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I detta infoblad kan vi läsa om att riksdagsvalet 
närmar sig. Fullmäktige har utsett bland annat en 
centralvalnämnd och valnämnd. Viktiga uppdrag för 
att förvalta och övervaka våra demokratiska 
processer. 
 

Viktiga uppdrag är även att sitta som folkvald i 
kommunens fullmäktige eller som medlem i något 
annat av kommunens beslutande organ. Det är i 
nämnder, styrelse eller fullmäktige som de flesta 
beslut som påverkar allas vår vardag fattas.  
 

Fullmäktige beslöt nyligen att verksamheten vid 
Skogsgläntan daghem ska bedrivas i tillfälliga 
moduler vid Ödkarby skola från augusti 2023 till 
februari 2024 under tiden daghemmet renoveras. 
Beslutet påverkar barn, föräldrar och anställda vid 
Skogsgläntan daghem, men indirekt även alla andra 
i kommunen, i och med att beslutet även har 
ekonomiska konsekvenser. Som sagt; viktiga 
vardagsnära beslut fattas av våra förtroendevalda. 
 

Genom det så kallade projekt Sunnanvind planerar 
Ålands landskapsregering för storskalig havsbaserad 
vindkraft i landskapets vatten norr på Åland. Saltvik 
har tillsammans med Hammarland, Geta, Kumlinge 
och Brändö utsett en referensgrupp som ska bevaka 
kommunernas gemensamma intressen under 
processens gång och hålla dialog med 
landskapsregeringen.  
 

Ett öppet informationstillfälle gällande 
havsbaserad vindkraft kommer att hållas  
onsdagen den 19 april kl. 18.00 vid Ödkarby skola. 
Närmare information kommer i nästa infoblad. 
 
Ewa Danielsson, kommundirektör 

SALTVIK  

 INFORMERAR mars 2023          Samhällsinformation 

Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY 

E-post: info@saltvik.ax     Hemsida: www.saltvik.ax     Tel: 48 900 

 

 

 3/2023 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDER 
 

Kommunfullmäktige sammanträder 

preliminärt: 
 

Måndag 3 april 

Måndag 15 maj 
 

Mötet hålls kl. 19.00 på Kommungården i 

Nääs om inget annat meddelas.  

 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDER 
 

Kommunstyrelsen sammanträder 

preliminärt: 
 

Måndag 6 mars 

Måndag 27 mars 
 

Mötena hålls kl. 17.00 på Kommungården i 

Nääs om inget annat meddelas. 

 

SALTVIK INFORMERAR 
 

Saltvik Informerar för:  april 2023 

delas preliminärt ut:  torsdag 30 mars  

Stopptid för material är:  torsdag 16 mars 
 

Material tas emot i redigerbart, elektroniskt 

format per e-post info@saltvik.ax. 
 

Stopptider för material, utdelningsdatum  

och annonspriser hittas på www.saltvik.ax  

under Kommunen.  
 

Kommunstyrelsen 
informerar: 

Kommundirektörens  
hälsning 

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

RIKSDAGSVALET 2023 
 
Riksdagsval förrättas söndagen den 2 april 2023.  
 

Röstberättigad vid riksdagsvalet är utan avseende på boningsort varje finsk medborgare som senast på valdagen  
fyller 18 år. 
 

Befolkningsregistercentralen ser till att ett meddelandekort senast den 24 dagen före valdagen sänds till de 
röstberättigade. Den som inte erhållit ett sådant meddelandekort eller vars kort innehåller felaktiga uppgifter  
kan kontakta statens ämbetsverk på Åland, magistratsavdelningen, tel. 635 270. 
 

Saltviks kommun har vid valet ett röstningsområde: 
 

Röstningsområde I Kommunkansliet i Nääs 
 

Vallokalen är på valdagen den 2 april 2023 öppen kl. 09.00 – 20.00. 
 

Förhandsröstning anordnas den 22 - 28 mars 2023 vid postkontoret i Mariehamn, Nygatan 6, 22100 Mariehamn,  
enligt följande tider: 
  

Onsdag  22.3  kl. 9.30 – 17.00 

Torsdag  23.3  kl. 9.30 – 17.30 

Fredag  24.3  kl. 9.30 – 17.00 

Lördag  25.3   kl. 10.30 – 13.30 

Söndag  26.3  stängt 

Måndag  27.3  kl. 9.30 – 17.00 

Tisdag  28.3  kl. 9.30 – 17.00 
 

Väljaren är skyldig att styrka sin identitet för valförrättaren. Därför bör ni ta ett intyg över er identitet med er till 
förhandsröstningsstället eller till röstningsstället på valdagen. Ni bör ta röstningskortet med er till röstningen, men 
ni har även rätt att rösta utan kortet. 
 

Förhandsröstning anordnas även för vårdtagare vid Sunnanberg vårdhem på tider som meddelas inom 
inrättningen. 
 

Utomlands och ombord på finska fartyg ordnas förhandsröstning vid finska beskickningar respektive ombord på 
fartygen under tider som särskilt bestäms. För utomlands bosatta finns det även möjlighet att brevrösta. 
Handlingarna beställs från www.vaalit.fi/sv.  
 

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga 
svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma. Den som har rätt till 
hemmaröstning ska senast den 21 mars kl. 16 anmäla till Centralvalnämnden i Saltvik sin önskan om att 
förhandsrösta hemma: 

Centralvalnämnden, Saltviks kommun 
o Telefon: (018) 48 900 
o E-post: info@saltvik.ax   
o Postadress: Lillängs 14, Nääs, 22320 Ödkarby 

 
Saltvik den 20 februari 2023 
 
Hanna Bromels, centralvalnämndens ordförande Marika Holmström, sekreterare 
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E-FAKTUROR ELLER 

DIREKTBETALNING  
 

Du som får fakturor från Saltviks kommun, kan 
ansluta fakturorna till tjänsten E-faktura via din 
bank. Du behöver först ha ett avtal med din bank 
om digitala tjänster. 
 

För att ansluta fakturor till e-fakturatjänsten 
behöver du en tidigare faktura från kommunen och 
ange den fakturans referensnummer i din 
internetbank. Observera att referensnumret på våra 
fakturor styrs till kundnumret, som anges på 
fakturans övre högra del. Ett kundnummer är styrt 
till endast en person även om fakturan kan vara 
ställd till fler än en person, som tex. faktura för 
barnomsorg eller kommunalt avlopp. Så kontrollera 
att du registrerar e-faktura med en fakturareferens 
som hör till ditt personliga kundnummer.  
Hör gärna av dig om du är osäker så hjälper vi till. 
 

Om du faktureras för fler av kommunens tjänster 
som du vill ansluta till e-faktura, behöver du göra 
likadant med en faktura för varje tjänst.  
 

Om du inte sköter bankärenden via digitala tjänster 
från dator, mobil eller läsplatta, finns möjlighet att 
beställa direktbetalning. Kontakta din bank för att 
beställa funktionen. 
 

Har du frågor eller behöver hjälp går det bra att 
kontakta oss via kommunens växel 018-48 900 
måndag – torsdag kl. 9.00 - 15.00. 

 

 

 

 

 

 

SOMMARTID 2023 

 

KOM IHÅG 
   

26 mars 
 

Ställ FRAM klockan 1 timme 

Minnesregel: Vi ser FRAM emot årets sommar. 

 

 

 
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 sommarjobb för 
Saltviks ungdomar i åldrarna 15-17 år även i år.  
Vi ser fram emot din ansökan! 

OBS: Din ansökan skall vara inlämnad  

senast onsdag 15 mars 2023 kl. 15.00. 

Det är endast ansökningar som inkommit i tid som 
beaktas. Mejla din ansökan till: rekrytering@saltvik.ax. 
Din ansökan ska innehålla: 

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

2. vem du är och varför du söker. 
3. Meritförteckning (CV). 
4. Dina kontaktuppgifter. 

 

Tillgängliga sommarjobb: 
 

Två platser (nr. 1 och 2) vid Sunnanberg vårdhem  
6 veckor: 12 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: 12 juni - 9 juli 
Dina arbetsuppgifter: Hjälpa till med disk, förberedning av 
mat och vid behov även utföra andra sysslor.  
 

Tre platser (nr. 4, 5 och 6)  
vid Skogsgläntan daghem  och Ödkarby skola 
Ca 2 veckor: 10 – 23 juli 
Dina arbetsuppgifter: Flytthjälp, inventarier och material 
ska flyttas från Skogsgläntan daghem till moduler vid 
Ödkarby skola. Hjälpa till med att ställa de nya lokalerna i 
ordning. 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: 12 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).  
 

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

Senast måndag den 17 april meddelas samtliga  
sökande om de fått jobb eller inte. 

Kommunstyrelsen 
informerar: 

Kommunkansliet 
informerar: 
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  Tekniska nämnden 
 informerar: 

 

TEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDER 
 

Tekniska nämnden sammanträder  

preliminärt: 
 

Onsdag 8 mars 

Onsdag 5 april 
 

Mötena hålls kl. 18.30 på Kommungården i 

Nääs om inget annat meddelas. 

Byggnads- och miljö-
nämnden informerar: 

 

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDER 
 

Byggnads- och miljönämnden sammanträder 

preliminärt:  
 

Tisdag 7 mars 

Tisdag 11 april 
 

 

Mötena hålls kl. 18.30 på Kommungården i Nääs.  

Byggnadslovshandlingarna ska vara byggnads-

kansliet tillhanda senast 10 dagar före mötet.  

 

ÖPPETTIDER VID  

SALTVIKS RETURDEPÅ 
 

Följande helgfria dagar 
Måndagar         16.00 – 20.00 
Onsdagar         16.00 – 20.00 
Lördagar          10.00 – 13.00 

 

Kväll före helgdag öppet kl. 16.00 – 18.00.  
 

Returdepån är stängd påskafton, annandag 
påsk, första maj och midsommardagen. 
 

Returdepån ligger vid Getavägen mellan 
Saltviksvägen och Kroklundsvägen (skyltat). 
Tel. 48 157 eller 0457-345 10 57.  

 

Vid Returdepån kan du betala  
både kontant och med bankkort. 

 

 

 
 

 

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. 

Sök redan idag! 

 

Läs mer på vår hemsida: www.nordjobb.org 

eller Nordjobb på Facebook. 

 

Tel: (18)17279, e-post: aland@nordjobb.org 

 

 
 

Författarbesök i Källbo skolas festsal 
(ingång genom biblioteket) 

 

måndag 6 mars 2023 kl. 18.30 
 

Sebastian Johans 
presenterar sina böcker 

Broarna 
och 

Döden och Kerstin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författarporträtt: Severus Tenenbaum 
 

Sebastian Johans, född 1978 på Åland, numera bosatt 
i Uppsala. Han debuterade 2020 med romanen 
Broarna, för vilken han nominerades till Nordiska 
rådets litteraturpris 2021. Hans andra bok Kerstin och 
döden utkom 2023. Sebastian är även verksam som 
konstkritiker för Dagens Nyheter och har tidigare varit 
konstkritiker och kolumnist för Upsala Nya Tidning. 
Samarrangemang av Biblioteken i Finström, Saltvik, 
Sund, Vårdö och Geta. 
Fritt inträde Välkomna! 

http://www.nordjobb.org/
mailto:aland@nordjobb.org
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BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER 
 

Måndag  17.30 – 20.00 

Tisdag  08.30 – 14.00 

Onsdag 08.30 – 14.00 

Torsdag 17.30 – 20.00 
 

Lunchstängt  kl. 11.00 – 11.30.  
 

Nytt telefonnummer: 018-48 90 90 

e-post: biblioteket@saltvik.ax    

Hemsida: www.saltvik.ax/fritid-kultur/biblioteket   

 
 

GUBBCAFÉ 
 

Onsdagen den 8 mars kl. 12.30 – 14.00.  

Varmt välkomna att umgås och prata över  

en kopp kaffe eller te! 

 
 

BIBBACAFÉ  
 

Torsdagen den 9 mars kl. 18.30 – 20.00.  

Varmt välkomna att träffas över en kopp kaffe eller 

te! Ta gärna med eget hantverk eller en bok du vill 

diskutera. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOKNYHETER 
 

Vuxna 
 

Vigdis Hjort Om bara 
 

Sällskapet Nellorna  Brännässla: en älskad kulturväxt              
 

Alexandra Potter Liv Brooks nya liv 
 

Nina Gunke Innan jag glömmer 
 

Annvi Gardberg & Brandtal för världsrevolution: 

Matias Kaihovirta Allan Wallenius och hans röda 

 resor 
 

Barn 
 

Vanna Rosenberg Stjärntecknarna 
 

National Geographic Ponnyer 
 

Julia Wiberg Stora roliga skogsboken: 

Aktiviteter för hela året 
 

Pernilla Stalfelt Förr och nu boken 
 

Siiri Enoranta Stormsommar 

 

 
 

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 31.3.2023 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 (3.5.2023). 
Närmare upplysningar ger utbildningschef Peter 
Holm på tel. 489 018.

Utbildningsnämnden informerar: 

Kom ihåg att ta med lånekort eller annan 

ID-handling då ni besöker biblioteket och vill 

låna eller reservera böcker! 

 

Vänligen lämna tillbaka försenade böcker då 

andra låntagare kan stå på kö. Föräldrar – hjälp 

era barn att kolla om de har låneböcker som 

behöver återlämnas. 

 

 

 
 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDER: 
 

Preliminärt sammanträdesdatum: 
 

Onsdag 15 mars  

Onsdag 19 april 

 

Mötena hålls kl.19.00 på Kommungården i 

Nääs om inget annat meddelas. 

mailto:biblioteket@saltvik.ax
http://www.saltvik.ax/fritid-kultur/biblioteket
mailto:info@saltvik.ax
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Fortsättning Utbildningsnämnden informerar 
 

ANSÖKAN OM BARNOMSORG 2023 – 2024 
 

Ansökan om barnomsorg, daghems och 
fritidshemsplats, för hösten 2023 – våren 2024 samt 
för skolbarn för skolstart 2023, inlämnas senast 21 
mars 2023 till kommunkansliet i Nääs.  
Gäller ansökan till:  

 Skogsgläntan daghem,  

 Prästkragen daghem samt  

 föris- och eftisplats för skolbarn i 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. 
 

 

 

 

 

 

INSKRIVNING TILL SKOLORNA  

läsåret 2023 - 2024 
 

Inskrivning kommer att hållas i skolorna i Saltvik:  
Ödkarby och Rangsby skola.  
 

torsdag 23 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, våra elever. 

 Nytt på gång. 
 

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. 
 
 
 
 

 

DAGHEMSVERKSAMHETEN  

under sommaren 2023 
 

Eftersom Skogsgläntan daghem kommer vara stängt 
för daghemsverksamhet, på grund av byggarbeten, 
från midsommar 2023 till februari 2024, så har vi 
ännu endast preliminära uppgifter för sommaren. 
 

Den preliminära planeringen: 

 veckorna 26 – 28, (26.6 – 14.7) all verksamhet 
ordnas vid Prästkragen daghem.  

 veckorna 29 och 30 (17.7 – 28.7) båda daghem 
är stängda. Om någon familj är i behov av 
barnomsorg under den perioden ordnas det i 
Prästkragen daghem.  

 vecka 31 (31.7 – 4.8) Prästkragen daghem är 
öppet som vanligt, även Skogsgläntans barn 
går här fram till mitten av augusti. 

 Från mitten av augusti fram till februari 2024 
har Skogsgläntan sin verksamhet i tillfälliga 
lokaler.  

Daghemmen informerar när vi vet mer. 
 
 
 
 
 
 

FRITIDSHEMSPLATS 
 

Fritidshemsverksamheten erbjuds elever i 
årskurserna 1-2 och följer läsårets arbetsdagar för 
lågstadieskolorna samt under planeringsdagar.  
Öppettider: 

 Föris kl. 7.00 – 8.30.  
 Eftis efter skoldagens slut fram till  

kl. 17.00 samt under planeringsdagar  
kl. 7.00 – 17.00.  

Under sommarlovet gäller följande upplägg för 
fritidshemsverksamheten:  

 Öppet kl. 7.00 - 17.00, vilket är samma 
öppettider som daghemmen.  

 Erbjuds från och med första vardagen efter 
skolavslutning till midsommarafton samt från 
och med måndagen som infaller veckan före 
skolstart.  

 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.  

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

http://www.saltvik.ax/
http://www.saltvik.ax/
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FÖLJ IF FRAMS VERKSAMHET! 
 

Hemsida: www.iffram.ax här kan man anmäla sig till 

våra fotbolls- och innebandygrupper. 

Facebook: @ifframsaltvik  

Instagram: @ifframaland 
 

Våra idrotter är:  

Fotboll, Innebandy, Friidrott och Volleyboll. 
 

Vill du ha mer information så kontakta IF Frams 

verksamhetsledare Daniel Blomster på e-post 

vl.iffram@gmail.com eller telefon 0457–3455458. 
 

 

STÖDMEDLEM 
 

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 € 

 

 

 

 

LEKPARKEN I HARALDSBY 
 

 Lekparken i Haraldsby (Byagården) 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 timmar per dag.  
 

 Hemvårdsstödet påverkas inte av att ert barn är 
 inskrivet i lekparken. 
 

Terminsavgift: 175 €, billigare om barnet deltar  
kortare tid än en hel termin.  
 

För mer information och anmälan,  
kontakta Inger Gammel  
tel. 0400-691 198. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

REVY RÖDA TRÅDEN 
 

Välkomna på revy till Högtomt! 

Pris Vuxna: 30 €, barn under 15 år: 15 €.  
I priset ingår garderobsavgift och kaffeservering. 
Bokning måndag-söndag kl. 18 - 20 per tel. 43560.  
 

Lördag 25/2  kl. 19.00 UTSÅLT 

Söndag 26/2  kl. 13.00 och kl. 19.00 UTSÅLT 
 

Onsdag 1/3  kl. 19.00 UTSÅLT 

Fredag 3/3  kl. 19.00 

Lördag 4/3  kl. 19.00 

Söndag 5/3  kl. 14.00 
 

Fredag 10/3  kl. 19.00 

Lördag 11/3  kl. 14.00 och kl. 19.00 

Söndag 12/3  kl. 19.00 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IF Fram informerar: 

HYRESAVGIFTER 2023 
 

Helg, icke medlem  130 € 

Helg, medlem    80 € 

Vardagskväll (må – to)    30 € 

Inventarier (bord, porslin)    30 € 
 

Uthyresvärd Pia Carlson tel. 0457-595 85 20. 

Åldersgräns 20 år för att hyra Haraldsby byagård.  
 

 

Haraldsby byalag 
informerar: 

Östra Saltviks u.f. 
 informerar: 

Västra Saltviks Väl 
 informerar: 

VÅRDANS PÅ SOLBACKA 
 

Lördag 1 april kl. 18.30  
 

 3 rätters meny 
 Dans till Lelles 
 Lotteri (kontant & kort) 
 Pris 35 € / person 

Anmälan till Desiree på tel. 0457-342 4022 eller 
via messenger senast söndag 26/3. 
Mer info på vår facebooksida. 
Varmt välkomna önskar styrelsen för VSV! 

http://www.iffram.ax/
mailto:vl.iffram@gmail.com
tel:0457-5958520
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NY TEKNIK FÖR UPPFÖLJNING AV JORDBRUKSSTÖDENS VILLKOR 
 

Från och med ingången av 2023 måste varje EU-medlemsstat införa ett satellitbaserat system för 
övervakning av stödvillkoren. Med hjälp av bildmaterial som satelliterna producerar kan olika 
förändringar på markytan under hela växtperioden urskiljas och det blir möjligt att följa upp att 
stödvillkoren uppfylls. Någon form av jordbruksverksamhet såsom markbearbetning, slåtter, betesgång 
eller bärgning av skörd måste förekomma på skiftet. 
 

Vipu-mobilen blir ett viktigt verktyg 
Informationsutbytet mellan jordbrukare och förvaltning blir särskilt viktigt i fortsättningen.  
Som hjälp för att hålla kontakten finns en mobilapp, Vipu-mobilen. Förvaltningen kan skicka dig en 
påminnelse om en åtgärd som ska vidtas inom utsatt tid, eller en anmärkning om det ser ut som om 
stödvillkoret inte uppfylls. Om uppgifterna om något skifte i ansökan inte motsvarar satellitbilden, skickar 
förvaltningen dig information om saken via Vipu-mobilen. Du kan korrigera ansökan fram till hösten utan 
påföljder. 
 

Vid uppföljning av stödvillkoren tas en så kallad trafikljusmodell i bruk. Du ser resultatet av uppföljningen i 
slutet av juli. Med hjälp av fjärranalysmaterial identifieras jordbruksverksamhet på jordbruksskiftena. Om 
det på ett jordbruksskifte upptäcks en växande gröda eller en åtgärd, är resultatet grönt ljus. Så länge det 
inte går att identifiera någon gröda eller åtgärd på skiftet är resultatet rött ljus. I oklara fall kan ljuset 
också vara gult. Med hjälp av trafikljus kan du i Vipu eller Vipu-mobilen följa med att villkoren uppfylls och 
vid behov korrigera din ansökan när du upptäcker fel. För röda skiften skickas det uppskattningsvis i 
september en begäran om utredning som du har cirka två veckor på dig att reagera på. I det här skedet 
kan du fortfarande ändra din ansökan eller besvara begäran om utredning genom att skicka in ett foto på 
berörda skifte. Du ska använda smarttelefonens mobilapplikation, Vipumobilen, för att ta och skicka in 
dessa fotografier. Därefter behandlas utredningarna och skiftena analyseras på nytt. Vid oklara fall blir 
det fältbesök.  
 

Vipu-mobilen kan laddas ner från Google Play eller App Store. Ladda ner den redan i dag! Gårdens 
primära jordbrukare kan logga in i Vipu-mobilen. I fortsättningen kan applikationen användas med 
gårdens behörighet att sköta ärenden. Jordbrukaren kan om han eller hon så önskar befullmäktiga till 
exempel en släkting att använda appen. Befullmäktigandet kan göras i Viputjänsten. 
 

SKYDDA FJÄDERFÄN OCH ANDRA TAMFÅGLAR MOT FÅGELINFLUENSA 
 

Förbudet mot att hålla fjäderfän och andra tamfåglar utomhus, som utlyses varje vår, trädde i kraft  
den 8 februari och pågår till 31 maj. Syftet med skyddet är att hindra att fågelinfluensa sprider sig under 
vårflyttningen från vilda fåglar till fåglar som hålls som husdjur 
Utehägn kan användas men måste då vara helt och hållet ingärdat och täckt med ett tillräckligt finmaskigt 
nät eller motsvarande. En anmälan om saken lämnas i förväg till ÅMHM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lantbrukskansliet informerar: 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/elektroniska-tjanster/vipu/vipu-mobilen/?utm_source=Satellituppf%C3%B6ljning+ers%C3%A4tter+%C3%A5ker%C3%B6vervakningarna&utm_medium=Viljelij%C3%A4uutiskirje&utm_campaign=VIljelij%C3%A4uutiskirje+15.11.2022
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Lunch på Saltvik B & B 
 

Vi serverar lunch alla vardagar, kl.10.30 – 13.30.  

Ät på plats eller ta maten som take away.  

Till maten ingår bröd, smör, kaffe/te och kaka/karamell. 

 

Varje dag har vi en kötträtt, fiskrätt och vegetarisk rätt.  

Dagens meny hittar du på vår facebooksida: Saltvik Bed & Breakfast.  

Vi lägger ut menyn varje morgon före öppning. 

 

Ring oss på +358 40 124 7480 för bordsbokning eller matbeställning. 

Vi har utrymmen som kan bokas för möten och privata event.  

 

Vi gör även smörgåstårtsbeställningar, de behöver dock beställas i god tid.  

Kontakta oss på saltvik.bb@aland.net eller ring oss under lunchtid för mer info. 

 

Vi har sportlovsstängt den 23 och 24 februari. 

 

Välkommen! 
 

mailto:saltvik.bb@aland.net
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SALTVIKS FÖRSAMLING INFORMERAR: MARS 2023 

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. 
 

GUDSTJÄNSTER I MARS: 
 

5.3, Andra söndagen i fastan, högmässa kl. 11.00 i 
S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström, Natalie Örnkvist 
och Arja Grunér. Konfirmanderna deltar. Kollekten 
tillfaller Gemensamt Ansvar.  
Kaffe i tornkyrkan.  
 

12.3, Tredje söndagen i fastan, högmässa kl. 11.00 i 
S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie 
Örnkvist. Kollekten tillfaller SLEF rf. Kaffe i tornkyrkan. 
 

19.3, Fjärde söndagen i fastan, högmässa kl. 11.00 i 
S:ta Maria kyrka. Roger Syrén och Kjell Frisk.  
 

Kollekten tillfaller Lärkkullastiftelsen.  
Kaffe i tornkyrkan. 
 

26.3, Marie bebådelsedag, gudstjänst kl. 11.00 i S:ta 
Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. 
Barnkören framför Daniel i Lejongropen. Kollekten 
tillfaller Finlandssvenska kyrko-sångförbund. Östra 
Saltviks marthor ordnar våfflor i Mariagården efter 
högmässan. 
 

2.4, Palmsöndagen, högmässa kl. 11.00 i S:ta Maria 
kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. 
Kollekten tillfaller SLEF rf. Kaffe i tornkyrkan.  
 

30.3, kl. 19.30 i S:ta Maria kyrka ”Fiolfrossa med Filiocusfamiljen” Studenter från Kungliga Musik-högkolan, 
Stockholm, ur Cecilia Zilliacus violinklass. Frivillig 'kollekt' för de studerande. 
 

FÖRSAMLINGENS MUSIKVERKSAMHET: 
 

Barnkör onsdagar kl. 14.30 i Mariagården. Taxi ordnas för barn på eftis/skola i Rangsby.  
Barn som går i Ödkarby kan kontakta Natalie Örnkvist.  
 

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

Blockflöjt för barn 7 år och uppåt, söndagar kl. 18.45 i Mariagården.  
Anmälan till Natalie tel. 0457 344 9267. 
 

Kyrkokör onsdagar kl. 17.00 – 18.00 i Mariagården. 
  

Blockflöjtsgrupp för vuxna onsdagar kl. 16.15 i Mariagården.  
 

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.  
 

ÖVRIG VERKSAMHET: 
 

Påskpyssel för hela familjen, måndag 20.3 kl. 18.00 i Mariagården. 
 

Kvinnogruppen träffas tisdagen den 14.3 kl. 18.30 i S:ta Maria kyrka. Diskussion, te och tilltugg med Annette. 
Församlingslunch torsdagen den 16.3 kl. 12.00 i Mariagården, 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 tel. 018-43 413 eller Rolands taxi tel. 018-48 411. 
 

Herrlunch, torsdagen den 30.3 kl. 12.00 i Mariagården, alla herrar är välkomna att äta, umgås och prata. För 
mer information kontakta Guy Linde. 
  

Kaffegruppen, onsdagen den 29.3 kl. 13.00 - 14.30 i Mariagården. Vi träffas för att umgås, prata bort en stund 
över en kopp kaffe och handarbeta om man vill, tillsammans med diakoniassistent Annette. Välkomna! 
 

SOMMARJOBB! Vi söker kyrkvakter (du bör vara konfirmerad) till sommaren. Skicka din ansökan till 
saltvik@evl.fi eller Saltviks församling, Kvarnbo-Kyrkväg 52, 22430  SALTVIK senast 13 april. 
 

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

mailto:saltvik@evl.fi
mailto:saltvik@evl.fi.
mailto:förnamn.efternamn@evl.fi
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i Saltvik informerar 2023 

 

Äntligen en vårtermin utan restriktioner, vi är glada att meddela att alla aktiviteter är i full gång och 

vi kan träffas normalt igen. Det är nästan så att man redan glömt alla inskränkningar vi har levt med i 

några år. 

På gång nu är: 

-Styrka , måndagar 19.30 i Rangsby skola 

-Vattengympa onsdagar 10 o 11 i Godby simhall 

-Knattesprattel, onsdagar 18.00 i Rangsby skola. 

-Folkhälsan subventionerar fotvård för pensionärer med 20 euro och man har möjlighet att utnyttja 

denna subvention vid ett (1x20€) eller två fotvårdsbesök (2x10€) per år.  

-Småningom kommer info om sommarens simskolor 

 

Följ oss på Facebook, Folkhälsan i Saltvik för att hålla dig uppdaterad om våra aktiviteter, vi planerar 

nya intressanta aktiviteter till hösten.  

 

Som medlem stöder du våra viktiga verksamheter såsom lekparks-verksamheten och sommarsimskolor 

och du har möjlighet att delta i alla Folkhälsans  aktiviteter till reducerat pris. 

Parkverksamheten i Haraldsby är en uppskattad verksamhet som vi i Saltvik skall vara stolta över att 

vi har. Antalet barn har emellanåt varit på gränsen så det är viktigt att anmäla ditt barn till hösten så 

fort som möjligt så att vi kan planera på ett bra sätt.  

 

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, din medlemsavgift hamnar hos oss här i Saltvik oavsett. 

 

Medlemsavgiften för 2023 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. 

Föreningen Folkhälsan i Saltvik 

IBAN: FI7466010001111897 

BIC: AABAFI22 

 

I styrelsen 2023 sitter: 

Sofi Ekholm, Ordförande   Åsa Mattsson, Vice ordförande  

Maj-Len Sundby, Kassör    Patrick Palmu, Sekreterare 

Barbro Engdahl, Simombuds ansvarig   Teresa Blåhed, Parkens kontaktperson 

Nina-Marie Carlson   Sanna Taskinen 

Pia Carlson    Maria Appel  

Emelie Jansson 
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Äldreomsorgsnämnden informerar: 

 

ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDER 
 

Äldreomsorgsnämnden sammanträder 

preliminärt: 
 

Tisdag 21 mars 

Tisdag 25 april 
 

Mötena hålls kl. 18.30 på Sunnanberg 

vårdhem om inget annat meddelas. 

Seniorcafé 
Aktiviteterna har kommit igång  

igen och vi träffas andra  

tisdagen i månaden 

med 

Thommy Fagerholm  

och Katrin Gwardak 

 

14 mars 2023 
Kl. 13.30 – 15.00 

5 € avgift 

 

Anmäl dig senast 10 mars kl. 12.00 till hemvården på tel. 018-431 640 

  Hela personalen inom äldreomsorgen hälsar dig välkommen  

till Seniorcafé på Boogården.  
Kom med och njut av trevligt sällskap och program! 
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HEMVÅRDEN OCH SUNNANBERG 

LUNCHMENY MARS 2023 
 

 VECKA 9 (1 – 5.3.2023) 

Onsdag hönsfrikassé, ris/potatis, sallad 

Torsdag fisksoppa / citronkräm, grädde 

Fredag köttfärssås, spaghetti/potatis, morot  

Lördag  stekt spätta, äggsås, potatis, ärtor 

Söndag fläskkotletter, sås, potatis, sallad / Toscapäron, vaniljsås 
 

 VECKA 10 (6 – 12.3.2023) 

Måndag kalops, potatis, grönsaker 

Tisdag kållåda, potatis, lingon, tomat 

Onsdag kycklingpastagratäng, sallad  

Torsdag maletköttsoppa/ blåbärsgott 

Fredag strömmingsflundror, potatismos, rödbeta  

Lördag  kasslergryta, potatis, sallad 

Söndag Karelsk stek, potatismos, ättiksgurka / mangoskum 
 

 VECKA 11 (13 – 19.3.2023) 

Måndag Janssons frestelse, rödbetssallad 

Tisdag kycklinglår, kall sås, ris/potatis, tomat 

Onsdag fläsksås, potatis, ättiksgurka  

Torsdag korvsoppa / jordgubbskvark 

Fredag lasagne, morot  

Lördag  stekt fisk, remouladsås, potatis, ärtor 

Söndag porterstek, sås, potatis, sallad / fruktsallad, grädde 
 

VECKA 12 (20 – 26.3.2023) 
Måndag kålgryta, potatis, lingon, tomat 

Tisdag korvsås, potatis, morot 

Onsdag ugnslax, potatis, grönsaker 

Torsdag kycklingsoppa/ vispgröt 

Fredag Burgundisk köttgryta, potatis, sallad  

Lördag  biff á la Lindström, sås, potatis, tomat 

söndag revbensspjäll, sås, potatis, sallad / chokladkräm, grädde 

 
VECKA 13 (27 – 31.3.2023) 

Måndag skinksås, pasta/potatis, morot 

Tisdag dillkött, potatis, rödbeta 

Onsdag fiskfärsbiffar, kall sås, potatis, sallad 

Torsdag köttsoppa/ aprikoskräm, grädde 

Fredag kyckling Marengo, ris/potatis, tomat   
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DET HÄR HÄNDER PÅ SUNNANBERG 

VÅREN 2023 

 

 

 

 

MÅNDAGAR                          TISDAGAR 

Stora sidan   Lilla och nya sidan 

-TIDNINGAR/ NYHETER                  -KREATIV HOBBY    

-BINGO                                            -MUSIK OCH SÅNG 

    -GYMNASTIK, BINGO  

ONSDAGAR   TORSDAGAR 

-SKAPANDE VERKSAMHET  -INDIVIDUELL TERAPI 

-TEMADAGAR MED MUSIK-              -FÖRSAMLINGEN PÅ  
  UNDERHÅLLNING     BESÖK 

-UTEVISTELSER OCH UTFLYKTER                                 

-BAKNING 

 

ALLA PENSIONÄRER SOM BOR HEMMA ÄR VÄLKOMNA PÅ EVENEMANGEN.  

VID FRÅGOR KONTAKTA SUSANN MANSÉN TEL. 045-365 0011. 


