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KUNGÖRELSE: 

 

 

 

 

 

 

KUNGÖRELSE AV 

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÖTEN 
 

Plats och tidpunkt för kommunfullmäktiges möten 

delges officiellt på kommunens elektroniska 

anslagstavla, www.saltvik.ax och inte längre i de 

lokala tidningarna.   
 

Preliminär information om plats och tidpunkt för 

kommunfullmäktiges sammanträden kommer även 

fortsättningsvis att finnas i kommunens infoblad. 
 

Eventuella ändringar av preliminära mötestider 

meddelas på den elektroniska anslagstavlan och om 

fullmäktige beslutar även i lokaltidningarna. 
 
 

SALTVIK INFORMERAR: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALTVIK  

 INFORMERAR  mars 2021 

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 
 

 

3/ 2021 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDER 
 

Kommunfullmäktige sammanträder 

preliminärt: 
 
 

Måndag 12 april 

 
 

Mötet hålls kl. 19.00 på Kommungården i 

Nääs om inget annat meddelas.  

Kommunstyrelsen 
 informerar: 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDER 
 

Kommunstyrelsen sammanträder 

preliminärt: 
 
 

Måndag 22 mars 

Måndag 19 april 
 

Mötena hålls kl. 17.00 på Kommungården 

i Nääs om inget annat meddelas. 

 

Saltvik Informerar för april  

delas ut torsdag 25 mars.  

Stopptid för material är torsdag 11 mars. 
 

Material tas helst emot i elektronisk form till 

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

 
 

 

Kommunfullmäktige har den  

1 februari 2021 §5 fastställt detaljplanen 

för etapp III i Haraldby, Saltvik. 
 

Beslutet finns till påseende på kansliet och 

på hemsidan tom 24.3.2021. 
 

Äldreomsorgsnämnden 
 informerar: 

ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDER 
 

Äldreomsorgsnämnden sammanträder 

preliminärt: 
 

Tisdag 16 mars 

Tisdag 20 april 
 

Mötena hålls kl. 18.30 på Kommungården 

i Nääs om inget annat meddelas. 

http://www.saltvik.ax/
mailto:info@saltvik.ax
http://www.saltvik.ax/
mailto:info@saltvik.ax
http://www.saltvik.ax/
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ANSÖK OM SOMMARJOBB I  

SALTVIKS KOMMUN 
 

Det är många saltviksungdomar som haft sitt allra 
första sommarjobb i Saltviks kommun. Att arbeta 
för kommunen kan vara en intressant och lärorik 
väg in i arbetslivet. Vi erbjuder även kommande 
sommar sommarjobb för Saltviks ungdomar i 
åldrarna 15-17 år. Vi ser fram emot din ansökan! 
 

Checklista för dig som söker: 
Din ansökan skall vara inlämnad senast  
måndag 15 mars 2021 kl. 15.00.  
Det är endast ansökningar som inkommit i tid 
som beaktas. Du mejlar din ansökan till: 
rekrytering@saltvik.ax. 
Din ansökan skall innehålla: 

1. Personligt brev där du berättar vilket/vilka 
jobb du söker. Ange även jobbnummer, 
vem du är och varför du söker.  

2. Meritförteckning (CV). 
3. Dina kontaktuppgifter. 

 

Två platser (nr. 1 och 2) vid  
Sunnanberg vårdhem  
6 veckor: 14 juni – 23 juli 
Dina arbetsuppgifter: 
Delta i social samvaro, sysselsättning och 
utevistelse, promenader, hjälpa till med 
matservering och disk samt vid behov utföra 
andra sysslor. 
 

En plats (nr. 3) vid Sunnanbergs kök  
4 veckor: 14 juni - 9 juli 
Dina arbetsuppgifter: 
Hjälpa till med disk, förberedning av mat och vid 
behov även utföra andra sysslor.  
 

En plats (nr. 4) vid Prästkragen daghem  
2 veckor: 10 - 23 juni 
Dina arbetsuppgifter: 
Städning, tvättning, och rengöring av leksaker 
m.m. inför sommaruppehållet, delta i arbetet i 
barngrupp, läsa sagor, leka, spela spel etc. vid 
behov också andra sysslor inom barndagvården 
samt skötsel av planteringar vid daghemmets 
gård.  
 
 

 

 
 
 
En plats (nr. 5) vid Skogsgläntan daghem  
Ca 1 vecka: 10 - 18 juni 
Dina arbetsuppgifter: 
Städning, tvättning och rengöring av leksaker m.m. 
inför sommaruppehållet, delta i arbetet i 
barngrupp, läsa sagor, leka, spela spel etc. vid 
behov också andra sysslor inom barndagvården 
samt skötsel av planteringar vid daghemmets gård.  

 

En plats (nr. 6) vid Skogsgläntans 
daghem/Ödkarby skola  
2 veckor: 10 - 23 juni 
Dina arbetsuppgifter: 
Städuppgifter, flytt och enklare skötsel av 
inventarier, vid behov också andra sysslor som 
skötsel av planteringar på skol- daghemsgården.  
 

Två platser (nr. 7-8) vid fastighetsskötseln  
4 veckor: 14 juni - 9 juli 
Dina arbetsuppgifter: 
Mestadels utomhusarbete. Främst skötsel av 
kommunens planteringar, ogräsplockning och 
rensning av land, men vid behov även utföra andra 
sysslor (t.ex. målning och flytthjälp).  
 

Din arbetstid  
 
Arbetstiden är 6 timmar/dag, måndag - fredag  
kl. 9.00 - 15.30 inkl. ½ timme lunchpaus. 
Lunchpausen är inte avlönad arbetstid. 
Midsommarafton är ledig dag.  
 

Meddelande till de som erbjuds sommarjobb: 
Senast fredagen den 14 maj meddelas samtliga 
sökande om man fått jobb eller inte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kommunstyrelsen informerar: 

mailto:rekrytering@saltvik.ax
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ANSÖKAN OM BARNOMSORG 2021 - 2022 
 

Ansökan om barnomsorg, daghems- och fritidshemsplats, 
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.  
 

ALL EFTIS I RANGSBY 
 

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 eller mobil. 0457-379 8947.  
 

 

DAGHEMSVERKSAMHETEN UNDER 

SOMMAREN 2021 
 

RÄTTELSE: i förra numret av Saltvik informerar, blev 
datumen för daghemmens sommarstängning fel. 
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.  

 

 
 

SOMMARFRITIDS 
 

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

 

INSKRIVNING TILL SKOLORNA  

2021 – 2022 
 

Inskrivning kommer att hållas i skolorna i Saltvik:  

Ödkarby och Rangsby skola torsdag 25 mars kl. 18.30. 

Information ges 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 och 2.  
 

Utbildningsnämnden fortsätter på nästa sida 

 

 

 

 

 

Utbildningsnämnden informerar: 
 

http://www.saltvik.ax/
http://www.saltvik.ax/
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Fortsättning Utbildningsnämnden 
 

ULLA OCH RUBEN NORDMANS 

STIPENDIEFOND 
 

Stipendium kan sökas av ungdom med anknytning 
till Saltviks kommun, vilka med framgång bedriver 
universitets- och högskolestudier eller därmed 
jämförbara studier. En och samma ungdom kan få 

stipedium högst två gånger under sin studietid. 
 

HJÖRDIS GOTTBERGS MINNESFOND 
 

Du som gått ut Ransgby skola och studerar vid en 
yrkes- eller högskola, vars normala studietid är minst 
tre år, kan ansöka om stipendium ur Hjördis 
Gottbergs minnesfond. En och samma elev kan få 
ett stipendium högst två gånger. 
 

Ansökan och studieintyg skall vara Utbildnings-
nämnden tillhanda senast den 31.3.2021 kl. 12.00  
till e-post: info@saltvik.ax. 
 

Vänligen bifoga kontonummer, aktuell adress och 
telefonnummer i ansökan. 
 

Annons kommer inte att införas i de lokala 
tidningarna, utan meddelas endast på detta sätt. 
Preliminärt tar nämnden upp stipendiefördelningen 
som ett ärende på mötet i maj (5.5.2021). 
Närmare upplysningar ger utbildningschef Peter 
Holm på tel. 489 018. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

UTSTÄLLNING 
 

8 mars – 8 april. Tavlor av Tor Torstensson. 
 

Välkomna! 
 

 
 

GUBBCAFÉ SAMT STICK- OCH 

VIRKCAFÉ 
 

Verksamheterna är inställda under mars 

månad på grund av rådande 

pandemirestriktioner. 

 

BOKNYHETER 

Vuxna 
 

 

Anna Kuru  Den första frosten 
 

Anna-Lena Larén  Sammetsdiktaturen 
 

Marie-Louise Eklöf Trädgårdsapoteket  
  

Björn Skifs Mitt liv som scengångare  
                                      

Björn Klinge & Din hälsa sitter i munnen 

Pamela Andersson   
 

Barn 
 

 

Anders Fager Kråkorna  
 

Elias Wåhlund Handbok för superhjältar-

Utan hopp 
 

Jan Kjaer Nomerna - Kampen mot 

skogs-piraterna 
 

Michael Anthony Spöken på skatt-ön  

Steele 
 

Tony Ross Jag vill inte tvätta händerna 

 
 

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.  
 
 

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: 

 
 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDER: 
 

Utbildningsnämnden sammanträder 

preliminärt: 
 

Onsdag 17 mars 

onsdag 15 april 
 

Mötena hålls kl.19.00 på Kommungården i 

Nääs om inget annat meddelas. 
 

mailto:info@saltvik.ax
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   

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 tränar 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.  

Vill du hjälpa till i föreningen men vet inte hur?  

Vi erbjuder intresserade kurser och utbildningar 

genom bl.a. Ålands Idrott.  

Hör av dig till Kristian vid frågor eller intresse! 
 

 

ÅRSMÖTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 håller årsmöte, söndag 21 mars kl. 18.00  

i Rangsby skola.  
Stadgeenliga förhandlingar, Servering. Välkomna! 
 

Då det är osäkert vilka restriktioner som gäller vid 

tiden för mötet, kan möjligheten till distans-

deltagande finnas. Information om detta uppdateras 

på vår hemsida www.iffram.ax samt på våra sociala 

medier. 
 

Meddela verksamhetsledare Kristian om du vill 

närvara på mötet, oavsett om det är fysiskt eller på 

distans så att vi kan säkerställa att restriktioner följs. 

Tel. 0457-345 5458, vl.iffram@gmail.com   

IF Fram informerar: 

http://www.iffram.ax/
mailto:vl.iffram@gmail.com
mailto:vl.iffram@gmail.com
http://www.iffram.ax/
mailto:vl.iffram@gmail.com
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SALTVIKS FÖRSAMLING INFORMERAR: MARS 2021 
 

 

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

KYRKAN ÄR ÖPPEN FÖR BESÖKARE, MEN DOCK HÖGST 10 PERSONER KAN DELTA! 
P.G.A. DEN RÅDANDE SITUATIONEN MED COVID-19 KOMMER ALLA GUDSTJÄNSTER ATT STREAMAS OCH SÄNDAS 
PÅ VÅR HEMSIDA OCH FACEBOOK. FÖLJ FÖRSAMLINGENS HEMSIDA OCH FACEBOOK ANGÅENDE ÄNDRINGAR. 
 

Gudstjänster i mars: 
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. 
 

13.3, lördag, konsert ”I sorgens skugga”, jordfästningsmusik. i S:ta Maria kyrka kl. 18.30.   
Orgel, solosång och psalmsång, Natalie Örnkvist, Carolina Lindström och Bo-Göran Åstrand.   
Kollekten tillfaller Gemensamt ansvar. Konserten kommer även att streamas. 
 

14.3, Minipilgrimsvandring med biskop Bo-Göran Åstrand. Ca 5,4 km, start från vid Saltviks kommungräns i 
Sonröda. Vandring till Mariagården där man kan se festmässan via en gemensam stream.  
Anmälan via församlingens facebooksida: Kyrkvandring på Åland eller till carolina.lindstrom@evl.fi. 
 

14.3, Fjärde söndagen i fastan, festhögmässa kl. 11.00 i S:ta Maria kyrka. Biskop Bo-Göran Åstrand, predikant, 
Carolina Lindström, liturg, Benny Andersson, kontraktsprost, Arja Grunér, diakon, Natalie Örnkvist, kantor, Annette 
Andersson, diakoniassistent. Alla körer samt blockflöjtsgruppen deltar. Kollekten tillfaller Kyrkans Utlandshjälp. 
           

21.3, Marie bebådelsedag, högmässa kl. 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. 
Kollekten tillfaller Finlands svenska kyrkosångförbund. Östra Saltviks marthor bjuder på våfflor i  
Mariagården kl. 12.00 – 15.00. 
 

28.3, Palmsöndagen, högmässa k. 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och NN. Kollekten tillfaller SLEF samt 
insamling av hygien- och torrvaror till Matbanken på Åland. 
 

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

2.4, Långfredagen, gudstjänst kl. 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist.  
Kollekten tillfaller Elpida r.f. 
 

4.4, Påskdagen, högmässa kl. 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist.  
Kollekten tillfaller Finska Bibelsällskapet r.f. 
 

5.4, Annandag påsk. Andakt på Sunnanberg, Carolina Lindström och Natalie Örnkvist.  
 

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!  
NYHET! Ungdomskör onsdagar kl. 19.00 – 20.00 i Mariagården. Kören vänder sig till ungdomar från 11-20 år. 
Välkomna!  
NYHET! Musiklek för 5-6 åringar söndagar kl. 18.00 i Mariagården. Nya barn är välkomna! 
Kyrkokör torsdagar kl. 19.00 – 20.00 i Mariagården. Nya medlemmar är välkomna!  
Blockflöjtsgrupp för vuxna onsdagar kl. 16.30 i Mariagården. Nya medlemmar är välkomna!       
 

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

Övrig verksamhet: 
Tjejgrupp med Annette i Mariagården måndagar kl. 18.30 - 20.00 (flickor 13-16 år) 
 

Bibelgrupp tisdagar kl. 19.00 i Mariagården. Alla är välkomna! 
 

17.3, Kvinnogruppen i tornkyrkan kl. 18.30 – 20.00, samtal och fika. 
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Församlingslunch torsdagen den 11 mars 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 018-434 13 eller Rolands taxi 018-484 11. 
 

Herrlunch torsdagen den 25 mars kl. 11.00 i Mariagården. Alla herrar är välkomna att äta, umgås och prata.  
För mer information kontakta Guy Linde. 
 

 

UTMANING för mars och april: Vår kantor Natalie utmanar sig själv att simma 5 km (i sträck) i maj till förmån för 
Gemensamt Ansvar. Du kan sponsorera hennes insats och betala in ditt bidrag till: 
Nordea FI16 2089 1800 0067 75 referensnummer: 305640 eller utmana dig själv att röra på dig på valfritt sätt och 
bidra med en slant/km till insamlingen. Ta med din vän, granne eller familj! Målgrupp för insamlingen i år är 
pensionärer vars inkomster är under fattigdomsgränsen. Vi blir alla vinnare! 
 

 
 

SOMMARJOBB! Vi söker kyrkvakter till sommaren. Du bör vara konfirmerad. Skicka din ansökan till saltvik@evl.fi 
eller Saltviks församling, Kvarnbo-Kyrkväg 52, 22 430 SALTVIK senast 13 april.  
 

 

Kontaktuppgifter: 
Församlingens pastorskansli håller öppet måndag - onsdag kl. 9.00 - 12.00. Tel: 018-432 60 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.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMARPERSONAL 
 

Har du behov av motiverad arbetskraft i 
sommar? 

 

Flera tusen ungdomar i Norden söker 
sommarjobb. 

 

Vi hjälper till att hitta sommarpersonalen. 
Alla arbetstillfällen är välkomna! 

 

Behöver du ett sommarjobb? 
 

Du som är mellan18-30 år 
upplev Norden genom Nordjobb. 
Du kan även söka jobb året runt. 

 

Läs mer på vår hemsida: www.nordjobb.org 
eller Nordjobb på Facebook. 

 

Tel: 018-172 79, e-post: aland@nordjobb.org 
 

 
 

 

 

ANSVARIG SOTARE 

 

P-O Mattsson är ansvarig sotare i 

Saltviks kommun. 
 

Telefon: 0400-529 251. 

Räddningsområde  
Ålands Landskommuner 

informerar: 

mailto:saltvik@evl.fi
http://www.nordjobb.org/
mailto:aland@nordjobb.org
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SOPSORTERING 
 

Tetror och vätskeförpackningar 

Vid miljöstationerna i Kvarnbo och Kroklund, blir det 

ofta fullt i vissa sopkärl trots regelbunden och tät 

tömning. Många viker tex inte ihop sina tetror som 

man här kan lämna gratis. Dessa tar då onödigt 

mycket plats och det blir snabbt överfullt i sopkärlen.  

Rengör förpackningen, det behövs inte mycket 

vatten, använd gärna vattnet efter disken. Platta 

till och vik ihop förpackningarna enligt bilden här 

nedan. Lägg flera mindre förpackningar i en större. 

Om vi alla hjälps åt kan vi fortsätta ha denna service 

avgiftsfri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De insamlade tetrorna skickas sedan vidare till 

pappersindustrin där de återvinns och pappers-

massan används sedan till ny kartong och 

pappershylsor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1057.  
 

Vid ReturDepån går det numera även  
att betala med kort! 

 

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDER: 
 

Byggnads- och miljönämnden sammanträder 

preliminärt:  
 

Tisdag 9 mars 

Tisdag 13 april 
 

Mötena hålls kl. 18.30 på Kommungården i Nääs.  
 

Byggnadslovshandlingarna ska vara byggnads-

kansliet tillhanda senast 10 dagar före mötet.  

 

TEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDER 
 

Tekniska nämnden sammanträder preliminärt: 
 

Onsdag 10 mars 

Onsdag 14 april 
 

Mötena hålls kl. 18.30 på Kommungården i 

Nääs om inget annat meddelas. 

Tekniska nämnden 
 informerar: 


