
 

 1 

       
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNENS ELEKTRONISKA 

ANSLAGSTAVLA 
 

Kommunala tillkännagivanden görs enligt lag 

offentliga genom att publiceras på kommunens 

elektroniska anslagstavla, som finns på vår 

webbplats www.saltvik.ax  
 

Från och med 1 januari 2021 delger Saltviks 

kommun inte längre kommunala tillkänna-

givanden på de fysiska anslagstavlorna, i Nääs, 

Kroklund och Kvarnbo, utan endast på den 

elektroniska anslagstavlan. 

 

 

 

 
 

SALTVIK INFORMERAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALTVIK  

 INFORMERAR  februari 

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

 
 

 

Samhällsinformation 
 

 

2/ 2021 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDER 
 

Kommunfullmäktige sammanträder 

preliminärt: 
 
 

Måndag 1 februari 

Måndag 8 mars 
 
 

Mötet hålls kl. 19.00 på Kommungården i 

Nääs om inget annat meddelas. 

Kommunstyrelsen 
 informerar: 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDER 
 

Kommunstyrelsen sammanträder 

preliminärt: 
 
 

Måndag 15 februari 

Måndag 15 mars 
 

Mötena hålls kl. 17.00 på Kommungården 

i Nääs om inget annat meddelas. 

 

Saltvik Informerar för mars delas ut 

25 februari. Stopptid för material är 

torsdag 11 februari.  
 

Material tas helst emot i elektronisk form till 

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

 
 

 

Kommunkansliet 
 informerar: 

http://www.saltvik.ax/
mailto:info@saltvik.ax
http://www.saltvik.ax/
mailto:info@saltvik.ax
http://www.saltvik.ax/
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ANSÖKAN OM BARNOMSORG 2021 - 2022 
 

Ansökan om barnomsorg, daghems- och fritidshemplats, 
för hösten 2021 - våren 2022 och för skolbarn för 
sommaren 2021, inlämnas senast 21 mars 2021 till 
kommunkansliet i Nääs.  
 

Gäller ansökan till: 

 Skogsgläntan daghem,  

 Prästkragen daghem samt  

 föris- och eftisplats för skolbarn årskurs 1-2  
i Rangsby och Ödkarby skola. 

 

Ansökningsblankett finns på daghemmen, skolorna och 
kommunkansliet. Alla blanketter finns också på 
kommunens hemsida www.saltvik.ax och där finns även 
information om avgifter, arbetsplaner och dylikt.  
 

NYHET 
 

Under det kommande läsåret 2021-2022 är all eftis-
verksamhet i kommunen förlagd till Rangsby skolas 
eftislokaler. Ödkarby skolas elever som går på eftis åker 
med skolskjuts till Rangsby vid skoldagens slut. 
Arrangemanget utvärderas under året och bakgrunden 
till förändringen är att eftis i Ödkarby haft så få barn och 
att vi blivit av med den lokal vi haft verksamheten i.  
Var föris ordnas bestäms på basen av antal ansökningar. 
 

Närmare upplysningar:  
Skogsgläntan daghem – föreståndare Hanna Söderlund 
tel. 48 490.  
Prästkragen daghem - föreståndare Britt-Marie Lindvall 
tel. 43 650 
Ödkarby skola – föreståndare Josef Fagerholm 
 tel. 489 140 
Rangsby skola – föreståndare Isa Blomqvist Fagerholm 
tel. 43 600 
Utbildningskansliet - utbildningschef Peter Holm  
tel. 489 018  mobil. 0457-379 8947.  
 

 

DAGHEMSVERKSAMHETEN UNDER 

SOMMAREN 2021 
 

Daghemmen har under sommaren stängt enligt följande:  
21.6 – 25.7 Skogsgläntan daghem 
12.7 – 25.7 Prästkragen daghem 
 

Under perioden 21.6 - 11.7 är Prästkragen daghem öppet 

för samtliga barn i kommunen.  

Under perioden 12.7 - 25.7 är bägge daghem stängda, 

men om någon familj är i behov av barnomsorg under 

den perioden ordnas det i Prästkragen daghem.  
 

 

 

 

 
 

SOMMARFRITIDS 
 

Räknas som heltidsplats och bedrivs mellan  
kl. 7-17 (samma som dagis). Erbjuds från och med 
första vardagen efter skolavslutning till 
midsommarafton samt för fem dagar före 
skolstart. 

 Icke inkomstbaserad fast avgift på 12 euro 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 utrymmen som nyttjas varierar utifrån behov och 
förutsättningar. Grundprincipen är att verksamheten 
alternerar mellan östra och västra Saltvik och att det i 
första hand är skolans eller daghemmets utrymmen 
som nyttjas. 

 

INSKRIVNING TILL SKOLORNA  

2021 – 2022 
 

Inskrivning kommer att hållas i skolorna i Saltvik:  

Ödkarby respektive Rangsby skola  

torsdag 25 mars kl. 18.30. Information om: 

 skolan, verksamheten och utrymmena,  

 skolans roll, elevens roll och hemmets roll i det 
skolarbete som väntar era barn och våra elever, 
kommer då att ges, 

 nyheter (nya styrdokument) 
 

På hemsidan finns även information om arbetsplaner, 

läsårets arbetstider och dylikt. Till mötet skall 

vårdnadshavarna ha med sig ifylld inskrivningsblankett 

med kontaktuppgifter. Blanketten delas ut på 

daghemmen och kan även skrivas ut från www.saltvik.ax. 

Passa gärna på att ställa frågor om det är något ni undrar 

över. Information kommer även att ges gällande 

fritidshemsverksamheten (eftis) som, i första hand, är till 

för eleverna i årskurs 1-2. 

 

 

 

 

Utbildningsnämnden informerar: 
 

 

http://www.saltvik.ax/
http://www.saltvik.ax/
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UTSTÄLLNING 
 

Biblioteket har planer på en utställning i mars 

med tavlor av Tor Torstensson. Därför 

efterlyses tavlor. Är det någon som är intresserad 

av att låna ut tavlor till utställningen? Hör av Dig 

till biblioteket under öppettider tel. 48 534. 

 

GUBBCAFÉ  

Gubbcafé i Saltviks bibliotek 

onsdag 3 och 17 februari kl. 12.30 - 14.00. 
 

 

STICK- OCH VIRKCAFÉ  

Stick- och virkcafé i Saltviks bibliotek 

Torsdag 4 och 18 februari kl. 18.30 - 20.00. 

 

BOKNYHETER 

Vuxna 
 

 

Ted Wäråker  Maträtternas historia 
 

Robert Liewendahl  10 år med Teater Alandica 
 

- Åländsk Odling 2020  
  

Per Schlingman Familjen Morelli  
                                      

Thomas Engström Nattavaara   
 

 

Barn 
 

 

Ylva Hällen Hotet mot väktarstjärnan  
 

Magnus Myst Den lilla onda boken 
 

Peter Bunzl Kugghjärtat 
 

Linda Bondestam Mitt bottenliv  
 

Axel Scheffler Den snälla snigeln 

 
 

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 23 och 24 februari! 

 

 

 
 

TIDNINGAR OCH TIDSKRIFTER 

 

Allt om Resor 

Allt om trädgård 

Antik & Auktion 

Goal 

Gårdar & Torp  

Gör det Själv 

Hemslöjden 

Jakmarker & Fiskevatten 

Kreativ Stickning 

Land & Lantbruk 

Må Bra 

Nostalgia 

Rally & Racing 

Släkthistoria 

Språktidningen  

Topphälsa 

Vi Föräldrar 

Vävmagsinet 

Dagstidningar 

Tidningen Åland, NyaÅland 

För Barn 

Bamse, Hälge, Kamratposten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tänk på att visa hänsyn till varandra.  

Den som känner minsta lilla förkylningssymtom 

stannar hemma. Reservation för ändringar  

på grund av Covid-19 läge.  

 
 

Biblioteket informerar: 

 
 

mailto:biblioteket@saltvik.ax
http://www.saltvik.ax/
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SALTVIKS FÖRSAMLING INFORMERAR: FEBRUARI 2021 
 

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

P.G.A. DEN RÅDANDE SITUATIONEN MED COVID-19 KOMMER ALLA GUDSTJÄNSTER ATT STREAMAS OCH 

SÄNDAS PÅ HEMSIDA OCH FACEBOOK. FÖLJ FÖRSAMLINGENS HEMSIDA OCH FACEBOOK ANGÅENDE 

ÄNDRINGAR. 
 

Gudstjänster i februari: 
7.2, Kyndelmässodagen, högmässa kl. 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist.  
Kollekten tillfaller Gemensamt Ansvar. 
 

14.2, Fastlagssöndagen, högmässa kl. 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström, Natalie Örnkvist.  
Kollekten tillfaller Kyrkans Utlandshjälp.   
         

21.2, Första söndagen i fastan, högmässa kl. 11.00 i S:ta Maria kyrka. Olav Johansson och Guy Karlsson. 
Retreatstiftelsen. 
 

28.2, Andra söndagen i fastan, högmässa kl. 11.00 i S:ta Maria kyrka. Olav Johansson och Guy Karlsson.  
Kollekten tillfaller Församlingsförbundet r.f. 
 

7.3, Tredje söndagen i fastan, högmässa kl. 11.00 i S:ta Maria kyrka. Olav Johansson och Natalie Örnkvist. 
Kollekten tillfaller Finska Missionssällskapet r.f. 
 

Församlingens musikverksamhet: 
Barnkör onsdagar kl. 18.00 - 19.00 i Mariagården. Kören vänder sig till barn från sju år och uppåt. Finns det 

förskolebarn som är intresserade finns möjlighet att testa, då behöver en vuxen vara med första gången.  

Nya medlemmar välkomna! SPORTLOV v. 8. 
 

NYHET! Ungdomskör onsdagar 19.00 – 20.00 i Mariagården. Kören vänder sig till ungdomar från 11-20 år. 

Välkomna! SPORTLOV v. 8. 
 

Är ni intresserade av musiklek för 5-6-åringar. Förberedelse för kör eller annan musikverksamhet.  

Kontakta Natalie Örnkvist för information. 
 

Kyrkokör torsdagar kl. 18.30 - 19.30 i Mariagården. Nya medlemmar välkomna! SPORTLOV v. 8. 
 

Blockflöjtsgrupp för vuxna onsdagar kl 16.30 i Mariagården. Nya medlemmar välkomna! SPORTLOV v. 8. 
 

Församlingens barnverksamhet: 
Knattarna träffas fredagar kl. 10.00 - 12.00 i Mariagården. SPORTLOV v. 8. 

Under knattesamlingen leker, sjunger, busar och fikar vi tillsammans med Katrin Gwardak. Samlingen är till för 

hemmavarande föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Samlingen är kostnadsfri och ingen förhandsanmälan behövs. 

Knattarna träffas fredagar under våren. 
 

SPORTLOVSKUL: Under sportlovet ordnar församlingarna på Norra Åland sportlovskul.  

Man kan delta en dag eller hela veckan. Det kostar inget och församlingarna bjuder på lunch och mellanmål.  

Detta vänder sig till barn i årskurs 1-6.  

22.2 i Sunds församlingshem, 23-24.2 Mariagården i Saltvik  

25.2 i Vårdö församlingshem, 26.2 Geta församlingshem.  
Vi träffas mellan kl. 9.00 – 15.00, lek både ute och inne.  

Anmälan senast 15.2 till församlingen tel. 018-43 260 eller e-post. arja.gruner@evl.fi. 
 

Övrig verksamhet: 
Tjejgrupp med Annette i Mariagården måndagar kl. 18.30 - 20.00. 

Bibelgrupp tisdagar kl. 19.00 i Mariagården. Alla välkomna! 
 

Församlingslunch torsdagen den 11 februari kl. 11.00 i Mariagården. Vi äter lunch, dricker kaffe och sjunger 

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

ungdomars studier i Syrien.  

För färdtjänst kan du ringa Sussis taxi tel. 018-43 413 eller Rolands taxi tel. 018-48 411. 

mailto:arja.gruner@evl.fi


 

 5 

Ansvarssoppa tisdag 16.2 kl. 16.00 - 18.30, även för avhämtning.  

Mer information senare.  
 

Herrlunch torsdagen den 25 februari kl. 11.00 i Mariagården. Alla herrar är välkomna att äta, umgås och prata. 

För mer information kontakta Guy Linde. 

SOMMARJOBB! Vi söker kyrkvakter (du bör vara konfirmerad) till sommaren. Skicka din ansökan till saltvik@evl.fi 

eller Saltviks församling, Kvarnbo-Kyrkväg 52, 22 430  SALTVIK senast 13 april.  

 

SALTVIKS FÖRSAMLING VILL TACKA ARON HÄGGBLOM OCH ANDERS NORDQVIST FÖR ATT DE SKÄNKT 
MINNESSTEN SAMT FUNDAMENT TILL URNLUNDEN. 
 

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,  

diakon Arja Grunér tel. 0457-343 4403, kantor Natalie Örnkvist tel. 0457-344 9267, husmor Marina Sapronova  

tel. 0457-344 9236, kyrkvaktmästare Martin Cromwell-Morgan tel. 0457-524 4552, gravgårdsskötare Anders 

Forsberg tel. 0457-343 4402, diakoniassistent Annette Andersson tel. 0457-342 6888. 

Församlingen förbehåller sig rätten till ändringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har tid för DIG! 
 

Vi klipper damer, herrar och barn  
i alla åldrar. 

 

ERBJUDANDE! 
I samband med din färg- eller 

permanentbehandling färgar vi dina 
ögonfransar och, eller bryn för endast 10 €! 

(normalpris 25 €). 
Erbjudandet gäller hela februari! 

 

Vi finns inne i Godby Center. 
Har du svårt att komma till oss så gör vi  

även hembesök! 
 

Gilla vår sida "Salong Strix" på facebook, där 
uppdaterar vi kontinuerligt. 

 

Malin och Ulla-Britt önskar dig välkommen! 
 

Boka din tid på tel. 018-41 295 
eller skriv ett meddelande på vår 

facebooksida. 

Direktnummer till Malin: 040-843 61 53 

Vi ses! /Malin och Ulla-Britt 
 

TEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDER 
 

Tekniska nämnden sammanträder preliminärt: 
 
 

Onsdag 3 februari 

Onsdag 10 mars 
 
 

Mötet hålls kl. 18.30 på Kommungården i 

Nääs om inget annat meddelas. 

Tekniska nämnden 
 informerar: 

 

PARKERINGSPLATSER 

Tekniska nämnden vill uppmuntra till  

utökad användning av kollektivtrafiken  

och samåkning i bilar. 

Vid korsningarna Getavägen-Saltviksvägen 

och Haraldsbyvägen-Sundsvägen, finns 

parkeringsplatser som kan användas då ni åker 

buss eller samåker. Observera att 

parkeringarna ej är till för långtidsparkering.  
 

mailto:saltvik@evl.fi
mailto:saltvik@evl.fi
mailto:förnamn.efternamn@evl.fi
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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   

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! Anmäl ert intresse till 

vl.iffram@gmail.com med barnets namn och 

födelseår. 
 

Lagen inom IF Fram: 
 

Pojkar och Flickor 2014-15. 

Ledare-Fredrik Björklund.  

Torsdagar kl. 18.00 - 19.00 i Ödkarbyhallen. 
  

Pojkar 2011-12. Tillsammans IFFK.  

Ledare – Jonas Abrahamsson. 

Måndagar kl. 18.00 - 19.30 i Godbyhallen. 

Torsdagar kl. 18.00 - 19.30 i Eckeröhallen. 
 

Flickor 2010-13 Tillsammans med IFFK.  

Ledare – Maria Johansson. 

Onsdagar kl. 17.30 - 18.30 i Godbyhallen.  
 

Pojkar och Flickor 2008-09 tillsammans med 

IFFK.  

Ledare – Jesper Henriksson, Robert Johans,  

Sofia Sundström och Dan Jansson. 

Söndagar kl. 18.00 - 19.30 Jomala konstgräs.  

Torsdagar kl. 18.30 - 20.00 i Godbyhallen. 
 

INNEBANDY 
 

 

Verksamheten är igång igen, häng med om du är 

intresserad! 
 

Pojkar och flickor årskurs 1-4. 

Ledare – Kristoffer Sandell och Patrick Palmu. 

Tisdagar kl. 18.30 - 19.30 i Ödkarbyhallen. 
 

Pojkar och flickor årskurs 5-6. 

Ledare – Rasmus Söderberg. 

Måndagar kl. 18.00 - 19.00 i Ödkarbyhallen. 
 

Pojkar och flickor årskurs 7-9. 
Ledare - Erik Blomqvist och Elis Åberg. 

Måndagar kl. 17.00 - 18.00 i Godbyhallen. 

 

 

 

Herrar Uppland. 

Ledare Dennis Isaksson och Daniel Erickson. 

Måndagar kl. 19.30 - 21.00 i Godbyhallen. 

Torsdagar kl. 20.30 - 22.00 i Baltichallen. 
 

Damer. 

Tränar tillsammans med JIK. 

Kontakta Kristian Karlsson för mer information. 
 

VOLLEYBOLL 
 

 

IF Fram volleyboll har kört igång sina träningar i 

Ödkarbyhallen: 

Onsdagar kl. 19.30 – 21.00 och  

söndagar kl. 18.30 – 20.00 
 

Nya och gamla intresserade är välkomna.  

Har du har frågor, kontakta:  

Maria Sjöström tel. 0457-524 4025. 

Stig Stenberg tel. 0457-379 8896. 
 

 

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 men 

vet inte hur? Har du barn som vill spela och du kan 

hjälpa till på ett hörn? Det behöver inte alls 

innebära att leda ett lag ensam. Vi behöver allt 

från ledare, materialansvariga, kioskpersonal, 

sektionsmedlemmar, styrelsemedlemmar; allt är till 

stor nytta för föreningen! Vi erbjuder intresserade 

kurser och utbildningar genom bl.a. Ålands Idrott.  

Hör av dig till Kristian vid frågor eller intresse! 
 

 
 

MEDLEM 
 

Vill du enkelt hjälpa IF Fram genom att bli 

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: 

http://www.iffram.ax/
mailto:vl.iffram@gmail.com
mailto:vl.iffram@gmail.com
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AVFALLSHANTERING 
 

Ansvaret för avfallshanteringen på Åland vilar på 
oss alla. I Saltvik är avfallshanteringen uppbyggd 
på följande sätt: 
 
 

Fastighetsnära hämtning 
 

Hushållen ska själva teckna avtal med en 
entreprenör om hämtning av hushålls-sopor och 
entreprenören fakturerar hushållen för servicen. 
Följande entreprenörer erbjuder hämtning av 

olika avfallsfraktioner: 

Kuhlmans Åkeri, tel. 040-052 9190. 

Ålands Renhållning, tel.  018-275 80 eller 

info@renhallningen.ax. 

Miro transport ab, erbjuder tömning av 8-fack, 

tel. 018-129.30 eller info@miro.ax. 
 

Återvinningsstationer 
 

I Saltvik finns två obemannade miljöstationer, en i 
Kroklund och en i Kvarnbo, där du kan lämna 
sorterat förpackningsmaterial: tetror, metall, glas, 
hårdplast, papper och kartong. 
 

Returdepå 
 

Returdepån är den bemannade återvinnings-
centralen vid Getavägen.  
Hit kan hushållen föra så gott som all typ av avfall. 
 

Mottagningsavgifter vid returdepån  
från 1.1.2021 

 

Mottagningsavgift vid Saltviks Returdepån för 
avfall från privatpersoner.  
Brännbart och osorterat avfall   
9 € / säck eller 63 € / m3  
   

Deponi, byggavfall, glas som inte går att 
återvinna 9 € / säck eller 63 €/ m3  
  

Träavfall, obehandlat >1 m3/dag 24 €/ m3 

 

Stolar  3 €/st  Fåtölj   5 €/st      Soffa 10 €/st 
Madrass 5 €/st  Säng 10 €/st 
 

Minimiavgift för mindre mängder sopor 3 €.  
 

Avgiftsfritt kan lämnas:  
Farligt avfall, vitvaror och elektronik,  
däck utan fälg. 
  

Icke farligt avfall: Metaller, papper, glas, wellpapp 
tetror. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggnads- och miljönämnden informerar: 

 

 

ÖPPETHÅLLNINGSTIDER VID 

SALTVIKS RETURDEPÅ 
 

Måndagar  13.30 - 17.00 samt  
 18.00 - 20.00 
 

Onsdagar  18.00 - 20.00 
 

Fredagar  13.30 - 17.00 
 

Kväll före helg stängt (18.00 - 20.00),  
alla helgdagar stängt.  
 

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

ReturDepån ligger vid Getavägen mellan 
Saltviksvägen och Kroklundsvägen (skyltat) och har 
tel. 48 157 och 0457 345 10 57.  
 

Vid ReturDepån går det numera även  
att betala med kort! 

 

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDER: 
 

Byggnads- och miljönämnden sammanträder 

preliminärt:  
 

Tisdag 2 februari 

Tisdag 9 mars 
 

 

Mötet hålls kl. 18.30 på Kommungården i Nääs.  
 

Byggnadslovshandlingarna ska vara byggnads-

kansliet tillhanda senast 10 dagar före mötet.  

 

 

mailto:info@renhallningen.ax
mailto:info@miro.ax
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FOLKHÄLSAN FYLLER 100 ÅR! 
 

och det vill vi i Saltvik fira genom att ordna en inspirationsföreläsning med Laura Vauras.  

Temat är ”Lite mera glädje och energi till vardagen” och träningen ”Bra hållning” och lite  

paus-sittdans förstås. Under kvällen bjuds det på ett hälsosamt kvällsfika. 
 

Söndagen 14.2.2021 kl. 18.30 på ”Casa de Laura” i Hjortö.  
Pris: 10 € medlem, 15 € icke medlem.  
 

Begränsat antal platser, anmälan görs till Maj-Len tel. 0457-361 3426. 
 

Välkomna!  
 

 

SIMOMBUD SOMMAREN 2021! 
  

Folkhälsan i Saltvik anordnar årligen simskolor i Västerviken, Kvarnboviken och på Notplan.  

För att simskolorna ska kunna anordnas behövs ett simombud till varje strand som ansvarar för de 

praktiska sakerna kring simskolan. Exempelvis kan det handla om att fungera som kontaktperson till 

lekledare och simlärare, ser till att skyltar och information hängs upp samt sköter övriga praktiska 

arrangemang ex. avslutningsdagen. Det krävs inte att du ska finnas tillgänglig på stranden under 

hela simskolan utan mera att finnas tillhands.  
  

Har du kanske planer på att ha ditt barn/barnbarn i simskolan eller kanske du ändå känner att du 

skulle ha möjlighet att ställa upp.  

Ta gärna kontakt redan idag med Emilie tel. 040-532 5484.  
  

Utan simombud kan vi bli tvungna att ställa in simskolan!  

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄLKOMNA TILL FOLKHÄLSANS LEKPARK I HARALDSBY  
 

Det finns lediga platser till vårterminen 2021. 
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. 

 

Med förbehåll för eventuella kommande 
 ändringar pga covid-19. 

 


