SALTVIK
INFORMERAR oktober

Samhällsinformation

Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22 320 ÖDKARBY
E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax

Kommunstyrelsen
informerar:
KOMMUNSTYRELSEN
SAMMANTRÄDER
Kommunstyrelsen sammanträder
preliminärt:
Måndag 11 oktober
Måndag 18 oktober
(budgetbehandling kl. 9-16)
Måndag 1 november
Mötena hålls kl. 17.00 på Kommungården
i Nääs om inget annat meddelas.
KOMMUNFULLMÄKTIGE
SAMMANTRÄDER
Kommunfullmäktige sammanträder
preliminärt:
Måndag 15 november
Mötet hålls kl. 19.00 på Kommungården i
Nääs om inget annat meddelas.

SALTVIK INFORMERAR:

10 / 2021

Tel: 48 900

Fax: 489 011

Ålands landskapsregering
informerar:
ENERGIBIDRAG
Funderar du på att gå över till förnyelsebar
energi?
Landskapsregeringen har nu ett flertal bidrag för
de som övergår till förnyelsebar energi.
Stöd för solceller
Upp till 2 500 euro per bostadshus.
Företag kan få upp till 10 000 euro.
Stöd för elbilsladdare
50 % av kostnaderna högst 1 000 euro.
Funderar ditt företag på hur ni kan minska
energikostnaderna och vattenanvändningen?
Landskapsregeringen ger nu 40 % av kostnaderna
högst 10 000 euro i stöd för utredningar som
syftar till att minska energi- och
vattenanvändningen. För investeringar som
minskar företagets utsläpp av växthusgaser och
effektiviserar energi- och vattenanvändningen ges
25 % högst 300 000 euro i stöd.
Mera information om stöden och hur ansökan gör
hittas på landskapsregeringens hemsida
https://www.regeringen.ax/infrastrukturkommunikationer/el-energi/bidrag-stodenergiinstallationer

Saltvik Informerar för november
delas ut torsdag 28 oktober.
Stopptid för material är torsdag 14 oktober.
Material tas helst emot i elektronisk form till
info@saltvik.ax, annars på tel. 48 900.
Mer info: www.saltvik.ax under Kommunen.
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Utbildningsnämnden informerar:
UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDER:
Utbildningsnämnden sammanträder
preliminärt:

STICK- OCH VIRKCAFÉ
Stick- och virkcafé i Saltviks bibliotek,
torsdag 7 och 21 oktober kl. 18.30 – 20.00.
Alla intresserade är välkomna!

GUBBCAFÉ

Onsdag 27 oktober
Onsdag 24 november
Mötena hålls kl.19.00 på Kommungården i
Nääs om inget annat meddelas.
BIBLIOTEKETS 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

Gubbcafé i Saltviks bibliotek
onsdag 6 och 20 oktober kl. 12.30 - 14.00.
Välkomna alla män för att träffas, diskutera och
dricka kaffe.
OBS! Reservation för ändringar på grund av covid-19
läget och eventuella restriktioner.

UTSTÄLLNING
I Saltviks bibliotek 11 oktober – 4 november.
Skulpturer av eleverna i årskurs 5 vid Rangsby och
Ödkarby skolor.
Välkomna!

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

BOKNYHETER
Vuxna
Janne Kütimaa

Mitt Åland - Tusen öar av
frid

Herdis Brändström

Vuxenlivets Magi och
Mission

Susanna Alakoski

Londonflickan

Jonas Gardell

Ett lyckligare år

Kaj Korkea-Aho

Röda rummet

Barn
Martin Widmark

Musikmysteriet

Michelle Paver

Vargbröder-Hotet från
åskstenen

Sven Nordqvist

Pettson och Findus
bygger en bil

Katarina Ekstedt

Vera och Ville på
förskolan

Linda Pelenius

Lätta fakta om skeppet
Vasa

FÖRFATTARBESÖK
I Saltviks bibliotek måndag 18 oktober kl. 18.30.
Janne Kütimaa berättar om sin bok
”Mitt Åland – Tusen öar av frid”.
Bokförsäljning och signering – kontant betalning.
Välkomna!

SALTVIKSVIMPLAR
Nu finns det nya Ålandsvimplar med Saltviks
kommunvapen till försäljning på kommunkansliet och
Saltviks Bibliotek. Priser nedan inklusive moms.
OBS endast kontant betalning.
4 meter, passar till 8-12 meters flaggstång
6 meter, passar till 12-18 meters flaggstång

40 €
60 €

MEDIS INFO
Är du intresserad av att lära dig göra SPISROSOR?
Kom ihåg att anmäla dig omgående.
Det finns platser kvar. Kursen är 25-26 oktober.
Anmälan görs till Medis kansli i Mariehamn.
Närmare information om kursen, se Medis
kurskatalog.
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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 (Här kan man anmäla sig till
våra fotbolls- och innebandygrupper).
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 2016
Ledare – Kristoffer Lundberg och Marianne Sjöblom
Måndagar kl. 18 – 19 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. 18.00 – 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
Innebandyn har börjat igen och information
kommer ut via skolorna!
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 – 19.00 i Ödkarbyhallen.
Flickor 13-15 år.
Ledare – Sandra Österberg.
Måndagar kl. 15.00 – 16.00 i Ålands idrottscenter.
Pojkar 14-15 år.
Ledare – Rasmus Söderberg och Jens Roselius.
Tisdagar kl. 16.00 – 17.00 i Ålands idrottscenter.

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

VOLLEYBOLL
IF Fram volleyboll börjar träningarna i september!
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.
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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Tekniska nämnden informerar:
ENKÄT OM SNÖPLOGNING
I början av september skickade Saltviks kommun ut
en enkät till samtliga hushåll, med frågor gällande
snöplogning. Vi hoppas att så många som möjligt
fyller i enkäten och returnerar den till kommunen.
Enklast är att vika ihop den med svarsadress och
portostämpel utåt och lägga i en postlåda. Det går
också bra att lägga enkätsvaret i kommunens låsta
brevlåda vid infarten till kommunkansliet i Nääs,
eller scanna in/ta kort på svaren och skicka dem per
e-post till info@saltvik.ax.
Du som stugägare kan också svara på enkäten
genom att skriva ut den från kommunens hemsida
(www.saltvik.ax). Det går även bra att kontakta oss
på kansliet, så skickar vi enkäten till dig per post.
Vi vill även passa på och tacka alla som redan
skickat in sina svar!

SKRÄPDYKNING

Städa Åland och Blue Flag har nu en
skräpdykarkampanj,
som går ut på att få bort skräp även under
vattenytan.
Kampanjen pågår under hösten, och båt- och
gästhamnar kan vara bra ställen att börja med.
Det är inga speciella datum som gäller, utan de
dykare som vill hjälpa till meddelar Saltviks
kommun om detta på förhand så att vi kan
planera in hämtning av det skräp som plockas
upp. Kontaktuppgifter till kommunen är
info@saltvik.ax eller +358 18 48 900
VUXNA & BARN
Ni kommer väl ihåg att använda reflexer
när ni rör er i trafiken?!

VINTERFÖRVARING AV BÅTAR
I Hamnsundet (ca 500 m före hamnen) finns
möjlighet till vinterförvaring av båtar.
OBS! Om du önskar använda vinterförvaringen,
ska du meddela dina kontaktuppgifter till
kommunkansliet på tel. 48 900, e-post
info@saltvik.ax.
Kom också ihåg att även båten eller trailern ska
vara tydligt märkt med ägarens
kontaktuppgifter!

Byggnads- och

Vid frågor, kontakta byråsekreterare
miljönämnden
informerar:
Ylva
Westerberg på tel. 489 022
eller
e-post: ylva.westerberg@saltvik.ax.

TEKNISKA NÄMNDEN
SAMMANTRÄDER
Tekniska nämnden sammanträder
preliminärt:
Onsdag 20 oktober
Onsdag 18 november
Mötena hålls kl. 18.30 på Kommungården i
Nääs om inget annat meddelas.

KOM IHÅG!

31 oktober
Ställ tillbaka klockan 1 timme

Även om ni ser bra syns ni
inte utan reflexer!
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SNÖPLOGNING VINTERN 2021 – 2022
Saltviks kommunfullmäktige har fastställt plogningsavgiften (Kfge 39§/27.9.2021)
till 270 € (inkl. moms) om avgiften är kommunen tillhanda senast den sista bankdagen i
oktober (29 oktober år 2021) och 320 € (inkl. moms) vid senare betalning.
Om Ni vill erhålla kommunal snöplogning i Saltviks kommun under vintern 2021 – 2022,
skall betalning ske till kommunens konto som står på bankgirot här nedan.
OBS! Förseningsavgiften gäller inte nyinflyttade (efter 30 september 2021).
Även sommarstugor omfattas av rätten till kommunal snöplogning.
Behövs ingen plogning p.g.a. snöbrist, kommer avgiften inte att återbetalas.
Målsättningen är att vägarna skall vara framkomliga med personbil. Vid extrem väderlek
(t ex snöstorm och yrväder) kan detta dock inte garanteras.
Mer information om plogningen på andra sidan av pappret.

OBS!

Namn och fullständig adress dit plogning önskas,
måste tydligt framgå på betalningen!

OBS!

Då korrekt betalning registrerats hos kommunen,
sätts adressen med på plogningslistan inom en arbetsdag.
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Fortsättning

SNÖPLOGNING VINTERN 2021 – 2022

Fastighetsinnehavaren måste förse infarten och vändplanen med plogkäppar som placeras
tillräckligt tätt, även kring stubbar, stenar och andra eventuella hinder vid vägkant.
Fastighetsinnehavaren skall ta bort kvistar till en höjd av 3,5 ovanför den väg som skall plogas,
samt avlägsna uppstickande stenar och dylikt från vägen.
Tänk på att snön tynger ner grenar, buskar, el- och telefonledningar, vilka då kan bli i vägen för
plogningen!
Privatvägsplogning sköts med samma utrustning som plogning på t.ex. kommunalvägar
och det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att det finns tillräckligt med utrymme
på tomten.
Om vägen inte uppfyller kraven för plogbar väg och detta leder till skador på entreprenörernas
utrustning, kan fastighetsinnehavaren bli ersättningsskyldig. Eventuella skador på
fastighetsinnehavarens egendom ersätts av entreprenören. Om Ni är osäker på om Er infart
uppfyller kraven, kontakta Er plogare (kontaktuppgifter publiceras i nästa infoblad, 11/2021).
Övrig information erhålls av byråsekreterare Ylva Westerberg, tel. 489 022,
e-post: ylva.westerberg@saltvik.ax eller kommuningenjör Dina Friberg,
tel. 489 040, e-post: dina.friberg@saltvik.ax.

Om Ni har önskemål eller frågor angående plogningen, skall Ni vända Er
direkt till plogaren i Ert distrikt (då plogare blivit fastställda).
Distrikt

Plogare

Haga – Ödkarby - Hjortö

EJ FASTSTÄLLT ÄNNU

Sålis – Laby –
Toböle – Bertbyvik

EJ FASTSTÄLLT ÄNNU

Lavsböle – Tengsödavik

EJ FASTSTÄLLT ÄNNU

Kvarnbo – Haraldsby

EJ FASTSTÄLLT ÄNNU

Telefon
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Byggnads- och miljönämnden informerar:
BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN
SAMMANTRÄDER:

Saltviksavdelningen

HUNGERDAGSINSAMLING

Byggnads- och miljönämnden sammanträder
preliminärt

I år serverar Saltviks Röda Korsavdelning hungerdagssoppa med smörgås och pannkaka till efterrätt
på Mariagården den 17 oktober kl. 12.00 efter
gudstjänsten.

Tisdag 19 oktober
Tisdag 23 november

Vuxen 10 €, unga från 10 till 15 år 5 € och barn under
10 år gratis.

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

Vill man köpa med hem av maten så bör egna kärl
medtagas. Tack!

Bygglovshandlingarna ska vara byggnadskansliet tillhanda senast 10 dagar före mötet.

Hela överskottet från insamlingen går oavkortat till
Röda Korsets katastroffond.
Röda Korsets Saltviksavdelning

ÖPPETTIDER VID SALTVIKS
RETURDEPÅ
Måndagar
Onsdagar
Fredagar

önskar er alla välkomna!

13.30 - 17.00 samt 18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
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.

Äldreomsorgsnämnden
informerar:
ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDER
Äldreomsorgsnämnden sammanträder
preliminärt:
Tisdag 26 oktober
Tisdag 23 november
Mötet hålls kl. 18.30 på Kommungården i
Nääs om inget annat meddelas.
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SALTVIKS FÖRSAMLING INFORMERAR: OKTOBER 2021
Hjärtligt välkommen till S:ta Maria kyrka för att dela gemenskapen i lovsång och tillbedjan!
PASTORSKANSLIET HÅLLER ÖPPET MÅNDAG TILL ONSDAG KL. 9:00 – 12:00.

GUDSTJÄNSTER I OKTOBER:
3.10, Mikaelidagen, gudstjänst kl. 11.00 i S:ta
Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie
Örnkvist. Barnkören sjunger. Inskrivning av
konfirmander 2021 – 2022.
Kollekten tillfaller Förbundet Kyrkans Ungdom.
10.10, Tjugonde söndagen efter pingst,
högmässa kl. 11.00 i S:ta Maria kyrka. Edgar
Vickström och Natalie Örnkvist.
Kollekten tillfaller Veteranansvar r.f.
Födelsedagsfest för inbjudna jubilarer i
församlingen i Mariagården.
17.10, Tjugoförsta söndagen efter pingst,
högmässa kl. 11.00 i S:ta Maria kyrka.
Ingemar Johansson och Natalie Örnkvist. Röda
Korsets Saltviksavdelning serverar soppa i
Mariagården till förmån för
hungerdagsinsamlingen.

24.10, Reformationsdagen, högmässa kl. 11.00 i
S:ta Maria kyrka.
Benny Andersson och Guy Karlsson.
Kollekten tillfaller SLEF r.f.
31.10, Tjugotredje söndagen efter pingst,
högmässa kl. 11 i S:ta Maria kyrka. Carolina
Lindström och Natalie Örnkvist.
Kollekten tillfaller Finlands Sjömanskyrka.
6.11, Alla helgons dag, gudstjänst med
parentation kl. 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina
Lindström och Natalie Örnkvist. Kollekten
tillfaller Förbundet Kristen Skolungdom r.f.
7.11, Tjugofjärde söndagen efter pingst,
högmässa kl. 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina
Lindström och Natalie Örnkvist.
Kollekten tillfaller KCSA.

FÖRSAMLINGENS MUSIKVERKSAMHET:
Barnkör onsdagar i Mariagården. Övningstiden ändras till eftermiddag efter skolan. Församlingen
skickar brev till alla elever i klass 1 - 4. Om du inte fått brev kontakta Natalie, se kontaktuppgifter
nedan. Höstlov 20 oktober.
Musiklek för 5-6-åringar söndagar kl. 18 i Mariagården. Höstlov 24 oktober.
Kyrkokör torsdagar kl. 19.00 i Mariagården. (Tiden kan ev. ändras, se hemsida eller facebook).
Höstlov 21 oktober.
Blockflöjtsgrupp för vuxna onsdagar kl. 17.00 OBS! tiden, i Mariagården.
Höstlov 20 oktober.

FÖRSAMLINGENS BARNVERKSAMHET:
Knattarna träffas fredagar kl. 10.00 - 12.00 i Mariagården. Höstlov 22 oktober.

ÖVRIG VERKSAMHET:
Tjejgrupp med Annette. OBS! 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 13.10 kl. 19.00 - 20.30.
Församlingslunch torsdagen den 7 oktober 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 28 oktober kl. 11.00 i Mariagården. Alla herrar är välkomna att äta, umgås
och prata. För mer information kontakta Guy Linde.
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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, 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

Lantbrukskansliet informerar:
ANMÄLAN OM DIN DJURHÅLLNING OCH DINA DJURHÅLLNINGSPLATSER
Nu kan du som djurägare själv göra anmälan om
din Djurhållning och dina Djurhållningsplatser via
registrets e-tjänster.
Den 23 augusti 2021 öppnades Djurhållar- och
djurhållningsplatsregistrets e-tjänst.
Med e-tjänsten kan aktören/djurhållaren själv
lämna anmälningar om sin djurhållning och sina
djurhållningsplatser och kadaverplatser.

Via e-tjänsten kan man också kontrollera och
uppdatera uppgifter som tidigare lämnats.

Skyldigheten att registrera
djurhållningsplatserna gäller alla platser där du
har för avsikt att hålla ett eller flera nöt-, får-,
get-, svin-, hjort-, kamel- eller hästdjur, pälsdjur,
fjäderfä, bin, humlor, produktions-kaniner, renar
som hålls utanför renbeteslag och vissa
könsceller och embryon.

Mer information om djurhållar- och
djurhållningsplatsregistrets e- tjänst hittas på
Livsmedelsverkets hemsida.

Uppdaterade uppgifter om djurhållningen och
djurhållningsplatserna är viktigt för att djurens
spårbarhet ska kunna säkerställas till exempel om en
eventuell djursjukdom bryter ut.
Inloggningsadressen är: http://epr.ruokavirasto.fi

Lantbrukssekreteraren som tidigare tog emot dessa
anmälningar kan ge råd och vägledning om hur
anmälningarna skall registreras.

Anmälningen skall göras innan djurhållningen
inleds och djurhållningsplatserna ska registreras
även om djur hålls som hobbydjur eller endast
kortvarigt. Om du till exempel sommartid
håller höns eller får, hur kortvarigt detta än sker,
ska en anmälan om djurhållningsplatsen och
djurhållningen lämnas.
Djurhållningsplatser och
djurhållningsverksamhet kan anmälas med
personbeteckningen, FO-numret eller
lägenhetssignumet.
Djurhållningsplatsen kan registreras som egen
eller så kan djuren hållas på en djurhållningsplats som en annan aktör registrerat.
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Haraldby byalag informerar:
TACK

HYR HARALDSBY BYAGÅRD

Haraldsby byalag vill tacka alla som hjälpt till att
hålla Västervikens simstrand fin och ren från
skräp.

Helghyra icke medlem:
110 €
Helghyra medlem:
60 €
Vardagskvällshyra (måndag-torsdag) 30 €
Inventarier (bord, porslin mm)
30 €
Åldersgräns för att hyra är 20 år.

KVARGLÖMDA KLÄDER

På Haraldsby byalags Facebook-sida, kan man
se bilder från lokalen eller tag kontakt med:
Dan Karlsson tel. +358 40 553 5979

Har du kvarglömda kläder på simstranden i
Västerviken? Gör en tur och kontrollera i
omklädningsrummen.

MEDLEMSAVGIFTER 2021
Medlemsavgift: vuxen 10 €, barn 5 €, familj 20 €
Kontonummer: FI62 6601 0001 1125 98
Referensnummer: 54629

KALLES SKOGS- OCH TRÄDGÅRDSSKÖTSEL
TRÄDFÄLLNING,
röjning av sly samt vindfällen

UTOMHUSMÅLNING,
även tak

UTFÖR ÄVEN BYGGNATIONER,
t.ex. altaner, bryggor etc.

ÄVEN:
Trädgårdsarbeten,
t.ex. beskärning av träd, gräs- och häckklippning m.m.
Terrass- och taktvätt

Kom ihåg hushållsavdraget!
Innehavare Kalle Nordström, tel. 040-965 1716 eller 43 049.
10

Kommunstyrelsen informerar:
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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DET HÄNDER PÅ SUNNANBERG OKTOBER 2021
Alla pensionärer som
bor hemma är också
välkomna. Anmäl er till
Susann Mansen
tel. 43 160 eller
0457-365 0011.
MÅNDAG 4.10

Kl. 14: Bingo.
TISDAG 5.10
Kl. 10: Pyssel/Musik.
Kl. 14: Bingo lilla sidan.
Kl. 17.45: Väntjänsthundarna på besök.
ONSDAG 6.10
Kl. 10: Fysio Åland på
besök.
Kl. 16.30: Kräftskiva.
TORSDAG 7.10
Kl. 10: Målar akvarell.
Kl. 14: Församlingen på
besök.
MÅNDAG 11.10
Kl. 10: Måndagsträff.
Kl. 14: Bingo.
TISDAG 12.10
Kl. 10: Pyssel lilla sidan.
Kl. 14.15: Högläsning
med Anna-Lena från
biblioteket.

ONSDAG 13.10
Kl. 10: Fysio Åland på
besök. Kl. 10 - 14.30:
Bakning med nostalgi,
kaffebjudning.

TORSDAG 21.10
Kl. 10.15: Torsdagsträff
med tidningsgenomgång.
Kl. 14: Församlingen på
besök.

TORSDAG 14.10
Kl. 10: Torsdagsträff med
tidningsgenomgång.
Kl. 14: Församlingen på
besök.

MÅNDAG 25.10
Kl. 10: Måndagsträff.
Kl. 14: Bingo.

FREDAG 15.10
Kl. 14: ACCORDION CLUB
underhåller med musik i
stora matsalen.
Anmäl er senast dagen
före till evenemanget.
MÅNDAG 18.10
Kl. 14: Bingo.
TISDAG 19.10
Kl. 10: Musik/Spel.
Kl. 14: Målar akvarell
lilla sidan.
Kl. 17.45: Väntjänsthundarna på besök.

TISDAG 26.10
Kl. 10: Individuell terapi.
Kl. 14.15: Högläsning
med Anna-Lena från
biblioteket.
ONSDAG 27.10
Kl. 10: Fysio Åland på
besök.
Kl. 10 - 15: Målar och
pysslar.
TORSDAG 28.10
Kl. 14: Församlingen på
besök.

ONSDAG 20.10
Kl. 10: Fysio Åland på
besök. Kl.10: Bakar
bullar.
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