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Kommunstyrelsen informerar:

SALTVIKS KOMMUN INFORMERAR
med anledning av undantagsförhållande
Regeringen har i samverkan med republikens president den 16 mars 2020 konstaterat att det
råder undantagsförhållanden i Finland på grund av coronavirusutbrottet. Syftet med åtgärderna
är att skydda befolkningen och trygga samhällets och näringslivets funktioner. Riktlinjerna
gäller till och med den 13 april. Beslutet om undantagsförhållande gäller hela Finland, även
landskapet Åland. Ålands landskapsregering ger närmare anvisningar inom sina sektorer.
I övrigt hänvisas till riksomfattande information.

Allmänheten uppmanas att följa med utvecklingen och följa givna direktiv.
Ytterligare allmän information och riktlinjer finns på:
 Ålands landskapsregering: www.regeringen.ax
 Ålands hälso- och sjukvård: www.ahs.ax
 Institutet för hälsa och välfärd: www.thl.fi

Saltviks kommun publicerar nödvändig information på sin hemsida fortlöpande:


www.saltvik.ax

Beslutet om undantagsförhållande medför betydande inskränkningar i Saltviks kommuns
verksamhet. För närvarande gäller följande inom våra verksamheter.
Barnomsorg
Landskapsregeringens uppmaning är fortfarande (24.3.2020) att de som har möjlighet ska hålla
sitt barn hemma, detta för att förhindra smittspridning. Barnomsorgen håller dock öppet som
vanligt, förskoleundervisning bedrivs. Viktigt att vårdnadshavare meddelar, vecka för vecka,
vilka tider barnet kommer vara på dagis. Daghemmens informationskanaler är mejl (i första
hand) och anslagstavlorna på daghemmen (i andra hand).
Saltviks kommun informerar fortsätter på nästa sida
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Fortsättning Barnomsorg
Vid frågor kontaktas i första hand daghemmets föreståndare:
 Skogsgläntan, Hanna Söderlund hanna.soderlund@saltvik.ax tel. 48 490
 Prästkragen, Britt-Marie Lindvall britt-marie.lindvall@saltvik.ax tel. 43 650.
 Övriga frågor kontakta bildningschef Peter Holm peter.holm@saltvik.ax
tel. 040 - 526 38 47
Hur Saltvik gör med barnomsorgsavgiften bestäms vid nästa kommunfullmäktige.
Förslaget från kommunstyrelsen är att barnomsorgsavgiften, under perioden 16.3.2020 –
12.4.2020 eller t o m så länge undantagsförhållandet råder, ändras så att de dagar barnen inte
använder sig av kommunens barnomsorg är avgiftsbefriade och dras av från den månatliga
barnomsorgsavgiften.
Skola
Skolornas utrymmen är stängda fram till och med den 13 april 2020 och närundervisningen från
årskurs 4 och uppåt är inställd. Undervisning och handledning ordnas i så hög grad som möjligt
på alternativa sätt, i första hand genom undervisning på distans.
För elever i årskurs 1-3 erbjuds närundervisning i skolan för de som inte har möjlighet att ha sitt
barn hemma. Uppmaningen är dock att de vårdnadshavare som har möjlighet skall ha sitt barn
hemma. Skolorna fattar nödvändiga beslut om elevspecifika specialarrangemang och
närundervisning kan vid behov även ordnas för elever som är inom det mångprofessionella.
Skolornas informationskanal är Itslearning. Vid frågor rörande undervisning och
skolarrangemang som lunch och skolskjuts kontaktas respektive skolledare
 Ödkarby skola: Josef Fagerholm, josef.fagerholm@saltvik.ax tel. 489 140.
 Rangsby skola: Isa Blomqvist, isa.blomqvist@saltvik.ax tel. 43 600.
 Övriga frågor kontakta bildningschef Peter Holm, peter.holm@saltvik.ax
tel. 0457 37 989 47.
Bibliotek
Kommunens bibliotek håller stängt under tiden 18.3 – 13.4.2020 och planerade evenemang och
aktiviteter ställs in. Möjligheten att låna ut böcker på andra sätt utreds.
Fritidsverksamhet
Fritidsverksamheten i kommunen håller stängt till och med 13.4.2020. Starka barn-grupperna
får övningar via itslearning. Till alla elever i årkurs 1-6 läggs ”Veckans idrottsutmaning” upp,
även det på Itslearning.
Äldreomsorg
Till följd av undantagsförhållandet har dessa förändringar uppkommit
 Besöksförbud gäller på Sunnanberg. Detta gäller alla besök.
Vi uppmuntrar anhöriga att hålla kontakten med de boende på Sunnanberg per telefon
för att göra besöksförbudet mindre påtagligt.
 Alla evenemang på Sunnanberg, inklusive seniorcafé och seniorträningen, ställs in
tillsvidare.
Har du frågor eller vill prata med någon inom kommunen?
Vänligen kontakta oss gällande dina funderingar! Du kan ringa:
 Äldreomsorgschef Maria Knip 431 660 eller 0457 361 34 31 (må-to kl. 8-16)
 Omvårdnadsledare Malin Eriksson 431 641 eller 0457 344 64 20 (må-fr kl 8-16)
 Ansvarig hemvårdare Gerd Danielsson 431 640 eller 0457 343 41 84 (må-fr kl 8-16)
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Socialkansliet
Socialkansliet tar enbart emot nödvändiga inbokade besök. Även hembesök och övriga
klientkontakter minimeras och klienter inom riskgruppen kontaktas vid behov via telefon.
Ni når socialkansliet per telefon 040 - 526 38 47 (kl. 8.30 - 16.00). Det går också bra att maila
sina frågor till: tf socialsekreterare Malin Lundberg på mailadress: malin.lundberg@saltvik.ax
eller till socialarbetare Tove Uvemo Moritz på mailadress: tove.uvemo@saltvik.ax.
Vid ansökan om utkomststöd går det bra att lämna in ansökningarna (inklusive underlagen för
uträkningen) utan personligt besök. Kommunens brevlåda finns vid vägskälet in till
kommungården.
Kommunkansliet öppethållning
Kommunkansliet i Nääs håller tills vidare öppet endast för bokade besök.
Växeln är som tidigare öppen kl 9.00 – 15.00, telefon 48 900.
Det går även bra att mejla info@saltvik.ax eller direkt till berörd tjänsteman
fornamn.efternamn@saltvik.ax.
Inför ett bokat besök bör du meddela ifall du de senaste 14 dagarna besökt utlandet eller om
du har förkylningssymptom. Ansökningar och andra handlingar kan lämnas i kommunens
brevlåda vid infarten till kommunkansliet.
Returdepån
Returdepån har begränsat sina öppettider till onsdagar kl. 18-20. Rekommendationen är
att nyttja Returdepån endast för brännbart avfall så länge undantagstillstånd råder.
Allmänt
Personer över 70 år förpliktas att undvika kontakter med andra personer och ska inrätta sin
vardag till förhållanden som motsvarar karantän. Detta görs för att skydda riskgrupper från att
utsättas för smitta. Samtliga uppmanas att vara behjälpliga med att sprida informationen till
den äldre delen av befolkningen.

MEDDELANDE FRÅN FOLKHÄLSAN:
Senior, se hit!
Under rådande omständigheter kan tiden bli lång och ensam.
Annette och Erika, vid Äldre och hälsa på Folkhälsan, finns tillgängliga på
tel: 018 527 063, mån-fre kl. 9-15 för dig som vill ventilera, reflektera eller bara
prata väder. Vi kan också boka en digital träff över t.ex Skype eller facebook.
Vi hörs!
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Du vet väl att du kan hitta Aktuell info om coronaviruset Covid-19 på ÅHS hemsida
www.ahs.ax , sidan uppdateras vartefter.
Allmänheten uppmanas följa med utvecklingen och följa givna direktiv. För kontakt
gällande följande frågor se nedan:

Råd till allmänheten








Undvik att resa.
Undvik folksamlingar över 10 personer.
Var noga med hygien, särskilt handtvätt.
Stanna hemma vid förkylningar, feber och andra symtom på
luftvägsinfektioner.
Besök inte äldre och sjuka personer.
Besök på äldreboenden är förbjudna.
Personer över 70 år ska stanna hemma.
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Kommunstyrelsen informerar:

KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDER

Saltviks kommunstyrelse sammanträder preliminärt:
Måndag 20 april
Måndag 11 maj
Måndag 15 juni
Mötena hålls på Kommungården kl. 17.00

KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDER

Saltviks kommunfullmäktige sammanträder preliminärt:
Måndag 1 juni

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.
Mötet hålls på Kommungården kl 19.00

SEMESTERSTÄNGNING UNDER SOMMAREN
Kommunkansliet håller semesterstängt vecka 30-31, 20.7 – 2.8
Kansliet håller även stängt
 Fredag 22.5, klämdag efter Kristihimmelsfärdsdag
 Måndag 8.6, klämdag innan 9.6 Självstyrelsedagen

5

Tekniska nämnden
informerar:

TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDER:
Tekniska nämnden sammanträder preliminärt:
onsdagen den 8 april
onsdagen den 6 maj
onsdagen den 10 juni

Mötena hålls på Kommungården kl. 18.30.

Social- och Omsorgsnämnden
informerar:

SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDER:
Social- och Omsorgsnämnden sammanträder preliminärt:
Tisdagen 14 april – Bokslut
Tisdagen 19 maj
Tisdagen 16 juni

Mötena hålls kl.18.30 på Kommungården i Nääs om inget annat meddelas
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Skol-och bildnings-nämnden informerar:

SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDER:
Skol- och bildningsnämnden sammanträder preliminärt:
onsdagen den 8 april – inleds vid Ödkarby skola
onsdagen den 13 maj – inleds vid Skogsgläntans daghem
onsdagen den 3 juni – extra möte vid behov
onsdagen 12 augusti

Mötena hålls kl.19.00 på kommungården i Nääs om inget annat meddelas.

DAGHEMMENS SOMMARSTÄNGNING 2020
Daghemmen har under sommaren 2020 stängt enligt följande:
22.6 – 26.7 Prästkragen daghem
13.7 – 26.7 Skogsgläntan daghem
Under perioden 22.6 - 10.7 är Skogsgläntan daghem öppet för samtliga barn
i kommunen.
Under perioden 13 - 26.7 är bägge daghem stängda, men om någon familj är i
behov av barnomsorg under den perioden ordnas det i Skogsgläntan daghem.

Skol- och Bildningsnämnden fortsätter
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Stick- och virkcafé samt Gubbcafé
är avslutat för säsongen på grund av Corona-viruset.
Verksamheterna fortsätter i höst.

Byggnads- och miljö-nämnden
informerar:

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN
SAMMANTRÄDER:
Byggnads- och miljönämnden sammanträder preliminärt
tisdagen den 14 april
tisdagen den 19 maj
tisdagen den 16 juni
Mötena hålls på kommungården i Nääs kl 16.30.
Byggnadslovshandlingarna ska vara byggnadskansliet tillhanda
senast 10 dagar före mötet.

Vänkurs
Vill du bli Röda korset vän till en äldre, ung med psykisk ohälsa, inflyttad eller någon
annan som behöver det?
Kom med på vänkurs torsdagen
den 23:e april kl. 18-21 på Rödakorsgården.
Fika ingår
Anmälningar till onsdag 15.4
Vi går igenom Röda korsets principer och verksamhet, olika former av vänverksamhet
(vänpool som kan ringas in för kortvariga uppdrag, följeslagarvän på ÅHS eller
långvarig vän), självkännedom och frivillig verksamhet.
Du förbinder dig inte till uppdrag utan kan även gå kursen för mer information.
För anmälan eller mer information kontakta; Linda Johansson, samordnare för social
och mångkulturell verksamhet tel. 040 8267005 linda.johansson@redcross.fi
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Saltviks församling informerar: april 2020
Hjärtligt välkommen till S:ta Maria kyrka för att dela gemenskapen i lovsång och tillbedjan!

Gudstjänster i april:

OBS! Från och med 22 mars och till undantagstillståndet upphör, kommer
kyrkan att vara stängd under gudstjänsttid. Gudstjänsterna kommer att
streamas/spelas in varje söndag kl 11 samt under påsken. Man kan då följa
gudstjänsten på datorn via youtube eller facebook. Se hemsidan.
Varje söndag efter gudstjänsten är kyrkan öppen två timmar där präst eller diakon finns tillgänglig
för samtal.
VID FÖRRÄTTNINGAR (dop, vigslar, jordfästningar) FÅR MAXIMALT TIO ( 10) PERSONER DELTA.
Kontakta kyrkoherden för mer information.
5.4, Palmsöndagen, högmässa kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist.
Kollekten tillfaller Svenska Lutherska Evangeliföreningen r.f.
9.4, Skärtorsdagen, mässa kl 19.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist.
Kollekten tillfaller Saltviks församlings konfirmandarbete.
10.4, Långfredagen, gudstjänst kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist.
Kollekten tillfaller Diakonianstalten i Helsingfors.
12.4, Påskdagen, festmässa kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist.
Blockflöjtsgruppen medverkar. Kollekten tillfaller Finska Bibelsällskapet r.f.
13.4, Annandag påsk. Andakt på Sunnanberg, Carolina Lindström och Natalie Örnkvist.
19.4, Första söndagen efter påsk, gudstjänst kl 14.00 i S:ta Maria kyrka. Outi Laukkanen och Katrin
Gwardak. Kollekten tillfaller Mediamission Budbärarna r.f.
26.4, Andra söndagen efter påsk, högmässa kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Olav Johansson och Natalie
Örnkvist. Kollekten tillfaller KCSA.
3.5, Tredje söndagen efter påsk, högmässa kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och
Natalie Örnkvist. Kollekten tillfaller Retreatstiftelsen.
Födelsedagsfest efter högmässan 3.5 i Mariagården för 80, 85, 90, 95+ åringar. Lätt lunch samt kaffe
och tårta. Gästartist: Niklas Lantz. Anmäl dig och din följeslagare senast 29 april till pastorskansliet
tel: 018-43260 eller e-post: saltvik@evl.fi
3.5, Gemensam barnkörskonsert för Saltviks och Jomalas barnkörer kl 18.30 i Mariagården.

ALL VERKSAMHET I FÖRSAMLINGEN ÄR INSTÄLLD SÅ LÄNGE UNDANTAGSTILLSTÅNDET PÅGÅR.
OM UNDANTAGSTILLSTÅNDET HÄVS UNDER APRIL SKER AKTIVITER ENLIGT NEDAN:

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). Ingen övning v. 15-16.
Är ni intresserade av musiklek för 5-6-åringar. Förberedelse för kör eller annan musikverksamhet.
Kontakta Natalie Örnkvist för information.
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Kyrkokör torsdagar kl 18.30-19.30 i Mariagården. Ingen övning v. 15-16
Blockflöjtsgrupp för vuxna onsdagar kl 16.30 i Mariagården. Ingen övning v. 15-16

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. Ingen träff v 15.

Övrig verksamhet:
Bibelgrupp tisdagar kl 19.00 i Mariagården. Alla välkomna!
Församlingslunch torsdagen den 16 april kl 11.00 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 Lottas taxi 018-43671 eller Rolands taxi 018-48411.
Herrlunch torsdagen den 23 april kl 11.00 i Mariagården. Alla herrar är välkomna att äta, umgås och
prata. För mer information kontakta Guy Linde.

ALL VERKSAMHET I FÖRSAMLINGEN ÄR INSTÄLLD SÅ LÄNGE UNDANTAGSTILLSTÅNDET PÅGÅR.
OM UNDANTAGSTILLSTÅNDET HÄVS UNDER APRIL SKER AKTIVITER ENLIGT OVAN:

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

senast 15 april.
Annette Andersson arbetar i församlingen som tf. diakoniarbetare.
Hennes telefontid är måndagar och tisdagar kl 9-12. Tel: 0457 3434 403.
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 18 45,
ekonomikanslist Britt Lindholm tel: 0457 345 1308
kantor Natalie Örnkvist tel: 0457 344 9267
tf. diakoniarbetare Annette Andersson 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
Församlingen förbehåller sig rätten till ändringar
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Välkomna till Folkhälsans lekpark i Haraldsby (Byagården)!
Platser finns lediga för våren och hösten 2020!
Lekparken är till för barn i åldern 2 - 5 år. I parken får ert barn möjlighet att leka
utomhus och ha roligt tillsammans med andra barn.
Lekparken har två anställda.
Parken har öppet måndag – torsdag kl. 10 – 14.
Barnen får vara i lekparken 3 timmar per dag.
Hemvårdsstödet påverkas inte av att ert barn är inskrivet i lekparken.
Terminsavgift: 175 €, billigare om barnet är kortare än en hel termin.
För mer information och anmälan, kontakta Inger Gammel tel: 040 0691198
Med förbehåll för eventuella kommande ändringar pga undantagsförhållande.

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 sommarjobbet idag!
Läs mer på vår hemsida: www.nordjobb.org
eller Nordjobb på Facebook.
Tel: (18)17279, e-post: aland@nordjobb.org

11

SALTVIK KOMMUNKANSLI TELEFONNUMMER
Växeln

48 900

Fax

489 011

Kommundirektör
Ewa Danielsson

489 020 eller 0457 524 40 49

Kanslisekreterare
Solveig Gestberg

489 017

Ekonomichef
Marika Mattfolk

489 021

Personalsekreterare
Mia Jansson

489 031

Tf Socialsekreterare
Malin Lundberg

489 030 eller 040 - 526 38 47

Socialarbetare
Tove Uvemo Moritz

489 033

Byggnadsinspektör
Erika Gottberg

489 016

Kommuningenjör
Dina Friberg

489 040

Byråsekreterare
Ylva Westerberg

489 022

Bildningschef
Peter Holm

489 018 eller 040 - 526 38 47

Byråsekreterare
Johanna Häggblom

489 032

Receptionist/kanslist
Nina Ljungqvist

489 023

Kommunkansliet är öppet vardagar kl. 8.15 – 16.00.
Under rådande undantagsförhållande tar vi ENDAST EMOT BOKADE BESÖKARE.
Inför ett bokat besök, meddela om du varit utomlands under de senaste 14 dagarna och
om du känner av några sjukdomssymtom.
Telefonväxeln är öppen som vanligt kl. 9.00 – 15.00.

Socialkansliet har telefontid kl. 9.00 – 10.30.
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