi bjuder på fika. 

Välkomna till Haraldsby Byagård! 

  

Haraldsby byalag 
informerar: 

mailto:saltvik@evl.fi
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INFORMATION ANGÅENDE ELDNING UTOMHUS 

 
Våren är på antågande och i samband med att det fina vädret återvänder önskar säkert många påbörja 
rydjandet. Nedan förklarar vi de olika varningarna som kan förekomma.   

VARNING FÖR GRÄSBRAND 

utfärdar Finlands Meteologiska Institut (FMI). Varningen för gräsbrand betyder en upplysning till allmänheten 
om att man bör vidta stor försiktighet i samband med att man hanterar öppen eld utomhus, således råder 
inget eldningsförbud men största försiktighet ska iakttas. 

VARNING FÖR SKOGSBRAND 

utfärdar Finlands Meteologiska Institut (FMI).  Information om varning för skogsbrand finns på 
landskapsalarmcentralens hemsida www.112.ax , länk till Finlands Meteologiska Institut (FMI). När sådan 
varning är utfärdad råder enligt Räddningsslagen för Åland (§31, 106/2016), eldningsförbud utomhus.  

TÄTBEBYGGT OMRÅDE 

Inom tätbebyggt område råder ALLTID eldningsförbud. Inom räddningsområdet gäller detta enbart Godby. 

Vi vill påminna om att det alltid är förenat med risk att gör upp öppen eld i naturen och att man alltid noggrant 
bör överväga om det verkligen är nödvändigt att elda. Väljer man ändå att göra upp eld bör man särskilt tänka 
på följande: 

OM DU TÄNKER ELDA 
 

 Förbered Dig så att Du kan släcka en brand om den blir för häftig eller går åt fel håll. 

Dra fram vattenslang, vattenbehållare, brandsläckare, ruskor innan Du börjar elda. 

 Elda ALDRIG ensam. 

 Tänk på förhand igenom hur man alarmerar brandkåren, ring nödnumret 112 i brådskande, verkliga 

nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara. 

 Om du väljer att elda, bränn små områden i gången.  

 Elda då det är vindstilla. Vind ger elden mera syre vilket gör att den sprids snabbare. 

 Tänk på att gnistor som flyger sin väg kan antända närliggande områden. 

 Undvik att elda nära byggnader och annan egendom, röj undan torrt gräs och annat brännbart 

material invid egendomen och blöt marken nära dessa innan eldningen påbörjas. 

 Ha ordentligt med kläder som skydd, och använd kläder som inte är lättantändliga. 

 Kontrollera flera gånger, efter Du slutat elda, att allt har slocknat. 

Avslutningsvis konstatera vi också att det är du som tänt brasan som är ansvarig för följderna. 

Med önskan om en trygg och säker vår! 

Räddningschef Ledande brandinspektör/brandingenjör  Brandmästare 
Lennart Johansson Thomas Mattsson  Krister Koskinen 
Tel. 0457-522 1630 tel. 040-828 1640   tel. 0457-345 6435 

 

 

 

 

Räddningsområde Ålands Landskommuner 
informerar: 

http://www.112.ax/
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DISKUSSIONSTRÄFF:  

BYGGA I TRÄ – I SALTVIK? 
  
Saltviks kommun och trä? Hur ser den relationen 
ut idag? Kunde kommunen ha en strategi för 
träbyggande? På vilka olika sätt kunde Saltvik 
agera strategiskt, samarbeta kring träanvändning 
och främja träbyggnadsprojekt? 
  

Diskussionsträff onsdag den 20.4.2022 kl. 19.00 
ordnar vi en info- och diskussionsträff om trä på 
kommungården i Nääs. Välkommen! 
  

Vi ser över möjligheterna att bygga mera i trä – må 
det sedan handla om byggstrategier, reparations-
projekt, planeringsförfarande, markanvändning 
eller upphandlingar.  
  

Säg din åsikt! Passa på och fyll i vår enkät om 
träbyggande i Saltvik – gör det senast den 
18.4.2022 så att vi kan summera alla svar före vår 
träff. Du hittar enkäten på 
byggaitra.com/kommun  
  

Hur kan man främja träbyggande?  
Kontakta oss gärna om du har idéer eller frågor! 
Bygga i trä – Åland, Kontaktperson:  
Patricia Wiklund, tel. 040- 822 8848, 
email: patricia.wiklund@invenire.fi 
  

Om projektet:  
Tillsammans för ett modernt träbyggande är ett 
accelerationsprogram för klimatsmart 
träbyggande i samhällets regi på Åland. Den 
övergripliga målsättningen är att öka intresset för 
och kunskapen om trä som byggnadsmaterial och 
få fler offentliga aktörer och kommuner att bygga i 
trä. Projektet ägs av Landskapets Fastighetsverk 
och drivs av Invenire Ab. Läs mera på 
https://www.byggaitra.com/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggnads- och 

miljönämnden informerar: 

 

ÖPPETHÅLLNINGSTIDER VID 

SALTVIKS RETURDEPÅ 
 

OBS NYA ÖPPETTIDER FRÅN 31/1 
 

Måndagar  16.00 – 20.00  
  

Onsdagar  16.00 - 20.00 
 

Lördagar  10.00 - 13.00 
 
Kväll före helg stängt och alla helgdagar stängt.  
 

ReturDepån är stängd trettondagsafton, 
valborgsmässoafton, självstyrelsedagen, 
midsommarafton, julafton och nyårsafton. 
 

ReturDepån ligger vid Getavägen mellan 
Saltviksvägen och Kroklundsvägen (skyltat).  

Tel. 48 157 och 0457-345 1057.  
 

Vid ReturDepå gäller  
både kontant betalning och kort! 

 

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDER: 
 

Byggnads- och miljönämnden sammanträder 

preliminärt:  
 

Tisdag 12 april 

 
 

Mötena hålls kl. 18.30 på Kommungården i Nääs.  
 

Byggnadslovshandlingarna ska vara byggnads-

kansliet tillhanda senast 10 dagar före mötet.  

 

 

ANSVARIG SOTARE 
 

P-O Mattsson är ansvarig sotare i Saltviks kommun.  
Telefon. 0400-529 251. 

 

http://byggaitra.com/kommun
mailto:patricia.wiklund@invenire.fi
https://www.byggaitra.com/
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STÖDRÄTTIGHETER 

Du som redan nu vet att du kommer att hyra/hyra ut 

alternativt köpa/sälja stödrättigheter under detta stödår 

får gärna lämna in överföringsblanketterna 103A och 

103B till lantbrukskansliet redan nu.  

Under maj och fram till 15 juni brukar det vara rätt 

intensivt med besök på lantbrukskansliet och därför 

skulle det vara uppskattat om man redan nu kunde börja 

lämna in blanketterna. Tidigt inlämnade blanketter 

innebär att beslut hinner tas i överföringen och uppgift 

om gårdens ”nya” stödrättigheter är därmed synlig när 

man gör stödansökan i Vipu-tjänsten. 

Har du inte själv som överlåtare av stödrättigheter 

möjlighet att skriva ut din stödrättighetsblankett 103A 

kan du kontakta lantbrukskansliet, tel. 431 540. 

NYA NÖTKREATURSREGISTRET  

TAS I BRUK 27 APRIL 

27 april tas nya nötkreatursregistret i bruk. Därmed kan 

de lagstadgade anmälningarna om födsel, köp, 

utmönstring och förflyttning av nötkreatur lämnas med 

Livsmedelsverkets avgiftsfria e-tjänst. I och med 

ibruktagandet slopas de gamla anmälningsblanketterna 

av papper.  

Inloggning till nya nötkreatursregistret som sker med 

bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort, sker på 

adressen: https://nauta.ruokavirasto.fi.    

Observera att Livsmedelsverket kommer att ha ett 

serviceavbrott 21 - 26 april. Under serviceavbrottet 

kommer nötkreatursregistrets kundservice och 

e-tjänsten som t.ex. Min Gård inte att vara tillgängliga. 

Lämna därför eventuella anmälningar och 

öronmärkesbeställningar innan avbrottet börjar.  

Är det nödvändigt att göra en anmälan under avbrottet 

kan anmälan i så fall lämnas på en blankett via e-post. 

Uppgifterna till nötkreatursregistrets kundservice ändras 

fr.o.m. 21 april: E-post: nautarekisteri@ruokavirasto.fi 

Telefonnummer som öppnas från och med 27 april: 

029-520 5300. 

 

 

 

 

TEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDER 
 

Tekniska nämnden sammanträder preliminärt: 
 

Onsdag 6 april 

Onsdag 11 maj 
 

Mötena hålls kl. 18.30 på Kommungården i 

Nääs om inget annat meddelas. 

Tekniska nämnden 
 informerar: 

Lantbrukskansliet 

informerar: 

LIONS CLUB ÅLAND FREJAS 

MILJÖDAG 
 

Måndagen den 25 april 2022 

EN REN MILJÖ ÄR TILL GLÄDJE FÖR ALLA! 

LC Åland Freja VÄLKOMNAR ALLA, för tionde året i 

rad, att delta i vår traditionella MILJÖDAG. 

Vi Frejor vill värna om en ren och fin miljö och om 

ALLA hjälps åt är det så mycket lättare att hålla 

miljön omkring oss ren, fin och trevlig att leva och 

vistas i. 

Vi hoppas att ALLA som har möjlighet, deltar i vår 

”skräp-plockardag” och passar på att ta en 

promenad och ta en kasse med sig för att plocka 

skräp i, när man är ute och rör på sig. 

För mer information vänligen kontakta  

Lion Lena Holmberg tel. 040-741 5675. 

 

https://nauta.ruokavirasto.fi/
mailto:nautarekisteri@ruokavirasto.fi


 

 9 

SKÖRDEFESTENS VÄNNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KALLES SKOGS- OCH TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 
 

TRÄDFÄLLNING, 
röjning av sly samt vindfällen. 

 

UTOMHUSMÅLNING, 
även tak. 

 

UTFÖR ÄVEN BYGGNATIONER,  
t.ex. altaner, bryggor etc. 

 

ÄVEN: 
Trädgårdsarbeten,  

t.ex. beskärning av träd, gräs- och häckklippning m.m. 

Terrass- och taktvätt. 
 
 

Kom ihåg hushållsavdraget! 
 

Innehavare Kalle Nordström, tel. 040-965 17 16 eller 43 049. 
 

 

INFORMATION FRÅN KST  

OM INTEGRATION 
 

Känner du någon som kommit från Ukraina och 
söker tillfälligt skydd? Uppmana dem att 
kontakta Polisen i Mariehamn för ansökan och 
anmälan.  
Boka tid på telefon +358 18 527 102.  
Polisen finns på Strandgatan 27 ingång C. 

Läs mer på migrationsverkets hemsida: 
https://migri.fi/sv/anvisningar-ukraina  

Åländsk informationssida för inflyttade från 
utomnordiska länder www.kompassen.ax 

Det är möjligt att ändra både Kompassen.ax 
och Migrationsverkets hemsida från svenska till 
valfritt språk via sidans meny. 

https://migri.fi/sv/anvisningar-ukraina
http://www.kompassen.ax/
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SALTVIKS KOMMUNKANSLI KONTAKTINFORMATION  
 

Från 1.4.2022 är Saltviks kommunkansli öppet  
helgfri måndag – torsdag kl. 8:15 – 16:00 

Växeln är öppen helgfri måndag – torsdag kl. 9:00 – 15:00. 
 

Tjänstemännen tillmötesgår bokning av besök och lägenhetsvisningar även  
utanför ordinarie öppettider om det finns särskilda behov av det. 

  

Ni når tjänstemännen på e-post och direkttelefon som vanligt  
under ordinarie öppettider då växeln är stängd.  

E-post till samtliga medarbetare är: förnamn.efternamn@saltvik.ax eller info@saltvik.ax. 
  

Direktnummer till kansliets medarbetare: 
 

Växeln    48 900 
 

Fax    489 011 
 

Kommundirektör 
Ewa Danielsson   489 020 0457 524 40 49 
 

Kanslisekreterare 
Marika Holmström    489 017 
 

Ekonomichef 
Marika Mattfolk    489 021 
 

Ekonom 
Karl-Johan Wallin   489 024 
 

Personalsekreterare 
Mia Jansson    489 031 
 

Byggnadsinspektör 
Erika Gottberg   489 016 0457 548 38 99 
 

Kommuningenjör 
Dina Friberg   489 040 0457 345 63 97 
 

Byråsekreterare 
Ylva Westerberg    489 022 
 

Utbildningschef 
Peter Holm    489 018 0457 379 89 47 
 

Byråsekreterare 
Johanna Häggblom      489 032 
 

Kanslist/Receptionist  
Nina Ljungqvist   489 023 

 

 

mailto:förnamn.efternamn@saltvik.ax
mailto:info@saltvik.ax

