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ENKÄT OM ÖPPETTIDER 
 

Tack till alla kommuninvånare som engagerat sig 
med att svara på enkäten och delat med sig av 
synpunkter och önskemål om kommunkansliets 
tillgänglighet! 
 

I väntan på sammanställning av alla svar som 
inkommit och beslut från kommunstyrelsen 
angående kansliets kommande öppettider, återgår 
kansliet och växeln till att ha öppet även på fredagar 
från den 1 mars. 
 

Öppettider under mars månad: 
Kansliet måndag – fredag kl. 8.15 – 16.00 
Växeln måndag – fredag kl. 9.00 – 15.00 

 

Kontorstid då växeln är stängd nås som vanligt 
personalen på sina direktnummer och e-post. 

 

 

PRESENTATION  
 

Jag heter Marika Holmström och kommer från och 
med den 1 mars att jobba som kanslisekreterare i 
Saltviks kommun.  
 

Jag är utbildad ekonomiemagister och har efter 
utbildningen jobbat med olika uppgifter på 
Ålandsbanken. Jag kommer närmast från en tjänst 
som projektledare och före det jobbade jag som 
kontorschef på Godbykontoret.  
 

Den kommunala världen är således ny för mig och 
jag ser framemot att lära mig en massa nya 
spännande saker.  
 

Ni kommer att hitta mig på kommunkansliet, nå 
mig på telefon 489 017 eller via  
e-post marika.holmstrom@saltvik.ax.  
Jag ser fram emot den kommande våren och 
hoppas vi ses eller hörs!  

SALTVIK  

 INFORMERAR  mars 2022 

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

 
 

 

         Samhällsinformation 
 

 

3/ 2022 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDER 
 

Kommunfullmäktige sammanträder 

preliminärt: 
 

Måndag 4 april 

 

Mötet hålls kl. 19.00 på Kommungården i 

Nääs om inget annat meddelas.  

Kommunstyrelsen 
 informerar: 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDER 
 

Kommunstyrelsen sammanträder 

preliminärt: 
 
 

Måndag 28 februari 

Måndag 21 mars 
 

Mötena hålls kl. 17.00 på Kommungården 

i Nääs om inget annat meddelas. 

SALTVIK INFORMERAR 
 

Saltvik Informerar för april  

delas ut torsdag 31 mars.  

Stopptid för material är torsdag 17 mars. 
 

Material tas helst emot i elektronisk form till 

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

mailto:marika.holmstrom@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 inkommande 
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  
tisdag 15 mars 2022 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: 13 juni – 24 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: 13 juni - 10 juli 
Dina arbetsuppgifter: 
Hjälpa till med disk, förberedning av mat och vid 
behov även utföra andra sysslor.  
 

En plats (nr. 4) vid Prästkragen daghem/ 
Rangsby skola  
Ca 2 veckor: 13 - 23 juni 
Dina arbetsuppgifter: 
Delta i verksamheten med dagisbarnen. Städning, 
tvättning, och rengöring av leksaker. Vid behov 
också andra sysslor inom skola och barnomsorg 
samt skötsel av planteringar vid gårdarna. 
 
 
 

 
 
 

 

En plats (nr. 5) vid Skogsgläntan daghem  
1 vecka: 13 - 19 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  
Ca 2 veckor: 13 - 23 juni 
Dina arbetsuppgifter: 
Delta i verksamheten med dagisbarnen. Städning, 
tvättning, och rengöring av leksaker. Vid behov 
också andra sysslor inom skola och barnomsorg 
samt skötsel av planteringar vid gårdarna. 
 

Två platser (nr. 7 och 8) vid fastighetsskötseln  
4 veckor: 13 juni - 10 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 torsdagen den 14 april meddelas samtliga 
sökande om man fått jobb eller inte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kommunstyrelsen informerar: 

mailto:rekrytering@saltvik.ax
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ANSÖKAN OM BARNOMSORG 2022 - 2023 
 

Ansökan om barnomsorg, daghems- och fritidshemsplats, 
för hösten 2022 - våren 2023 och för skolbarn för 
sommaren 2022, inlämnas senast 21 mars 2022 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 nuvarande läsår är all eftis-verksamhet ordnad vid 
Rangsby skola. Hur det blir till kommande läsår vet vi 
ännu inte. Årets upplägg kommer att utvärderas och 
resultatet av det samt utfallet av inskrivningarna ligger 
sedan som grund för hur vi planerar verksamheten 
framöver.  
 

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 2022 
 

I förra numret av infobladet blev det fel datum gällande 
daghemmens sommarstängning. Här kommer en rättelse: 
 

Under sommaren 2022 har daghemmen Skogsgläntan 
och Prästkragen stängt under veckorna 29 och 30  
(18.7 – 29.7). Om någon familj är i behov av barnomsorg 
under den perioden ordnas det i Prästkragen daghem.  
 

Eftersom Skogsgläntan daghem renoveras under 
sommaren kommer verksamheten att flyttas. Planeringen 
är inte ännu klar men förmodligen kommer lokalerna vid 
Prästkragen eller skolorna att användas. Daghemmen går 
ut med information när vi vet mer i frågan. 

 

 
 

SOMMARFRITIDS 
 

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

 Icke inkomstbaserad fast avgift på 12 € per dag.  

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

 Skolskjuts ingår inte.  

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

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

 

INSKRIVNING TILL SKOLORNA  

2022 – 2023 
 

Inskrivning kommer att hållas i skolorna i Saltvik:  

Ödkarby och Rangsby skola torsdag 24 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 informerar: 
 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDER: 
 

Utbildningsnämnden sammanträder 

preliminärt: 
 

Onsdag 16 mars 

Onsdag 13 april 
 

Mötena hålls kl.19.00 på Kommungården i 

Nääs om inget annat meddelas. 
 

http://www.saltvik.ax/
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 31.3.2022 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 (4.5.2022). 
Närmare upplysningar ger utbildningschef Peter 
Holm på tel. 489 018. 
 

 

 

 

UTSTÄLLNING I SALTVIKS BIBLIOTEK 
 

Förkläden till vardags & fest för stora och små 
 

17 februari – 17 mars. 
 

Välkomna! 
 

 
 

 
 

GUBBCAFÉ  
 

Onsdag 9 och 23 mars kl. 12.30 – 14.00. 
 

Välkomna! 

 
 

STICK- OCH VIRKCAFÉ 
 

Torsdag 10 och 24 mars kl. 18.30 – 20.00. 
 

Välkomna! 
 

BOKNYHETER 

Vuxna 
 

 

Nina Wähä  Babetta 

Julia Phillips  Försvinnande värld 

Alex Michaelides Terapeuten  

Pernilla Ericson Släcka liv  

Kristina Appelqvist Klänning för korta kvinnor 

 

Barn 
 

 

Erin Hunter Warriors-Maktens arvtagare- 

Solförmörkelse 

Martin Widmark Nelly Rapp och trollpackan 

Sören Olsson Sune Bestman 

Cecilia Rojek Demonen  

Martin Widmark Den lilla spenatgumman 

 

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.  
 

TIDNINGSPRENUMERATIONER 2022 

 
Dagstidningar: Släkthistoria 
Nya Åland  Quiltmagasinet 

Ålandstidningen Vävmagasinet 
 

Tidningar för barn 

Tidskrifter:  Bamse 
Allt om trädgård Hälge 
Antik & Auktion  
Gårdar & Torp 
Gör Det Själv 
Hemslöjden 
Kreativ Stickning 
Land & Lantbruk 
Må Bra 
Populär Historia  

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  (Här kan man anmäla sig till 
våra fotbolls- och innebandy-grupper).  
Facebook: @ifframsaltvik, Instagram: @ifframaland  
Verksamhetsledare Kristian Karlsson: 
vl.iffram@gmail.com eller tel. 0457-345 5458. 
 

 

FOTBOLL 
 

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

Lagen inom IF Fram: 
 

Pojkar och flickor 2017. Startar till våren 2022 
 

Pojkar och flickor 2016. 
Ledare – Kristoffer Lundberg och Miranda Sjöblom. 
Måndagar kl. 18.00 – 19.00 i Rangsbyhallen. 
 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOLLEYBOLL 
 

IF Fram volleyboll tränar från september-april! 
 

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

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

INNEBANDY 
 

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

 

Flickor 7–12 år. 
Ledare – Julia Andersson (IFFK). 
Söndagar kl. 10.30 – 11.30 i Ålands idrottscenter. 
 

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

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

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

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

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

FRIIDROTT 
 

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

 

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: 

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

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

 

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

Pastorskansliet är öppet måndag till onsdag kl. 9.00 – 12.00 
 

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

 

GUDSTJÄNSTER I MARS: 
 

6.3, Första söndagen i fastan, högmässa kl. 11.00 i S:ta 
Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. 
Kollekten tillfaller Stiftelsen Hemmet på Åland. 
Kyrkkaffe i tornkyrkan. 
 

13.3, Andra söndagen i fastan, högmässa kl. 11.00 i S:ta 
Maria kyrka. Maria Widén och Pipsa Juslin. Kollekten 
tillfaller Församlingsförbundet r.f. Kyrkkaffe i 
tornkyrkan. 
 

20.3, Tredje söndagen i fastan, högmässa kl. 11.00 i S:ta 
Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie örnkvist.  
Kollekten tillfaller Retreatgården Snoan. Kyrkkaffe i 
tornkyrkan. 

27.3, Marie bebådelsedag, högmässa kl. 11.00 i S:ta 
Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. 
Kollekten tillfaller Finlands svenska kyrkosångsförbund 
r.f. Östra Saltviks marthor ordnar brödlotteri och 
våfflor i Mariagården. 
 

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

 
FÖRSAMLINGENS MUSIKVERKSAMHET: 

 

Barnkör onsdagar kl. 14.30 i Mariagården.  

Musiklek för 5-6-åringar söndagar kl. 18.00 i Mariagården.  

Kyrkokör torsdagar kl. 19.00 i Mariagården.  

Blockflöjtsgrupp för vuxna onsdagar kl. 16.30 i Mariagården.  
 

FÖRSAMLINGENS BARNVERKSAMHET: 
 

Knattarna träffas fredagar kl. 10.00 - 12.00 i Mariagården. 
 

ÖVRIG VERKSAMHET: 
 

Tjejgrupp med Annette, tisdagar kl. 18.30 - 20.00 i Mariagården, riktar sig till tjejer i åldern 13-16 år.  
Vi spelar, diskuterar, fikar och chillar.  
 

Kvinnogrupp i tornkyrkan onsdagen den 16.3 kl. 19.00. 
 

Församlingslunch torsdagen den 10.3 kl. 12.00 i Mariagården, Obs tiden! Vi äter lunch, dricker kaffe och 
sjunger tillsammans. För måltiden uppbärs en frivillig avgift som går till församlingens missionsprojekt. För 
färdtjänst kan du ringa Sussis taxi 018-43 413 eller Rolands taxi 018-48 411. 
 

Herrlunch torsdagen den 31.3 kl. 12.00 i Mariagården, Obs tiden! Alla herrar är välkomna att äta, umgås och 
prata. För mer information kontakta Guy Linde. 
 

Fastlagssoppa, ärtsoppa och fastlagsbulle serveras i Mariagården tisdagen den 1 mars kl. 16.00 - 18.00.  
Pris: 10 €/vuxen, 5 €/10-15 år. Även för avhämtning, ta med kärl. Intäkterna tillfaller Gemensamt Ansvar. 
 

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

 

Vi söker frivilliga som kan komma och ta hand om kyrkkaffeservering i tornkyrkan någon söndag. 
Intresserade kan anmäla sig till pastorskansliet tel. 018-43 260, mån-ons kl. 9.00 – 12.00  
eller e-post: saltvik@evl.fi 

 

mailto:saltvik@evl.fi


 

 7 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄLKOMNA TILL FOLKHÄLSANS 

LEKPARK I HARALDSBY (byagården)! 

 
Lekparken är till för barn i åldern 2 - 5 år.  
I parken får ert barn möjlighet att leka utomhus 
och ha roligt tillsammans med andra barn.   
 
Parken har öppet måndag – torsdag kl. 10 – 14.  
 
Barnen får vara i lekparken 3 tim 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 
 

Äldreomsorgsnämnden 
 informerar: 

ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDER 
 

Äldreomsorgsnämnden sammanträder 

preliminärt: 
 

Tisdag 15 mars 

Tisdag 19 april 
 

Mötena hålls kl. 18.30 på Kommungården 

i Nääs om inget annat meddelas. 

http://www.nordjobb.org/
mailto:aland@nordjobb.org
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Ännu ett år som börjat med restriktioner men nu är vi glada att meddela att alla 
aktiviteter har kört igång.  
 

 Styrka med Maj-Len, måndagar kl. 19.30 i Rangsby skola 

 Vattengympa med Gujan, onsdagar kl. 10.00 och kl. 11.00 i Godby simhall 

 Knattesprattel med Madde, onsdagar kl. 18.00 i Rangsby skola. 

 Folkhälsan subventionerar fotvård för pensionärer med 20 € och man har 
möjlighet att utnyttja denna subvention vid ett (1x20 €) eller två fotvårdsbesök 
(2x10 €) per år.  

 Småningom kommer info om sommarens simskolor 

För att hålla dig uppdaterad följ oss på Facebook, Folkhälsan i Saltvik.  
 

Som medlem stöder du våra viktiga verksamheter som bl.a. sommarsimskolor och 
lekparks-verksamheten och du har möjlighet att delta i alla Folkhälsans aktiviteter 
till reducerat pris. 

Lyckligtvis har parkverksamheten i Haraldsby inte berörts av restriktioner så den har 
varit öppen och fortsätter terminen ut. Det är viktigt att anmäla ditt barn till hösten 
så fort som möjligt så att vi kan säkra verksamheten.  
 

Medlemsavgiften för 2022 är 10 €/person eller 15 € för en familj.  
Alla i familjen som är över 15 år får bli medlem.  
Kom ihåg att skriva namn och födelseår på alla. 

Du kan bli medlem genom att betala medlemsavgiften till konto nedan. 
Om du redan är medlem har du fått avi från Riksförbundet Folkhälsan. Det går bra 
att betala på vilket sätt du önskar, och din medlemsavgift hamnar hos oss här i 
Saltvik oavsett. 
  

Föreningen Folkhälsan i Saltvik 
IBAN: FI7466010001111897 
BIC: AABAFI22 
 

I STYRELSEN 2022 SITTER:  
 

 

Emilie Jansson, Ordförande  
tel. 040-532 54 84 
 

Åsa Mattsson, Vice ordförande  
tel. 040-589 34 05  
 

Maj-Len Sundby, Kassör  
tel. 0457-361 34 26 
 

Nina-Marie Carlson,  
Simskolornas kontaktperson  

Sofi Ekholm, Aktivitetsansvarig 
 

Sanna Taskinen, 
Lekparkens kontaktperson på vårterminen  
 

Pia Carlson,  
Lekparkens kontaktperson på höstterminen  
 

Anja Sundblom  
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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 
 

OBS NYA ÖPPETTIDER FRÅN 31/1 
 

Måndagar  16.00 – 20.00  
  

Onsdagar  16.00 - 20.00 
 

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

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

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

Tel. 48 157 och 0457-345 1057.  
 

Vid ReturDepå gäller  
både kontant betalning och kort! 

 

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDER: 
 

Byggnads- och miljönämnden sammanträder 

preliminärt:  
 

Tisdag 8 mars 

Tisdag 12 april 
 

Mötena hålls kl. 18.30 på Kommungården i Nääs.  
 

Byggnadslovshandlingarna ska vara byggnads-

kansliet tillhanda senast 10 dagar före mötet.  

 

Räddningsområde  

Ålands Landskommuner 
informerar: 

 

ANSVARIG SOTARE 
 

P-O Mattsson är ansvarig sotare i Saltviks 

kommun.  

Telefon. 0400-529 251. 
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HAMNSUNDETS GÄSTHAMN 
 

 

Är du den driftiga, utåtriktade person vi 
söker? Kanske vill just du driva 

Hamnsundets gästhamn och kiosk under 
säsongen som är i antågande?  

Det finns möjlighet att till stor del 
utforma verksamheten efter dina idéer 

och önskemål. 
 
Ring tekniska kansliet på tel. 489 040 
eller 0457-345 63 97 eller maila 
info@saltvik.ax 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SOMMARTID 2022 
 

KOM IHÅG   

 

27 mars 

 

Ställ FRAM klockan 1 timme  

 

 
 

MISSA INTE ATT SÖKA DJURSTÖDEN 
sista ansökningsdag 3 mars 

 

Ansökningstiden för EU:s djurstöd 2022 inleddes 
den 10 februari och slutar den 3 mars.  
Ansökan gäller bidrag för nötkreatur, mjölkkor, får 
och getter. 
Rekommenderas att ansökan görs elektroniskt i 
Viputjänsten. Känner man för att använda 
pappersblankett är det blankett 497 som skall 
användas och lämnas till lantbrukskansliet. 
Eftersom det är omfattande ändringar i 
stödvillkoren rekommenderas att man läser 
anvisningarna om EU:s djurstöd 2022 som liksom 
blankett 497, kan hittas på Livsmedelsverkets 
hemsida alternativt fås från lantbrukskansliet. 
 

FULLMAKT! 
 

Vi vill påminna om att nya nötkreatursregistret 
kommer att tas i bruk i mars-april och då behöver 
den som använder bl.a. Min Gård eller Naseva ha 
gett annan part ( t.ex. Mtech) fullmakt att 
överlämna anmälda uppgifter till nya 
nötkreatursregistret. 
 

TIDEN FÖR TACKORNAS 

LAMNINGSANMÄLAN FÖRKORTAD 

TILL 90 DYGN 
 

Lamm födda 24.1.2022 eller senare skall 
öronmärkas och anmälas till fårregistret inom 90 
dagar (3 mån) från födseln. För lamm födda före 
24.1.2022 gäller fortfarande 6 månader för att 
anmäla och öronmärka. Lammen skall dock alltid 
vara registrerade och öronmärkta om de flyttas 
från födelseplatsen innan 90 dygn. 

 
 

 

 

 

 

TEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDER 
 

Tekniska nämnden sammanträder preliminärt: 
 

Onsdag 9 mars 

Onsdag 6 april 
 

Mötena hålls kl. 18.30 på Kommungården i 

Nääs om inget annat meddelas. 

Tekniska nämnden 
 informerar: 

Lantbrukskansliet 

informerar: 

mailto:info@saltvik.ax

