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SEMESTERSTÄNGNING UNDER 

SOMMAREN 
 

Kommunkansliet håller semesterstängt 

vecka 30 - 31,  20.7 – 2.8. 2020 
 

 
 

 

SEMESTERINFORMATION 
 

Kommundirektör Ewa Danielsson har 

semester v. 30 - 33, men kan i brådskande 

ärenden under kansliets semesterstängning 

nås på tel. 0457-524 40 49.  

Vikarie under v. 32 - 33 är kanslisekreterare 

Solveig Gestberg.  
 

Tf. socialsekreterare Malin Lundberg  
har semester v. 26 - 29. 

Vikarie: socialarbetare Tove Uvemo Moritz. 

 

Kommuningenjör Dina Friberg 

har semester v. 29 - 32.  

Vikarie: Fastighetsskötare Owe Johansson, 

tel. 0457-522 16 26 och Robert Jansson  

tel. 0457- 343 98 21. 
  

Byggnads- och miljöinspektör  

Erika Gottberg har semester v. 29 - 32. 

Byggnads- och miljöinspektören nås i 

brådskande ärenden tel. 0457- 548 38 99 
 

Bildningschef Peter Holm har semester  

v. 25 - 26 samt v. 29 - 30.  

Bildningschefen nås i brådskande ärenden 

på tel. 0457- 379 89 47.  
 

Äldreomsorgschef Maria Knip har 

semester v. 28 - 31.  

Vikarie: ansvarig hemvårdare/ 

personalkoordinator Gerd Danielsson under 

vecka 31 och omvårdnadsledare Malin 

Eriksson under v. 28 - 30  
 

Räddningschef Lennart Johansson  

har semester 22.6 - 17.7. 2020 
 

Brandinspektör Thomas Mattsson  
har semester 20.7 – 14.8. 2020 

 

 
 
 

 

LANSERING AV NY HEMSIDA 
 

Saltviks kommuns nya hemsida har nu 

publicerats. Förhoppningen är att allt ska 

fungera normalt och utan krångel, men oväntade 

tekniska problem och ”barnsjukdomar” kan 

alltid uppstå. 

Vill du prenumerera på nyhetsbrev från nya 

hemsidan, måste du aktivt gå in och välja vilka 

du vill få. Du hittar val av kategorier för 

nyhetsbrev under rubriken ”Prenumerationer”. 

Hör gärna av dig om du hittar fel på hemsidan, 

upplever tekniska problem eller om du vill tipsa 

oss om något. Klicka på fliken ”Lämna 

synpunkter på sidan” (finns på samtliga sidor) 

eller via e-post till: info@saltvik.ax.  

Adressen till hemsidan blir oförändrad: 

www.saltvik.ax. 

 

 

ENSAMFÖRETAGARE: 

Kom ihåg att ansöka om stöd. 

(Närmare info se sid 10) 

SALTVIK  

 INFORMERAR  juli-augusti 

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 
 

 

7-8/ 2020 

Kommunkansliet 
 informerar: 

mailto:info@saltvik.ax
http://www.saltvik.ax/
mailto:info@saltvik.ax
http://www.saltvik.ax/
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DAGHEMMENS 

SOMMARSTÄNGNING 2020 

Daghemmen har under sommaren 2020 stängt 

enligt följande: 
  

22.6 – 26.7 Prästkragen daghem  

13.7 – 26.7 Skogsgläntan daghem  
 

Under perioden 22.6 - 10.7 är Skogsgläntan 

daghem öppet för samtliga barn i kommunen. 
 

Under perioden 13 - 26.7 är bägge daghem 

stängda, men om någon familj är i behov av 

barnomsorg under den perioden ordnas det i 

Skogsgläntan daghem. 

 
 
 
 
 
 

 

BIBLIOTEKET 
 

Saltviks kommunbibliotek har öppet - enligt 

gällande direktiv pga. Covid-19. 
 

Öppettider 1.6. – 16.8.2020 

Måndag 17.30 – 20.00 

Onsdag 10.00 – 14.00 

Torsdag 17.30 – 20.00 
 

Ej lunchstängt under sommartid. 
 

Tel. 48534 

e-post: biblioteket@saltvik.ax  

 

 

BOKNYHETER 
Vuxna 

Veronica Henry  Ciderträdgården 
 

Camilla Läckberg  Vingar av silver 
 

Ann-Louise Bertell  Heiman 
 

Lars Borgnäs Olof Palmes sista  

                                     steg 

Philip Teir Jungfrustigen 

Barn 

Camilla Brinck Musse & Helium – 

Duvjägarnas klor 
 

Dan Höjer Cirkusdeckarna och 

Kolmårdenmysteriet 
 

Jeanette Toivonen Greta går på kalas 
 

Joakim Gunnarsson Bamse och 

Brummelisa 
 

Grete Rottböll Första naturhjälpen 

tältar 

 
 
 
 
 
 

Välkomna till biblioteket hälsar 
Anna-Lena Nordberg-Dahlén 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utställning av tavlor  
 

i Magasinet  
 

under juli månad  

kl 12.00-18.00 
 

Björkdungevägen 16 i Ödkarby 
 

SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDER: 
 

Skol- och bildningsnämnden sammanträder 

preliminärt: 
 

Onsdag 12 augusti  

 
 

Mötena hålls kl.19.00 på Kommungården i 

Nääs om inget annat meddelas. 

 

Skol-och bildnings-
nämnden informerar: 

mailto:biblioteket@saltvik.ax
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SOCIALKANSLIETS SEMESTER 
 

Tf. socialsekreterare: Malin Lundberg 

Semester 22.6 - 19.7 2020 

Telefontid 9.00 – 10.30, tel: 489 030 eller  

040-526 38 47. E-post: malin.lundberg@saltvik.ax  
 

Socialarbetare: Tove Uvemo Moritz 

Semester 20.7 - 16.8 2020 

Telefontid: 9.00–10.30 (mån-tors), tel: 489 033 

E-post: tove.uvemo@saltvik.ax 
 

Vid akuta ärenden utanför telefontid ring 

kommunens växel, tel.48 900 

Det går även bra att kontakta oss per e-post, 

kom då ihåg att kommunen inte har säker/e-post 

och att Ni därför bör undvika att skriva ut 

känslig information i mailet. 
 

Under kommunkansliets stängningsveckor  

(v. 30 och v. 31) nås socialkansliet endast per 

telefon eller e-post. 

 

 

BARNSKYDDSJOUREN 
 

Vid akuta barnskyddsärenden utanför kontorstid 

kan Du som privatperson vända Dig till polisen 

på telefon 112. De kan i sin tur kontakta 

barnskyddsjouren som finns till för alla barn 

som befinner sig på Åland och som är i akuta 

krissituationer utanför kontorstid. Det är dock 

endast myndigheter som kan kontakta jouren. 

 
 

UTKOMSTSTÖD 
 

Inför kommande sommarledigheter påminner vi 

om att lämna in eventuella ansökningar om 

utkomststöd i god tid.  
 

En komplett ansökan förkortar 

handläggningstiden, kontrollera därför  

att Ni till ansökan bifogar de handlingar som 

behövs för ärendets hantering.  

Mer info finns på www.saltvik.ax.   

 
 

Socialkansliet önskar en trevlig sommar! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALTVIK INORMERAR 
 

Saltvik Informerar för september delas ut  

27 augusti. Stopptid för material är  

torsdag 13 augusti. 
För övriga datum och annonsavgifter se 

kommunens hemsida www.saltvik.ax  

under Kommunen/Infobladet. 
 

Social- och 
Omsorgsnämnden  

 informerar: 

Byggnads- och miljö-
nämnden informerar: 

 

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDER: 
 

Byggnads- och miljönämnden sammanträder 

preliminärt:  

 

Tisdag den 18 augusti  

Tisdag den 22 september 
 
 

Mötena hålls kl. 18.30 på Kommungården i 

Nääs. Byggnadslovshandlingarna ska  

vara byggnadskansliet tillhanda  

senast 10 dagar före mötet.  

 

SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDER: 
 

Social- och omsorgsnämnden sammanträder 

preliminärt:  

 

Torsdag den 13 augusti  

Tisdagen 22 september 
 
 

Mötena hålls kl. 18.30 på Kommungården i 

Nääs.  

mailto:malin.lundberg@saltvik.ax
mailto:tove.uvemo@saltvik.ax
http://www.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 Hemsida: www.iffram.ax   

Facebook: @ifframsaltvik Instagram: @ifframaland 

Verksamhetsledare Kristian Karlsson: 

vl.iffram@gmail.com eller  tel. 0457 - 3455458. 
 

FOTBOLL 
 

 

För bokning av Rangsbyplanen – kontakta 

verksamhetsledaren Kristian Karlsson. 
 

Lagen inom IF Fram: 
 

NY GRUPP - P/F 2013 Startar upp i sommar!  

NY GRUPP - P/F 2014–15 torsdagar 18.00-19.00  

i Rangsby.  

Anmäl Ert intresse till vl.iffram@gmail.com med 

barnets namn och födelseår.  
 

Pojkar 2011/12   
Ledare – Josef Fagerholm och Viveca Karlsson. 

Måndagar kl 18.00 - 19.00 i Rangsby. 
 

Flickor 2010-13   
Tillsammans med IFFK (flickor födda 2010–2013 är 

välkomna upp) Ledare – Maria Johansson. 

Torsdagar 18.00 - 19.30 Markusböle. 
 

Pojkar/Flickor 2008-09  
Tillsammans med IFFK Ledare – Jesper Henriksson, 

Robert Johans, Sofia Sundström och Dan Jansson. 

Tisdagar 19.00 - 20.30 Markusböle. 

Torsdagar 18.30 – 20.00 i Rangsby. 
  

 

 

INNEBANDY 
 

 

Verksamheten startar till hösten igen. Är du barn 

eller vuxen, intresserad av att börja spela? Vi  

kommer starta upp nya grupper från september, så 

kontakta verksamhetsledare Kristian för mer 

information. 

VOLLEYBOLL 
 
 

IF Fram volleyboll tränade före uppehållet i 

Ödkarbyhallen onsdagar kl. 19.30 – 21.00 och 

söndagar kl. 18.30 – 20.00. 
 

Nya och gamla intresserade välkomna när 

träningarna återupptas! Har du har frågor, kontakta: 

Maria Sjöström +358 457 524 40 25. 

Stig Stenberg +358 457 379 88 96. 

Vill du bli en del av IF Fram? 
Vi behöver ständigt nya ledare och resurser i 

föreningen, inom alla våra idrotter. För att verk-

samheten 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, sektionsmedlem-

mar, 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 2020? 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 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Välkomna till Folkhälsans lekpark i  

Haraldsby (Byagården)! 
 

Platser finns lediga för våren och hösten 2020! 
 

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.   
Lekparken har två anställda.  
 

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.

IF Fram 
 informerar: 

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

SAMMANTRÄDER 
 

Kommunfullmäktige sammaträder 

preliminärt: 

 

Måndag 21 september 

 

Mötet hålls kl. 19.00 på Kommungården i 

Nääs om inget annat meddelas. 

Kommunstyrelsen 
 informerar: 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDER 
 

Kommunstyrelsen sammanträder 

preliminärt: 
 

Måndag 29 juni 

Måndag 24 augusti 

Måndag 7 september 

 

Mötena hålls kl. 17.00 på Kommungården 

i Nääs om inget annat meddelas. 

MATTVÄTTEN 
 

öppnade 11:e Maj.  

Kommuninvånare från Finström, Saltvik, Geta 

och Sund är välkomna att tvätta sina mattor 
 

Invid Ålands Idrottscenter finns en mattvätt.  

 

Vid mattvätten gäller följande ordningsregler: 
 

 Mattvätten är ett samarbete mellan Finström, 

Geta och Saltviks kommun för att erbjuda bättre 

arbetsställning och spara på miljön. 

 Alla användare ansvarar för trivseln, städa alltid 

upp efter er och rengör karen när ni är klara. 

 Visa hänsyn mot varandra och samsas om de 

tvättplatser som finns. 

 Tvätta bara mattor och andra liknande textilier. 

 Använd gärna miljömärkta tvättmedel, ex 

svanenmärkta. 

 Om ni har många mattor att tvätta så försök 

tvätta när det är lägre belastning på tvätten, 

alternativt släpp fram de som har enstaka mattor 

emellan. 

 Eftersom det finns bara ett begränsat antal 

torkställningar ska de användas endast till att 

låta det mesta vattnet rinna av, ta med mattorna 

hem för att torka. 

 Tvättplatserna får användas av både 

permanentboende och fritidsboende inom 

samarbetskommunerna. 

 

LOTTAS TAXI 
 

SALTVIK 
 

Upphör from 1 juli 2020 
 

Nu blir jag PENSIONÄR! 

 

Ett stort tack till alla mina ”åkare” 

genom de 15 åren, det har varit en 

omväxlande och kul tid. 

 

Ann-Charlott Jägerström 

 

Haraldsby Byagård 
 informerar: 

 

UTHYRNING 
 

Haraldsby Byagård 
Värd: Dan Karlsson 

Tel: +358 405 53 59 57 
 

Passlig lokal i Covid -19 för ca 50 personer 
 

-Mer info finns på vår facebook sida 
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Räddningsområde  
Ålands landskommuner 

 informerar: 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION ANGÅENDE ELDNING UTOMHUS! 

 
Varning för skogsbrand 

Landskapsalarmcentralen på Åland utfärdar, utgående från uppgifter från FMI, vid behov varning för 
skogsbrand. När sådan varning är utfärdad råder enligt Räddningsslagen för Åland (§31, 106/2016), 
eldningsförbud utomhus. Godkända för eldningsändamålet eldstäder kan användas, ävenså grillar, 
dock inte så kallade engånsgrillar 

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 gör 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. 

 Tänk på förhand igenom hur man alarmerar brandkåren. 
 Bränn små områden i gången. Börja tidigt på våren och bränn de fläckar som torkat först. 
 Elda helst då det är vindstilla. Vind ger elden mera syre vilket gör att den sprids snabbare. 
 Tänk på att gnistor kan antända närliggande områden. 
 Undvik att elda nära byggnader och annan egendom. 

Röj undan torrt gräs och annat brännbart material där du ska elda och blöt, om möjligt, 
marken i närheten innan eldningen påbörjas. 

 Elda ALDRIG ensam. 
 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 sommar! 

Räddningschef  

Lennart Johansson    

lennart.johansson@jomala.ax  

tel. 018- 329 132    

 

Brandinspektör 

Thomas Mattsson 

thomas.mattsson@jomala.ax 

tel. 018- 329 175  

  

mailto:lennart.johansson@jomala.ax
mailto:thomas.mattsson@jomala.ax
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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 43049. 
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Saltviks församling informerar: juli-augusti 2020 
Pastorskansliet håller vanligtvis öppet måndag – onsdag 9-12. SEMESTERSTÄNGT 6-18 juli 
Hjärtligt välkommen till S:ta Maria kyrka för att dela gemenskapen i lovsång och tillbedjan! 

Gudstjänster i juli och augusti: 
Gudstjänster och förrättningar kan från och med den 1 juni 2020 genomföras så att församlingen får vara närvarande i 

kyrkorummet. Fler än 50 personer kan delta. I gudstjänsterna kan man fira nattvard. Deltagarnas säkerhet ska tryggas 

genom att man ser till säkerhetsavstånden och ger anvisningar om hygien.  

OBS!. Gudstjänsterna kommer även att streamas/spelas in varje söndag kl 11. Man kan då följa gudstjänsten på 

datorn via facebook/hemsida. Se hemsidan. 

5.7, Femte söndagen efter pingst, kvällsgudstjänst kl 19.00 i S:ta Maria kyrka, välkommen att delta, spelas även in och 

kan följas via facebook och hemsida. Outi Laukkanen och Katrin Gwardak. Kollekten tillfaller Elpida r.f. 

12.7, Apostladagen, kvällsgudstjänst kl 19.00 i S:ta Maria kyrka, välkommen att delta, spelas även in och kan följas via 

facebook och hemsida. Outi Laukkanen och Katrin Gwardak. Kollekten tillfaller Finska Missionssällskapet r.f. 

19.7, Sjunde söndagen efter pingst, friluftsgudstjänst kl 11.00 vid Prästgården. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. 

Kollekten tillfaller Kyrkans diakonifond. 

23.7, Sångviks sångkurskonsert: SOMMARSÅNGER OCH ARIOR, framförs av kursens elever och pianisten Juho Lepistö 

kl 18.00 i S:ta Maria kyrka. 

26.7, Kristi förklaringsdag, Högmässa kl 11.00 i S:ta Maria kyrka, välkommen att delta, spelas även in och kan följas via 

facebook och hemsida. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. Kollekten tillfaller KCSA. 

29.7, Vesper/aftonbön kl 19 i Kapellet på begravningsplatsen. 

2.8, Nionde söndagen efter pingst, friluftsgudstjänst kl 12.00 vid Dals i Hjortö, Edendalsvägen 73. Egen kaffekorg 

medtages. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. Kollekten tillfaller Gideoniterna i Finland r.f. 

5.8, Taizémässa kl 19.00 på kyrkogården utanför S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. 

9.8, Tionde söndagen efter pingst, Konfirmation kl 11.00 S:ta Maria kyrka, välkommen att delta, spelas även in och kan 

följas via facebook och hemsida. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. Kollekten tillfaller Saltviks församlings diakoni. 

16.8, Elfte söndagen efter pingst, gudstjänst kl 11.00 S:ta Maria kyrka, välkommen att delta, spelas även in och kan 

följas via facebook och hemsida. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. Kollekten tillfaller Kyrkans utlandshjälp. 

23.8, Tolfte söndagen efter pingst, högmässa kl 11.00 S:ta Maria kyrka, välkommen att delta, spelas även in och kan 

följas via facebook och hemsida. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. Kollekten tillfaller Finlands Sjömanskyrka r.f. 

30.8, Trettonde söndagen efter pingst, friluftsgudstjänst kl 14 vid Prästgården. Outi Laukkanen och Katrin Gwardak. 

Kollekten tillfaller Förbundet Kyrkans Ungdom. 

Församlingens musikverksamhet: 
Barnkör onsdagar kl 18.00-19.00 i Mariagården, alla välkomna. Första övningen 12 augusti om så omständigheterna 

tillåter. 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).  

En ny barnkör startar i Ödkarby skola, information kommer från skolan. Kyrkokör torsdagar kl 18.30-19.30 i 

Mariagården. Första övningen 6 augusti. Nya medlemmar välkomna! Blockflöjtsgrupp för vuxna onsdagar kl 16.30 i 

Mariagården. Första övningen 12 augusti. Nya medlemmar välkomna! Om ni är intresserade av att delta i 

församlingens musikverksamhet, eller har nya ideér, kontakta Natalie tel: 0457 344 9267. 

Sommaröppet i kyrkan:  
Från och med 8 juni till och med 14 augusti. Mån-fre 10.00-16.00. 

Annette Andersson arbetar i församlingen som tf. diakoniarbetare. Hennes telefontid är måndagar och tisdagar  

kl 9-12. Tel: 0457 3434 403.  

Kontaktuppgifter: Församlingens pastorskansli håller öppet måndag-onsdag kl. 9.00-12.00 Tel: 018-43260 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 tf. diakoniarbetare Annette Andersson tel: 0457 343 4403 husmor Marina 

Sapronova tel: 0457 344 9236 kyrkvaktmästare Martin Cromwell-Morgan tel: 0457 524 4552 gravgårdsskötare Anders 

Forsberg tel: 0457 343 4402.     

Församlingen förbehåller sig rätten till ändringar. 
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Saltvik Bed & Breakfast – Glassboden 
 

Välkommen till Glassboden!  

Vi öppnar för säsongen måndag 22/6.  

Våra öppettider kommer att vara kl. 12.00 – 18.00 alla dagar i veckan.  

 

Glassboden hittar du i röda huset på gården till Saltvik Bed & Breakfast.  

Adress: Kvarnbovägen 350. 

 

Här serverar vi många olika smaker på glass, söta bakverk, matiga pajer och givetvis 

Ålandspannkaka med sviskonkräm.  

Till det kan man välja kaffe, te, Amalias Limonad, vin eller öl. Vissa dagar har vi även 

färskt stenugnsbakat bröd att köpa med sig hem.  

Håll utkik på vår facebooksida för mer uppdateringar och information:  

Glassboden Café.  

  
 

 

 

 
 

FISKEKORTSAVGIFTER 2020 
 

Fiskekortsavgifter för Ödkarbyviken,Vandöfjärden och Tellviken kan betalas in på följande 
konto. Samfälligheten för Ödkarby, Sålis och Ovanåker byar 
 

ÅAB  IBAN: FI78 6601 0010 3068 43 BIC: AABAFI22 
 

Skriv namn och vilket kort i meddelanderaden 
 

Dagskort   10 € / för alla områden 
Veckokort  30 €/  för alla områden 
Säsongkort   50 € 
Yrkesfiskekort 300 €/år 
Säsongskort, fiskeguide 150 € /för alla områden 
 

Dagskort och Veckokort kan köpas via ” fiskekarta.ax” 
 

Max 200 m nät per läggning. Flytnät får inte användas.  
Fiske får inte bedrivas av fiskart under period då arten är fredad. 
Kvitto eller annan bekräftelse skall vid behov kunna uppvisas. 
God fiskelycka önskar samfälligheten! 

Samfälligheten för Ödkarby, Sålis  
och Ovanåker byar informerar: 
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STÖD TILL ENSAMFÖRETAGARE 
 

Kommunen har från Arbets- och 
näringsministeriet ansökt om pengar 
och beviljats maximalt 108.000 euro för 
stöd till ensamföretagare som drabbats 
av coronavirusläget.  
 
Ansökningsblankett och information om 
vilka kriterier som gäller för dig som 
företagare finns på kommunens 
hemsida, www.saltvik.ax under fliken 
näringslivet/bidrag till ensamföretagare. 
 
Stödet kan inte beviljas jordbruks-, 
fiskeri- och skogsbruksföretag eller 
företag som jobbar med förädling av 
jordbruks-produkter.  
 
Understöd kan betalas för kostnader för 
tiden 1.3.2020  –  31.8.2020.  
Stödet är tidsbegränsat och kan sökas 
fram till 30.9.2020.  
 
Stöd kan sökas parallellt med det 
utvidgade arbetslöshetsunderstödet för 
företagare.  
 
Vid frågor om stödet kan du kontakta: 
  
Ekonom Karl-Johan Wallin  
direkttelefon: 489 024, eller e-post:  
karl-johan.wallin@saltvik.ax 
   
 
 

Trevlig sommar! 
 

 

SALTVIK KOMMUNKANSLI 

TELEFONNUMMER 

 
Växeln    48 900 
 

Fax  489 011 
 

Kommundirektör 

Ewa Danielsson 489 020 
 

Kanslisekreterare   
Solveig Gestberg  489 017 
 

Ekonomichef                 
Marika Mattfolk  489 021 
 

Ekonom                   
Karl-Johan Wallin 489 024 
 

Personalsekreterare 

Mia Jansson  489 031 
 

Tf. socialsekreterare 

Malin Lundberg 489 030 
 

Socialarbetare 

Tove Uvemo Moritz 489 033 
 

Byggnadsinspektör 
Erika Gottberg 489 016 
 

Kommuningenjör  
Dina Friberg 489 040 
 

Byråsekreterare 
Ylva Westerberg  489 022 
 

Bildningschef 

Peter Holm  489 018 
 

Byråsekreterare  

Johanna Häggblom     489 032 
 

Kanslist/Receptionist 

Nina Ljungqvist 489 023 
 
Kommunkansliet är öppet vardagar  

kl. 8.15 – 16.00 för bokade besök. 
 

Telefonväxeln är öppen  
kl. 9.00 – 15.00.  
 

Socialkansliet har telefontid 
kl. 9.00 – 10.30. 

Kommunkansliet 
 informerar: 

http://www.saltvik.ax/
mailto:karl-johan.wallin@saltvik.ax
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SAMHÄLLSINFORMATION FRÅN SALTVIKS KOMMUN 
 

AVFALLSHANTERINGEN 
 

I Saltviks kommun uppbärs för närvarande ingen ”grundavgift” för 
sophanteringen varken av fastboende eller av de som äger en fritidsfastighet. Om 
alla följer anvisningarna i detta utskick, så kan vi i Saltvik hålla en billig och 
miljövänlig sophantering. 
 

Miljöstationer 
 

Vid miljöstationerna i Kroklund och Kvarnbo får privatpersoner gratis lämna  
återvinningsbart avfall som: 
 

- papper       (tidningar, kataloger, kuvert mm) 
- kartong       (förpackningar av kartong, äggkartonger, wellpapp,    
  papperskassar) 
- tetror       (tex mjölk- och juicetetror, ursköljda och tillplattade) 
- hårdplast-       (flaskor, burkar, dunkar och lock, d.v.s. plast som inte går 
förpackningar     att skrynkla ihop.) 
- glas        (burkar och flaskor)  
- metall       (konservburkar, kapsyler, lock m.m.)  
- aluminium 

 
OBS! 
Brännbart restavfall, hushållssopor, får inte lämnas vid miljöstationerna. 
Du kan anlita Kuhlmans Åkeri (tel. 018-480 77), Ålands Renhållning (tel. 018-275 80) 
eller någon annan åkare som hämtar ditt brännbara avfall mot en avgift, eller så lämnar 
du dom till ReturDepån mot avgift. 
 

Med restavfall menas avfall som inte går att sortera i någon annan fraktion, t.ex. 
förpackningar som inte går att rengöra, mjuka plastförpackningar, blöjor, bindor, 
dammsugarpåsar, trasiga skor och kläder, tops, disktrasor etc.  
En bra länk om sopsortering: http://www.renhallningen.ax/sv/sophantering/sortering.  
 

 
Har du några frågor eller tankar kring detta, kontakta byggnads- och miljöinspektör Erika 

Gottberg på tel. 018-48 90 16 eller e-post erika.gottberg@saltvik.ax (må-to). 

 

 
 

http://www.renhallningen.ax/sv/sophantering/sortering
mailto:erika.gottberg@saltvik.ax
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SALTVIKS RETURDEPÅ 
 

Vid Returdepån får du som privatperson lämna återvinningsbart avfall och 
farligt avfall gratis. Brännbart avfall, byggavfall och möbler lämnas mot avgift. 
Saltviks ReturDepå tar ej hand om avfall från företag och övriga näringsidkare.  
 

FARLIGT AVFALL LÄMNAS GRATIS TILL RETURDEPÅN 
 

- Olja  
- Målavfall såsom målfärg, terpentiner,    
  lacknafta etc.  
- PBC-avfall  
- Tryckimpregnerat trä  
- Sprayburkar  
- Aska och sot  
- Bil- och traktorbatterier  
- Däck utan fälg 
 

 

 

- Småbatterier  
- Läkemedel  
- Lysrör och kvicksilverlampor  
- Glödlampor  
- Vitvaror, såsom kyl, frys, ugnar, spisar  
- Elapparater såsom data, TV, radio etc.  
- Elektronikapparater 

ICKE FARLIGT AVFALL LÄMNAS GRATIS TILL RETURDEPÅN 
 

- Metaller, papper, plast, glas, wellpapp, tetror 
- Träavfall/obehandlat 
- Ris, löv och liknande naturmaterial 
 

AVGIFTER 2020 (inkl. 24 % moms)               Minimiavgift för mindre sopor 3,00 euro. 
 

Brännbart och osorterat avfall     8 euro / säck eller 57 euro / m3  
Byggavfall, glas som inte går att återvinna    8 euro / säck eller 57 euro / m3  
Stolar       3 euro/st  
Fåtölj      5 euro/st  
Soffa    10 euro/st  
Madrass       5 euro/st  
Säng     10 euro/st 
 
 
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. 48157 / 0400 450 004.  
 

Vid ReturDepå gäller endast kontant betalning, ej bankkort. 

 


