SALTVIK
INFORMERAR juli-augusti

Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY
E-post: info@saltvik.ax
Hemsida: www.saltvik.ax

Kommunstyrelsen
informerar:
KOMMUNSTYRELSEN
SAMMANTRÄDER
Kommunstyrelsen sammanträder
preliminärt:
Måndag 30 augusti
Måndag 13 september
Mötena hålls kl. 17.00 på Kommungården
i Nääs om inget annat meddelas.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
SAMMANTRÄDER
Kommunfullmäktige sammanträder
preliminärt:
Måndag 27 september
Mötet hålls kl. 19.00 på Kommungården i
Nääs om inget annat meddelas.

SALTVIK INFORMERAR:
Saltvik Informerar för september
delas ut torsdag 26 augusti.
Stopptid för material är torsdag 12 augusti.
Material tas helst emot i elektronisk form till
info@saltvik.ax, annars på tel. 48 900.
Mer info: www.saltvik.ax under Kommunen.

7-8/ 2021

Samhällsinformation
Tel: 48 900

Fax: 489 011

Kommunkansliet
informerar:
SEMESTERSTÄNGNING UNDER
SOMMAREN
Kommunkansliet håller semesterstängt
vecka 29 och 30, 19 juli – 1 augusti.
SEMESTERINFORMATION
Kommundirektör Ewa Danielsson
har semester v. 27 - 30, men kan i brådskande
ärenden nås på tel. 0457-524 4049.
Kommuningenjör Dina Friberg
har semester v. 28 - 30. Vikarie: Fastighetsskötare
Owe Johansson, tel. 0457-522 1626 och Robert
Jansson tel. 0457- 343 9821.
Byggnads- och miljöinspektör Erika Gottberg
har semester v. 28 - 31 men kan i brådskande
ärenden nås på tel. 0457- 548 3899.
Utbildningschef Peter Holm
har semester v. 27, v. 29 - 30 samt v. 32 men kan i
brådskande ärenden nås på tel. 0457- 379 8947.
Äldreomsorgschef Maria Knip
har semester v. 26 - 28 och v. 30 - 31. Vikarie:
ansvarig hemvårdare/ personalkoordinator
Gerd Danielsson under vecka 26 - 28 och
omvårdnadsledare Malin Häggblom under v. 30 - 31.
Räddningschef Lennart Johansson
har semester 6.7 - 23.7 och 10.8 - 20.8.
Brandinspektör Thomas Mattsson
har semester 15.6 - 2.7 samt 27.7 – 6.8.

Glad Midsommar!
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Utbildningsnämnden informerar:
DAGHEMSVERKSAMHETEN UNDER
SOMMAREN 2021
Daghemmen har under sommaren stängt enligt
följande:
28.6 – 1.8 Skogsgläntan daghem
19.7 – 1.8 Prästkragen daghem
Under perioden 28.6 – 18.7 är Prästkragen daghem
öppet för samtliga barn i kommunen.
Under perioden 19.7 – 1.8 är bägge daghem
stängda, men om någon familj är i behov av
barnomsorg under den perioden ordnas det i
Prästkragen daghem.

BOKNYHETER
Vuxna
Frida Moisto
Stefan Ahnhem

Napalm
Den sista spiken

Nora Roberts

Vid horisonten

Mons Kallentoft

Olympia

Lucinda Riley

Den saknade systern

Barn
Cecilia Rihs

De vilda och den
mystiska tidsmaskinen

Johanna Kristiansson

Katten Nils och mysteriet
med diamantstölden

Tove Jansson

Farlig midsommar

Elsa Beskow

Sessalätts äventyr

Michael Morpurgo

Lyssna till måne

SOMMARTID 7.6 – 15.8.2021
Måndag
Onsdag
Torsdag

17.30 - 20.00
10.00 - 14.00
17.30 - 20.00

Ej lunchstängt under sommartid.
BIBLIOTEKETS NORMALA ÖPPETTIDER
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

17.30 – 20.00
08.30 – 14.00
08.30 – 14.00
17.30 – 20.00

Lunchstängt

11.00 – 11.30

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

UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDER:
Utbildningsnämnden sammanträder
preliminärt:
Onsdag 18 augusti
Mötena hålls kl.19.00 på Kommungården i
Nääs om inget annat meddelas.

Vid besök på biblioteket, tänk på att
visa hänsyn till varandra.
Den som känner minsta lilla
förkylningssymtom stannar hemma.
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IF Fram informerar:
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! Däremot har lagen sommaruppehåll olika
länge, så 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 2016 NY GRUPP
Måndagar kl. 18.00 - 19.00 i Rangsby.
Pojkar och Flickor 2014-15.
Ledare-Fredrik Björklund och Markus Sjöström.
Torsdagar kl. 18.00 - 19.00 i Rangsby.
Pojkar 2011-12. Tillsammans IFFK.
Ledare – Jonas Abrahamsson.
Tisdagar kl. 18.00 - 19.30 i Markusböle,
Torsdagar kl. 18.00 - 19.30 i Markusböle.
Flickor 2010-13 Tillsammans med IFFK.
Ledare – Maria Johansson.
Tisdagar kl. 18.00 - 19.30 i Markusböle
Torsdagar kl. 18 – 19.30 i Markusböle.
Pojkar och Flickor 2008-09 tillsammans med IFFK.
Ledare – Jesper Henriksson, Robert Johans,
Sofia Sundström och Dan Jansson.
Tisdagar kl. 18.30 – 20.00 i Rangsby.
Torsdagar kl. 18.30 - 20.00 i Markusböle.

INNEBANDY
Säsongen är avslutad för alla barn- ungdomslag,
men till hösten drar vi igång igen
Pojkar och flickor årskurs 1-4.
Ledare – Kristoffer Sandell och Patrick Palmu.
Pojkar och flickor årskurs 5-6.
Ledare – Rasmus Söderberg.
Pojkar och flickor årskurs 7-9.
Ledare - Erik Blomqvist och Elis Åberg.
Herrar - Säsongen inställd
Damer.
Tränar tillsammans med JIK.
Kontakta Kristian Karlsson för mer information.

VOLLEYBOLL
IF Fram volleyboll tränar i Ödkarbyhallen:
Onsdagar kl. 19.30 – 21.00 och
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.
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 bland annat 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 €.
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SALTVIKS FÖRSAMLING INFORMERAR: JULI-AUGUSTI 2021
PASTORSKANSLIET HÅLLER SEMESTERSTÄNGT 12 - 25 juli vid brådskande ärenden ring tf. khde
Carolina Lindström tel. 0457 345 1845 .
Följ församlingens hemsida och facebook angående ändringar i landskapsregeringens restriktioner.

GUDSTJÄNSTER I JULI - AUGUSTI:
4.7 Apostladagen, högmässa kl. 11.00 i S:ta
Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie
Örnkvist. Kollekten tillfaller Finska
Missionssällskapet rf.
11.7 Sjunde söndagen efter pingst,
Friluftsgudstjänst på Rannöarna kl. 14.00.
Carolina Lindström och Katrin Gwardak.
Kollekten tillfaller Kyrkans diakonifond. OBS Vid
regn/blåst hålls gudstjänsten i S:ta Maria kyrka.
Samling i Hamnsundet kl. 12.45.
Anmälan senast 7.7 till pastorskansliet per tel.
018-43260, må-ons kl. 9-12 eller e-post
saltvik@evl.fi. Gemensam båttur till Rannöarna
kostar 10 € för vuxen och gratis för barn under
15 år. Kom ihåg egen flytväst och kaffekorg.
18.7 Kristi förklaringsdag. Friluftsgudstjänst
kl. 13.00 hos Olav Johansson, Mittiby, Nääs.
Carolina Lindström, musikgrupp från Saltvik.
Kollekten tillfaller Finlands Sjömanskyrka r.f.
Kaffekorg medtages.
25.7 Nionde söndagen efter pingst,
Friluftsgudstjänst kl. 14.00 hos Arja och Bengt
Grunér på Södergårds i Främmanby. Carolina
Lindström och Katrin Gwardak. Kollekten
tillfaller Gideoniterna r.f. Kaffekorg medtages.

1.8 Tionde söndagen efter pingst, gudstjänst
kl. 14.00 i S:ta Maria kyrka. Outi Laukkanen och Natalie
Örnkvist. Kollekten tillfaller Stiftelsen Hemmet.
8.8 Elfte söndagen efter pingst, friluftsgudstjänst
kl. 14.00 på Bockholm. Carolina Lindström och Katrin
Gwardak. OBS Vid regn/blåst hålls gudstjänsten i S:ta
Maria kyrka. Samling i Hamnsundet kl. 13.00.
Anmälan senast 4.8, till pastorskansliet per telefon
(018-43260, må-ons 9-12) eller e-post: saltvik@evl.fi
Gemensam båttur till Bockholm kostar 10 € för vuxen
och gratis för barn under 15 år.
Kom ihåg egen flytväst och kaffekorg.
15.8 Tolfte söndagen efter pingst, gudstjänst
kl. 19.00 i S:ta Maria kyrka. Laura Serell och Natalie
Örnkvist. Kollekten tillfaller KCSA.
22.8 Trettonde söndagen efter pingst, gudstjänst
kl. 11 i S:ta Maria kyrka. Olav Johansson och kantor.
Kollekten tillfaller Finlands Kristliga Studentförbund.
29.8 Fjortonde söndagen efter pingst, gudstjänst
kl. 11.00. Olav Johansson och Natalie Örnkvist.
Kollekten tillfaller Open Doors Finland r.f.
Sommaröppet i kyrkan: Från 7 juni till 6 augusti.
Måndag - fredag kl. 10.00 - 16.00.
Sommaröppet i kapellet: Från 7 juni till 29 augusti.

FÖRSAMLINGENS MUSIKVERKSAMHET:
Kyrkokör torsdagar kl. 18.30 - 19.30 i Mariagården. Terminsstart 5.8. Blockflöjtsgrupp för vuxna
onsdagar kl. 16.30 i Mariagården. Terminsstart 11.8. Barnkör onsdagar kl. 18.00 - 19.00 i Mariagården.
Terminsstart 11.8 ”Prova på träff”. Musiklek för 5-6 åringar söndagar kl. 18.00 i Mariagården.
Terminsstart 15.8. Kolla även församlingens youtube-kanal ifall något nytt finns att se.

ÖVRIG VERKSAMHET:
Församlingslunchen och Herrlunchen startar preliminärt i september. Sommarskötsel av gravar: se
församlingens hemsida. Minnessten i urnlunden: se församlingens hemsida.

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,
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.
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Folkhälsan i Saltvik informerar:
VÄLKOMNA ALLA SENIORER ATT FIRA FOLKHÄLSAN 100 ÅR
När? Torsdag 2 september kl. 18.00 – ca 20.00
Var? Församlingshemmet Mariagården
Program:







Rörelseglädje med Gujan (ca 30 min)
Kaffe och tårta
Visor med Lasse Fredriksson
Gratis lotteri med fina vinster
Enheten för äldre och hälsa vid Folkhälsans
landskapsförening informerar om sin verksamhet

Träffen ordnas i samarbete mellan Folkhälsan i Saltvik och enheten för äldre och hälsa vid
Folkhälsans landskapsförening.
Träffen är gratis.
Anmälan görs till enheten för äldre och hälsa vid Folkhälsans landskapsförening
tel. 018-527 043. Anmälningar tas emot fram till torsdag den 26/8 kl. 12.00.

SOMMARENS SIMSKOLOR
Notplan: Sim- och livräddningsskola 5/7 – 9/7
Simombud: Emilie Jansson tel. 040-532 5484

Kvarnbo: Vanlig simskola 5/7 – 16/7
Simombud: Sanna Taskinen tel. 040-536 5540

Västerviken: Vanlig simskola 26/7 – 6/8
Simombud: Barbro Engdahl tel. 0457-343 3527

Anmälan görs via folkhälsans e-kurs,
där finner ni även mer information om respektive simskola. Länk till anmälan:
https://www.folkhalsan.fi/barn/foraldrar/simskolor/?coursesregion=Saltvik#courses-region-select

VÄLKOMNA TILL FOLKHÄLSANS LEKPARK I HARALDSBY (Byagården)!
Anmälningar till höstterminen 2021 tas emot!
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. 0400-691 198
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HÖSTENS AKTIVITETER FÖR SENIORER VID FOLKHÄLSAN PÅ ÅLAND.
Du är välkommen att delta oavsett i vilken kommun du bor. Håll även utkik efter nya kurser,
aktiviteter och evenemang under hösten. Du hittar information om vad som är på gång på Folkhälsan
på Ålands hemsida, Facebook sida samt i lokaltidningarna under föreningsinfo.
Öronakupunktur enligt NADA (hjälper ej mot hörselnedsättningar).
Måndagar 6.9 - 15.11 kl. 10.00 - 11.30 eller
torsdagar 9.9 - 18.11 kl. 10.30 - 12.00 pris 82,50 €.
Vattengympa för seniorer. Måndagar 13.9 - 29.11 kl. 13.00 - 14.00. pris 108 €.
Sittgymnastik. Tisdagar 7.9 - 30.11 kl. 10.00 – 10.45 pris 91 €.
Månadsträffen. Tisdagar 21.9, 19.10, 16.11, 14.12.
Trevlig social samvaro med olika program där vi också äter lunch tillsammans på egen bekostnad. Vid
behov, subventionerad transport till och från träffen. Ingen deltagaravgift.
Armstark. Onsdagar 8.9 - 1.12 kl. 11.00 - 11.45 pris 96 €
Balans- och styrketräning för seniorer. Onsdagar 8.9 - 1.12 kl. 13.00 - 14.00 pris 102 €
Balans –och styrketräning för seniorer –Lugnare tempo!
Fredagar 3.9 - 26.11 kl. 13.00 – 14.00 pris 102 €.
Starka kvinnor 70+. Torsdagar 9.9 - 2.12 kl. 10.00 - 10.45 pris 96 €.
Starka seniorer 70+. Torsdagar 9.9 - 2.12 kl. 11.15 - 12.00 pris 96 €.
Starka kvinnor 70+. Fredagar 10.9 - 3.12 kl. 10.30 - 11.15 pris 96 €.
Yoga för seniorer. Fredagar 3.9 - 19.11 kl. 9.00 - 10.15 eller kl. 10.30 - 11.45 pris 108 €.
OBS! Du kan anmäla dig till ovanstående kurser från och med 16.8 kl. 08.00.
Telefon 018-527 043 eller 018-527 063. Du kan även anmäla dig till kurserna på ”Folkhälsan på
Ålands hemsida: https://www.folkhalsan.fi/aland/.
Träffar för närståendevårdare: Onsdagar den 1.9, 6.10, 3.11 och 1.12 kl. 13.00 - 14.30.
Anmälan senast dagen innan. Ingen kostnad.
HERRliga gruppen, håll utkik i tidningen efter datum för träffar!
Har du svårt att hitta aktiviteter för just dig? Folkhälsans aktivitetslots hjälper dig att hitta aktiviteter
även utanför Folkhälsan, som kanske kan sätta guldkant på din vardag. Hjälpen är kostnadsfri.
Tveka inte att höra av dig med frågor till aktivitetslots Annette Hagman tel. 018-527 063, e-post:
annette.hagman@folkhalsan.ax.
För övriga frågor kontakta koordinator för äldre och hälsa tel. 018-527 043 eller aktivitetslots
Annette Hagman tel. 018-527 063 eller skicka e-post till: erika.borenius.kankkonen@folkhalsan.ax
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VÄLKOMMEN TILL SALTVIK BED & BREAKFAST!
LUNCHER
Vi serverar lunch alla vardagar kl.10.30 – 13.30. Luncherna serveras i gula mangårdsbyggnadens
sal. Ät på plats eller ta maten som take away. På onsdagar har vi även brödförsäljning med färskt
stenugnsbakat bröd. Dagens meny hittar du på vår facebooksida.
GLASSBODEN CAFÉ
Här kan du njuta av sexton olika sorters glass, fikabröd, smörgåsar, take away sallad, limonad, vin,
öl, kaffe och te. I juli har vi öppet alla dagar kl.14.00 – 21.00. Övriga öppettider och annan info
hittar du på Glassboden Café facebook.
HOT DOGGERY
Vår pop-up pub Hot Doggery kommer att vara öppen med specialevenemang. Här serverar vi
olika hot dogs och drycker under mottot Hot Dogs, Bärs och Musik! Hot Doggery finns både på
instagram och facebook, håll koll där för att veta när vi håller öppet i sommar.
NIGHTBIRD LÖRDAG 3.7 KL.20.00.
Lördag 3.7 spelar Nightbird hos oss. Före giget laddar vi upp med go blues av både nytt och
gammalt i högtalarna. Goda körrvar och kylda drycker finns som vanligt.
Är du ett fan av gammal deltablues och slidegitarr influerat av midnattsjazz - missa inte Nightbird.
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Tekniska nämnden
informerar:
2 FLYTBRYGGOR TILL SALU
Tekniska avdelningen säljer två flytbryggor
i befintligt skick.
Flytbryggorna finns till påseende vid
Strömma station.
För mer information och visning, boka tid med
ansvarig fastighetsskötare tel. 0457-522 16 26,
e-post. owe.johansson@saltvik.ax.
Anbud märkt med ”flytbryggor” inlämnas till
kommungården eller mailas till info@saltvik.ax
senast fredag 3 juli kl. 13.00.

SALTVIKSSKYLTAR
Två av de nya Saltviksskyltarna vid
kommungränserna mot Sund är stulna, den vid
Kullavägen och den i Sonröda.
Har du någon information om var de är, får du
gärna höra av dig till kommuningenjör Dina
Friberg på telefon 0457-345 6397 eller e-post:
dina.friberg@saltvik.ax.
Nya skyltar kostar kommunen en hel del
(skatte)pengar.

SIMSTRÄNDERNA
Kommunen har de senaste åren förnyat både
bryggor, hopptorn, dass och annat vid
simstränderna i Saltvik. Tyvärr har det
förekommit en hel del förstörelse i sommar,
vilket så klart leder till både extra arbete och
kostnader för kommunen.
Vi önskar att alla besökare tar ansvar för och är
aktsamma om omklädningsrum, dass, bänkar &
bord och övriga saker på våra simstränder.
Samtidigt vill vi påminna om att allt bad vid
simstränderna sker på eget ansvar, även vad
gäller hoppande från hopptornen!

ISRUM I HAMNSUNDET
I Hamnsundet finns ett låst kylrum,
tagg/kod fås via kommunkansliet i Nääs.
Enligt Kommunfullmäktiges beslut:
100 §/7.12.2020, är tagg/kod kostnadsfri för
personer skrivna i Saltviks kommun.
Utomstående har rätt att lösa tagg/kod mot en
årlig avgift om 30 € inklusive moms.

HAMNSUNDET GÄSTHAMN
är Blue Flag-certifierad!
Blue Flag är en internationell hållbarhetsutmärkelse för gästhamnar, stränder och båtar,
som kräver att hamnen erbjuder miljöutbildning
och information, miljöledning, säkerhet och
service samt god vattenkvalitet.
Blue Flag är ett samarbete med Smart Marina
(Interreg Central Baltic Project), som även var
med och finansierade det nya servicehuset i
Hamnsundet.
Gästhamnen och kiosken i Hamnsundet håller
öppet alla dagar kl. 15 – 20 med start 25 juni och
drivs även i sommar av Rosa Salmén.
Gästhamnen nås på tel. 0457-344 8334.
Uppdateringar sker på facebookgruppen:
https://www.facebook.com/groups/1585027971632500

och på skyltar vid vägen.

BADSTRÄNDER
Observera att det inte är tillåtet att rasta eller att
ha djur med på badplatserna.
Vänligen respektera detta för allas trivsel.

MOTIONSBANAN
Vi vill påminna om att ridning och trafik med
motordrivet fordon är förbjudet på
motionsbanan i Kroklund.
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Fortsättning Tekniska nämnden:

TEKNISKA NÄMNDEN
SAMMANTRÄDER
Tekniska nämnden sammanträder
preliminärt:
Onsdag 18 augusti
Mötet hålls kl. 18.30 på Kommungården i
Nääs om inget annat meddelas.

Äldreomsorgsnämnden
informerar:
ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDER
Äldreomsorgsnämnden sammanträder
preliminärt:
Tisdag 24 augusti

Byggnads- och
miljönämnden informerar:
BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN
SAMMANTRÄDER:
Byggnads- och miljönämnden sammanträder
preliminärt, (datum fastställs på byggnads- och

Mötet hålls kl. 18.30 på Kommungården i
Nääs om inget annat meddelas.

Haraldsby byalag
informerar:

miljönämndens möte 22 juni):

Tisdag 17 eller 24 augusti
Mötet hålls kl. 18.30 på Kommungården i
Nääs om inget annat meddelas.
Byggnadslovshandlingarna ska vara
byggnadskansliet tillhanda
senast 10 dagar före mötet.

FÖR ATT HJÄLPEN SKA
HITTA FRAM
Vi vill påminna om att ägaren till en
byggnad är skyldig att sätta upp en
adressnummerskylt som är synlig
från vägen.
Se även till att alla vägar hålls
framkomliga för
räddningsfordonen!
Om du är osäker på din
adressnummer vänligen kontakta
kommunens byggnadsinspektör

UTHYRNING
Hyr Haraldsby byagård, Värd:
Dan Karlsson tel. 0405-535 979

AVGIFTER 2021
Medlemsavgift vuxen 10 €, barn 5 €, Familj 20 €.
Kontonummer: FI62 6601 0001 1125 98
Referensnummer: 54629

ANDRA AVGIFTER:
Helghyra icke medlem 110 €, medlem 60 €
Vardagskvällshyra (måndag-torsdag) 30 €
Inventarier (bord, porslin mm) 30 €
Åldersgräns för att hyra Haraldsby Byagård är 20 år.
Den nya GDPR-lagen trädde i kraft i maj 2018. När
du betalar in medlemsavgiften godkänner du
samtidigt att ditt namn finns i byalagets
medlemsregister. Du godkänner även för de
familjemedlemmar du angivit i betalningens
meddelande ruta.
För mer info se vår Facebook sida:
https://www.facebook.com/groups/668842529799082/

9

ÖSUF informerar:

MIDSOMMARFIRANDE PÅ HÖGTOMT
Förberedelser börjar torsdag 24 juni kl. 18.00.
Lövning av stången kl. 12.00 på
Midsommarafton 25 juni.
Stången reses sedan kl. 15.00.
Lättare servering kommer att finnas.
Tänk på den rådande situationen, tvätta
händerna och stanna hemma med eventuella
förkylningssymptom.
Hjärtligt välkomna med/ Ösuf

Kommunkansliet
informerar:
SEMESTERTIDER
Om du behöver besöka kommunkansliet för att
hämta tagg, nycklar eller få annan hjälp från
personalen, uppskattar vi att du i god tid på
förhand anmäler ditt ärende, så att vi kan
förbereda och ordna så att det finns färdigt att
hämta i receptionen. Vi ser helst att föranmälan
sker minst någon dag innan du kommer till
kansliet, särskilt under sommaren då delar av
personalen är på semester.
Vi vill samtidigt påminna om att vid köp av
vimplar, hjälp med kopiering eller andra tjänster
som är avgiftsbelagda, så gäller endast kontant
betalning vid kansliet.
Om du vill träffa någon tjänsteman under
sommaren, boka möte i god tid så att inte
personen hinner gå på semester.

Västra Saltviks Väl
informerar:

STYRELSEN FÖR 2021 ÄR:
Ordförande: Kristoffer Sandell tel. 0400-539 294
Vice ordf: Outi Bergman, Sekreterare: Tindra Jurvelin
Kassör: Carolina Enholm, Uthyrningsansvarig:
Desiré Danielsson tel. 0457-342 4022
Medlemsavgift för 2021
10 €/person eller 20 €/familj. Betalas in till konto:
ÅAB FI08 6601 0002 3055 06

MIDSOMMARFIRANDE PÅ SOLBACKA
Lövbindning på torsdag 24.6 kl. 18.00.
Medtag sax/sekatör och hink.
VSV bjuder på smörgåstårta och kaffe efter slutfört
arbete.

Du kan lämna in bygganmälningar och
bygglovsansökningar under hela sommaren men
tänk på att de inte kommer att hanteras under
byggnadsinspektörens semester.
Byggnadsnämnden har möte den 17 eller 24
augusti (datum fastställs på mötet den 22 juni)
där sommarens inkomna ärenden kan behandlas.
Om du har specifika frågor som rör bygglov och
ansökningar bör du rikta dessa till
byggnadsinspektören före semestern, se sid 1.
Direktnummer till personalen hittar du här i
bladet på sidan 14, på vår hemsida:
www.saltvik.ax under kontakter och i
telefonkatalogen.
Vi gör som vanligt vårt allra bästa för att hjälpa
kommuninvånarna så bra och effektivt som
möjligt!

Vi önskar alla en riktigt skön sommar!

Midsommarafton 25.6 reses stången kl. 13.00.
Försäljning av bullar, kaffe och trip.
Obs, endast kontant betalning.

Hjärtligt välkomna med/ VSV
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Räddningsområde Ålands Landskommuner
informerar:
INFORMATION ANGÅENDE ELDNING UTOMHUS
OM DU TÄNKER ELDA

VARNING FÖR SKOGSBRAND


Utfärdar Landskapsalarmcentralen på Åland
utgående från uppgifter från FMI. När sådan
varning är utfärdad råder, enligt Räddnings-lagen
för Åland (§31, 106/2016), eldningsförbud
utomhus.




TÄTBEBYGGT OMRÅDE
Inom tätbebyggt område råder ALLTID
ELDNINGSFÖRBUD. Inom räddningsområdet är
det endast Godby som klassas som tätbebyggt
område.
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. Om du tänker elda bör du
särskilt tänka på följande:








Förbered Dig så att Du kan släcka en brand om
den blir för häftig eller går åt fel håll.
Dra fram vattenslang, vatten-behållare,
brandsläckare och 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.
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 invid dessa och blöt, om
möjligt, 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 konstaterar 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. 329 132

Ledande brandinspektör/brandingenjör
Thomas Mattsson
thomas.mattsson@jomala.ax
tel. 329 175

ANSVARIG SOTARE

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

BOSTADSOMRÅDE ÄPPELÄNGEN I KUGGBÖLE
TOMTKAMPANJ TRE TOMTER TILL 30.9.2021

Område för egnahemsbebyggelse.
Tomterna i kampanjen är markerade med X på kartan:
Tomt 1 i kvarter 2

Tomt 1 i kvarter 4

Tomt 3 i kvarter 5

SÅLD

pris: 200 euro

SÅLD

Tomterna säljs löpande och intresseanmälan ska vara kommunen tillhanda senast:



24.8.2021 för beslut 30.8.2021
30.9.2021 för beslut 11.10.2021

Beslut om försäljning fattas vid kommunstyrelsens möte.
Vid flera inkomna anbud sker lottning.
För närmare information se kommunens hemsida: www.saltvik.ax
E-post: info@saltvik.ax Telefon växel: 018 – 48 900
Övriga tomter i området till försäljning för 10,50 euro/kvm. Försäljning sker löpande.
Beslut fattas av kommundirektören.
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BOSTADSOMRÅDE SOLHÖJDEN I ÖDKARBY
TOMTKAMPANJ TILL 31.12.2021

Med motivering att få igång byggnation och inflyttning till området Solhöjden
i Ödkarby har kommunfullmäktige beslutat att priset är 4,70 euro / kvm
för kvarvarande osålda tomter på Solhöjden fram till och med 31.12.2021.

För närmare information se kommunens hemsida: www.saltvik.ax
E-post: info@saltvik.ax
Telefon växel: 018 – 48 900
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SALTVIKS KOMMUNKANSLI KONTAKTINFORMATION

Saltviks kommunkansli är öppet helgfri måndag – torsdag kl. 8:15 – 16:00
Växeln är öppen helgfri måndag – torsdag kl. 9:00 – 15:00.
Semesterstängt vecka 29 och 30, 19 juli – 1 augusti.
Vi uppskattar om eventuella besök bokas i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post.
Post, ansökningshandlingar, taggar och nycklar som skall återlämnas, kan lämnas i brevlådan
vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet.
Ni når tjänstemännen på e-post och direkttelefon som vanligt då växeln är stängd.
Vi uppskattar även att besökare avbokar besöket vid minsta förkylningssymtom eller om du
befinner dig i karantän.
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

Kanslisekreterare
Solveig Gestberg

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

Bildningschef
Peter Holm

489 018

Byråsekreterare
Johanna Häggblom

489 032

Kanslist/Receptionist
Nina Ljungqvist

489 023

0457 524 40 49

0457 379 89 47
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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 (ej företag) gratis lämna
återvinningsbart avfall som:
- papper
- kartong
- tetror
- hårdplastförpackningar
- glas
- metall
- aluminium

tidningar, kataloger, kuvert mm
förpackningar av kartong, äggkartonger, wellpapp,
papperskassar
tex mjölk- och juicetetror, ursköljda och tillplattade
flaskor, burkar, dunkar och lock, d.v.s. plast som inte går
att skrynkla ihop. OBS grovsopor förs till ReturDepå!
burkar och flaskor
konservburkar, kapsyler, lock m.m.

OBS!
Brännbart restavfall, hushållssopor, får inte lämnas vid miljöstationerna.
Du kan anlita Kuhlmans Åkeri tel. 018-48 077, Ålands Renhållning tel. 018-27 580 eller
Miro tel. 018-12 930 som hämtar ditt brännbara avfall mot en avgift, eller så lämnar du
soporna 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. 018-489 016 eller e-post erika.gottberg@saltvik.ax (måndag - torsdag).
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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
- Obehandlat träavfall, < 1m3/dag

AVGIFTER 2021 (inkl. 24 % moms)

Minimiavgift 3 euro för mindre sopor.

Brännbart och osorterat avfall
Deponi, byggavfall, glas
Träavfall obehandlat > 1m3/dag
Stolar
Fåtölj
Soffa
Madrass
Säng

9 € / säck eller 63 € / m3
9 € / säck eller 63 € / m3
24 €/m3
3 €/ st
5 €/ st
10 €/ st
5 €/ st
10 €/ 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).
Tel. 48 157 eller 0457-345 1057.
Vid ReturDepå gäller både kontant betalning och bankkort.
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