SALTVIK
INFORMERAR mars

Samhällsinformation

Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY
E-post: info@saltvik.ax
Hemsida: www.saltvik.ax

Kommunstyrelsen
informerar:
KOMMUNFULLMÄKTIGE
SAMMANTRÄDER:
Saltviks kommunfullmäktige
sammanträder preliminärt:
Måndagen 30 mars
Måndagen 1 juni
Sammanträdet hålls i
kommungården i Nääs kl. 19.00
och är öppet för allmänheten.

KOMMUNSTYRELSEN
SAMMANTRÄDER:
Saltviks kommunstyrelse sammanträder
preliminärt:
Måndagen 2 mars
Måndagen 16 mars
Måndagen 20 april
Måndagen 11 maj
Måndagen 15 juni

3 / 2020

Tel: 48 900

Fax: 489 011

Kommunkansliet
informerar:
ANSÖK OM SOMMARJOBB I
SALTVIKS KOMMUN
Det är många saltviksungdomar som haft
sitt allra första sommarjobb i Saltviks
kommun. Att arbeta för kommunen kan
vara en intressant och lärorik väg in i
arbetslivet. Vi erbjuder även kommande
sommar sommarjobb för ungdomar i
åldrarna 15-17 år, och vi ser fram emot
din ansökan!
Checklista för dig som söker:
Din ansökan skall vara inlämnad senast
måndag 16 mars 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:
-personligt brev där du berättar
vilket/vilka jobb du söker (ange även
jobbnr.), vem du är och varför du söker
-meritförteckning (CV)
-dina kontaktuppgifter
Två platser (nr. 1 och 2) vid
Sunnanberg vårdhem
6 veckor: 8 juni – 19 juli
Dina arbetsuppgifter:
Delta i social samvaro, sysselsättning
och utevistelse, promenader, hjälpa till
med matservering och disk samt vid
behov utföra andra sysslor.
Fortsätter på nästa sida…
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En plats (nr. 3) vid Sunnanbergs
kök
4 veckor: 8 juni-5 juli
Dina arbetsuppgifter:
Hjälpa till med disk, förberedning av
mat och vid behov även utföra andra
sysslor.
En plats (nr. 4) vid Prästkragen
daghem
2 veckor: 8-21 juni
Dina arbetsuppgifter:
Städning och tvättning/rengöring av
leksaker m.m. inför
sommaruppehållet, delta i arbetet i
barngrupp (läsa sagor, leka, spela
spel etc.) vid behov också andra
sysslor inom barndagvården samt
skötsel av planteringar vid
daghemmets gård.
En plats (nr. 5) vid Skogsgläntan
daghem
2 veckor: 8-21 juni
Dina arbetsuppgifter:
Städning och tvättning/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 Rangsby skola
2 veckor: 8-21 juni
Dina arbetsuppgifter:
Städuppgifter, flytt och enklare
skötsel av inventarier, vid behov
också andra sysslor som skötsel av
planteringar på skolgården.

En plats (nr. 7) vid Skogsgläntans
daghem/Ödkarby skola
2 veckor: 8-21 juni
Dina arbetsuppgifter:
Städuppgifter, flytt och enklare
skötsel av inventarier, vid behov
också andra sysslor som skötsel av
planteringar på skol/daghemsgården.
Två platser (nr. 8 och9) vid
fastighetsskötseln
4 veckor: 8 juni-5 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 och lön (samma för
alla sommarjobb)
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. Timlön 8,72 €.
Meddelande till de som erbjuds
sommarjobb
Senast fredagen den 14 maj
meddelas samtliga sökande om man
fått jobb eller inte. En gemensam
uppstartsträff ordnas för alla
sommarjobbare måndagen den 8 juni
kl. 8.30 vid kommunkansliet i Nääs.
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Skol- och bildningsnämnden informerar:
ANSÖKAN OM BARNOMSORG 2020-2021
Ansökan om barnomsorg (daghemsplats och fritidshem för skolbarn) för
hösten 2020 - våren 2021 och för skolbarn för sommaren 2020, inlämnas senast
22 mars 2020 till kommunkansliet i Nääs.
Ansökan gäller:
-Skogsgläntan daghem,
-Prästkragen daghem samt
-föris-/eftisplats för skolbarn åk 1-2 i Rangsby skola/Ödkarby skola.
Ansökningsblankett erhålls från daghemmen, kommunkansliet, Ödkarby skola
och Rangsby skola.
Alla blanketter finns även på kommunens hemsida Där finns även information om
avgifter, arbetsplaner och dylikt.
Vi önskar att även de som behöver barnomsorgsplats våren 2021 ansöker
redan nu, detta för att vi skall få en överblick av det totala behovet inför
kommande verksamhetsår.
Närmare upplysningar:
Skogsgläntan daghem – föreståndare Hanna Söderlund tel. 48 490.
Prästkragen daghem - föreståndare Britt-Marie Lindvall tel. 43 650.
Bildningskansliet - bildningschef Peter Holm tel. 489 018, 0457 379 8947.
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 o bildningsnämnden fortsätter…
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INSKRIVNING TILL SKOLORNA 2020 – 2021
Inskrivning kommer att hållas i skolorna i Saltvik: Ödkarby skola respektive
Rangsby skola torsdag 26 mars kl. 18.30.
Information 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. På hemsidan finns även information om
arbetsplaner, läsårets arbetstider och dylikt.
Till mötet skall vårdnadshavarna ha fyllt i inskrivningsblanketten (blanketten delas
ut på daghemmen och kan även skrivas ut från www.saltvik.ax) med
kontaktuppgifter och ha den med till mötet. 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 åk 1-2.
BOKNYHETER
Vuxna
A. Örnberg

Fixa fint i träd
gården
H. Reuterskiöld Hushållshandboken
L. Kilander
Frontallobsdemens
– den förbryllande
sjukdomen
L. Holmes m fl. Evvie Drake börjar
om
S. Fellbrink
Än sjunger hon inga
sånger

BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

17.30 – 20.00
8.30 – 14.00
8.30 – 14.00
17.30 – 20.00

Lunchstängt 11.00 – 11.30
Tel. 48534
e-post: biblioteket@saltvik.ax
Hemsida: www.saltvik.ax
GUBBCAFÉ
Gubbcafé i Saltviks bibliotek
onsdag 11 och 25 mars
kl. 12.30 - 14.00.

Barn
J. Kjaer
M. Widmark
K. Ohlsson
Z. Zombie
H. Bross

STICK- OCH VIRKCAFÉ
Taynikma-Fint
Mojängen
Mysteriet på
Ödeborgen
Mitt liv som Zombie
Titta en kanin

Stick- och virkcafé i Saltviks
bibliotek, torsdag 12 och 26 mars
kl. 12:30 – 14:00.
Välkomna!
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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 erhålla 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 Skol och bildningsnämnden tillhanda senast den
31.3.2020 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
(27.5.2019)
Närmare upplysningar ger bildningschef Peter Holm på tel. 489018.

STYRKETRÄNING för föräldrar hemma med barn
Med kroppen som redskap tränar vi på kroppens grundläggande rörelser och styrka.
Du lär dig träna utifrån din egen nivå och bygger dig starkare och rörligare.
Målgrupp: Föräldralediga i Saltvik
Plats: Ödkarby skolas idrottssal
Tidsperiod: januari-april
Träningstillfällen: 12 pass, måndagar med start den: 20/1, stopp den: 13/4.
Klockslag: 11.45 – 12.45
Anmälan: Till fritidsledare Johan på tel: 0457 – 530 07 29 eller mejl johan.pavals@saltvik.ax
men det går även bra att komma oanmäld.
Kostnad: Träningen är avgiftsfri
Träningspassens syfte är att erbjuda föräldralediga i kommunen allmän styrke-, konditions- och
rörlighetsträning i grupp. Passen leds av kommunens fritidsledare Johan Påvals och hålls i
Ödkarby skolas idrottssal. Övningarna kommer exempelvis att bedrivas genom så kallad
cirkelträning.
Har du frågor/funderingar kring denna träning, kontakta fritidsledare Johan på
tel: 0457–530 07 29 eller johan.pavals@saltvik.ax.
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Visit Åland och Ålands Näringsliv besöker Saltviks kommun den 26 mars.
Vi vill höra vilka aktuella frågor och utmaningar det finns gällande näringslivet och
turismen i din kommun. Målgruppen är i första hand företagare men givetvis är alla
intresserade välkomna.
Från Ålands Näringsliv deltar fyra personer, mera information om Ålands Näringsliv
www.naringsliv.ax. Från Visit Åland deltar två personer, mera information om Visit
Åland www.visitaland.org.
Träffen sker den 26 mars i kommunkansliet och inleds kl. 18.00.
Ålands Näringsliv och Visit Åland är på plats från kl. 17.30 om någon vill komma lite
tidigare och diskutera med dem enskilt.
Välkomna!

HUNGRY FOR SALTVIK skapar fungerande näringskretslopp
Invenire driver ett spaden-i-marken-projekt med fokus på Saltvik.
Uppdraget är tydligt: Sätt näringsämnena i bättre omlopp och visa hur cirkulära
modeller fungerar i praktiken! Målet är att med Saltvik som ett pilotprojekt bygga
grunden för framtidens hållbara och cirkulära livsmedelssystem.
Lär dig mer om agroekologiska symbioser, matmedborgarskap,
näringsneutrala kommuner och annat på www.hungryforaland.fi och följ oss på
Facebook (HungryforSaltvik).
Infoträff: Lägg in den 2.4 kl 19 i kalendern för då ordnar vi en infoträff om projektet
på kommungården. Välkommen!
Kontakta oss gärna om du har idéer eller frågor!
Hungry for Saltvik drivs av Invenire Market Intelligence Ab.
Kontaktperson: Patricia Wiklund, tel: 040 8228 848,
email: patricia.wiklund@invenire.fi.
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Saltviks församling informerar: mars 2020
Hjärtligt välkommen till S:ta Maria kyrka för att dela gemenskapen i lovsång och tillbedjan!

Gudstjänster i mars:
1.3, Första söndagen i fastan, gudstjänst kl 14.00 i S:ta Maria kyrka. Outi Laukkanen och Natalie
Örnkvist. Kollekten tillfaller Matbanken på Åland – hygienartiklar och pengamedel.
8.3, Andra söndagen i fastan, Festmässa med Röda korsets Saltviksavdelning kl 11.00 i S:ta Maria
kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. Barnkören medverkar. Kollekten tillfaller
Församlingsförbundet. Röda korset bjuder på kaffe i Mariagården.
15.3, Tredje söndagen i fastan, gudstjänst kl 19.00 i S:ta Maria kyrka. Outi Laukkanen och Katrin
Gwardak. Kollekten tillfaller Finska missionssällskapet r.f.
22.3, Marie bebådelsedag, högmässa kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie
Örnkvist. Kyrkokören och konfirmander medverkar. Kollekten tillfaller Finlands svenska
kyrkosångsförbund r.f. Östra Saltviks marthor bjuder på våfflor i Mariagården.
26.3, onsdag, Vesper/aftonbön kl 18.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist.
29.3, Femte söndagen i fastan, Pilgrimsmässa kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Edgar Vickström, Carolina
Lindström och Natalie Örnkvist. Kollekten tillfaller föreningen Finlands krigsänkebarn r.f. Efter mässan
Pilgrimsvandring till Norrsvedja, Toböle.
5.4, Palmsöndagen, högmässa kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist.
Kollekten tillfaller Svenska Lutherska Evangeliföreningen r.f.

Församlingens musikverksamhet:
Barnkör onsdagar kl 18.00 - 19.00 i Mariagården. Kören vänder sig till barn från sju år och uppåt (finns
det förskolebarn som är intresserade finns möjlighet att testa, då behöver en vuxen vara med första
gången). Nya medlemmar välkomna!
KOM OCH PROVA PÅ BARNKÖR!

11.3 onsdag kl 18.00 i Mariagården. Vi sjunger, leker och fikar.
Är ni intresserade av musiklek för 5-6-åringar. Förberedelse för kör eller annan musikverksamhet.
Kontakta Natalie Örnkvist för information.
Kyrkokör torsdagar kl 18.30-19.30 i Mariagården. Nya medlemmar välkomna!
Blockflöjtsgrupp för vuxna onsdagar kl 16.30 i Mariagården. Nya medlemmar välkomna!

Församlingens barnverksamhet:
Knattarna träffas fredagar kl 10.00-12.00 i Mariagården. Under knattesamlingen leker, sjunger, busar
och fikar vi tillsammans med Katrin Gwardak. Samlingen är till för emmavarande föräldrar med barn i
åldern 0-6 år. Samlingen är kostnadsfri och ingen förhandsanmälan behövs. Knattarna träffas fredagar
under våren.
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Övrig verksamhet:
Bibelgrupp tisdagar kl 19.00 i Mariagården. Alla välkomna!
Församlingslunch torsdagen den 19 mars kl 11.00 i Mariagården. Vi äter lunch, dricker kaffe och sjunger
tillsammans. För måltiden uppbärs en frivillig avgift som går till församlingens missionsprojekt.
För färdtjänst kan du ringa Lottas taxi 018-43671 eller Rolands taxi 018-48411.
Herrlunch i Finströms församlingshem, Mikaelsgården fredagen den 27 mars kl 12.
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, 22 430 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:
Kontaktuppgifter: Församlingens pastorskansli håller öppet måndag-onsdag kl. 9.00-12.00 Tel: 01843260 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 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.

Östra Saltviks
Ungdomsförening
informerar:
Hjärtligt välkomna på
ÖSUFs årsmöte
8.3 klockan 19.00 på Högtomt
där bland annat stadgeändringar står
på agendan.
Föreningen bjuder på kaffe och tårta
efter mötet.

Västra Saltviks Väl
informerar:
Vi ordnar påskdans på Solbacka i
samarbete med Suncoast Cruisers.
Det åländska bandet Rewinds
spelar upp till dans!
När: Långfredagen den 10.4
Var: Solbacka
Tid: Lokalen öppnar kl. 19
bandet börjar spela kl. 21
Inträde: 15 € per person, kontant
betalning
Välkomna!
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Tekniska nämnden
informerar:
NYTT LÅSSYSTEM I
KOMMUNGÅRDEN
SALTVIK INFORMERAR
Ett nytt låssystem är installerat i
kommungården och kommer att tas i bruk
under våren. Det nya och det gamla
systemet kommer att fungera parallellt
under en tid, men nycklarna behöver
bytas ut till taggar snarast möjligt. När vi
har det nya systemet i gång informerar vi
om sista datum för nyttjande av nycklar.
Kontakta kommunkansliet gällande
utkvittering av taggar, tel: 48 900 eller
info@saltvik.ax.

Kommunkansliet
informerar:
Saltvik Informerar för april delas ut
26 mars. Stopptid för material är
torsdag 12 mars.
Material tas helst emot i elektronisk form
till info@saltvik.ax, annars på tel. 48 900.
Mer info: www.saltvik.ax under
Kommunen.
Avgifter för annonsering:
Helsida 100 € inkl. moms
Halvsida 55 € inkl. moms
1/4 sida 30 € inkl. moms
1/8 sida eller mindre 20 € inkl. moms.
För material som levereras efter utsatt
deadline faktureras en extra avgift om 20 €.
För mer info se: www.saltvik.ax

MOTIONSBANAN I KROKLUND
Motionsspåret går mellan Skogsgläntans
daghem och Solbacka. Vintertid lagas
skidspår då vädret tillåter.
Beslysningsknapp finns vid Skogsgläntans
daghem. Belysningen stängs av kl. 22:00 för
natten.

Vi vill även påminna allmänheten om att
ridning och trafik med motordrivet
fordon är förbjudet på motionsbanan i
Kroklund.

Vi har tid för DIG!
Nu kommer Malin
att vara mera på plats
(tisdagar och torsdagar) och välkomnar både gamla
och nya kunder.
Vi klipper damer, herrar och barn i alla åldrar.
Vi har öppet:
måndag, onsdag, fredag kl. 9.30-17
tisdag och torsdag kl. 9.30-20
helger enligt överenskommelse

Vi finns inne i Godby Center.
Har du svårt att komma till oss så gör vi även
hembesök!
Gilla vår sida "Salong Strix" på facebook, där
uppdaterar vi kontinuerligt.
Välkommen att boka tid på telefon 018-41295
eller skriv ett meddelande på vår facebooksida.
Direktnummer till Malin: 040 843 61 53
Vi ses! /Malin och Ulla-Britt
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IF Fram informerar:

IF Fram håller ÅRSMÖTE
söndagen den 22 mars kl. 18.00
i Ödkarby Skola.
Stadgeenliga förhandlingar!
Stadgeändring, prisutdelning och
servering.
Välkomna!
Följ IF Frams verksamhet
Om ni vill veta mer om vad som är på gång
inom föreningen, resultat från matcher,
rapporter från träningar och intressanta
intervjuer, följ oss på:
Hemsida: www.iffram.ax
Facebook: @ifframsaltvik
Instagram: @ifframaland
MEDLEM
Vill du enkelt hjälpa IF Fram genom att bli
stödmedlem 2020?
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 €

Pojkar/Flickor 08/09
Torsdagar i Ödkarbyhallen kl. 18.30 – 20.00
tillsammans med IFFK.
Ledare – Jesper Henriksson och Robert
Johans

Till våren kommer vi att besöka
förundervisningsgrupper och starta upp nya
lag för pojkar och flickor födda 2012-15.
Vill Ni redan nu veta mer – kontakta Kristian!
Vill du komma och testa på? Kontakta
verksamhetsledare Kristian Karlsson
VOLLEYBOLL
IF Fram volleyboll tränar för fullt i
Ödkarbyhallen onsdagar kl. 19.30 – 21.00 och
söndagar kl. 18.30 – 20.00.
Nya och gamla intresserade välkomna!
Om du har några frågor kan du kontakta:
Maria Sjöström
Tel. +358 457 5244 025
Stig Stenberg
Tel. +358 457 3798 896
INNEBANDY
Innebandysäsongen är i full gång med
träningar och seriespel. Vi tränar enligt
följande:

FOTBOLL
I väntan på våren, och att gräset i Rangsby är
redo, tränar vi inomhus.
Pojkar 11/12
Måndagar i Ödkarbyhallen kl. 18.00 – 19.00.
Ledare – Josef Fagerholm och Viveca Karlsson
Flickor 11/12
Onsdagar i Godbyhallen kl 17.30 – 18.30
tillsammans med IFFK
(flickor födda 2010-2013 är välkomna upp)
Ledare – Maria Johansson

Herrar Uppland/Åland
Måndagar kl.18.30 – 20.00 i Godbyhallen
Torsdagar kl. 20.30 – 22.00 i Baltichallen
Ledare – Jan Touminen (Uppland)
Kim Berglund (Åland)
Pojkar åk. 7-9 Uppland
Måndagar kl. 17.30 – 19.00 i Baltichallen
Torsdagar kl. 16.00 – 17.30 i Baltichallen
tillsammans med VÅSC.
Ledare – Dennis Isaksson
och David Holmberg
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Pojkar och flickor åk. 1-6
Onsdagar kl. 18.30 – 19.30 i Ödkarbyhallen
Ledare – Katarina
Damer
Spelar i Åländska serien
Kontaktperson – Alexandra Forselius
För resultat se:
Åländska serierna –
https://teamplay.nu/cup/?home=aland/19&la
yout=1&overview
Upplandsserien herrar https://www.innebandy.se/statistik/sasong/37
/serie/11751/serietabell
Upplandsserien juniorer https://www.innebandy.se/statistik/sasong/37
/serie/11759/serietabell
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,
styrelsemedlemmar. Allt är till stor
nytta för föreningen!
Vi erbjuder intresserade kurser och
utbildningar genom bl.a. Ålands Idrott
Hör av dig till Kristian på
tel. 0457 3455 458
eller vl.iffram@gmail.com vid frågor
eller intresse!

Skol- och
bildningsnämnden
informerar:
AFTER SCHOOL
för studerande åk 7 och uppåt
Saltviks kommun erbjuder dig som
studerande i åk 7 och uppåt att använda
idrottshallarna i kommunen avgiftsfritt
mellan perioden februari-april:
varannan vecka i Ödkarbyhallen
onsdagar kl. 16.00–17.30
start 5 februari vecka 6
varannan vecka i Rangsbyhallen
torsdagar kl. 16.00–17.30
start 13 februari vecka 7
Exempel på aktiviteter:
Spela badminton, pingis, fotboll, basket,
träna i ringarna/repen, bygg en
hinderbana, lyssna på musik mm. Kommer
det många deltagare kan vi köra en rolig
aktivitet i hela hallen. Fritidsledare Johan
finns på plats och assisterar efter behov.
Det kommer finnas möjlighet att åka
fritidstaxi från Rangsby (start Haraldsby)
till Ödkarbyhallen och från Ödkarby (start
Kroklund) till Rangsbyhallen.
Kontakta fritidsledare Johan om ni har
frågor kring aktiviteterna eller
taxiskjutsen.
Mobil: 0457 530 07 29
Mail: Johan.pavals@saltvik.ax
FB messenger: Fritidsledare Johan
Saltviks Kommun
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Räddningsområde
Ålands Landskommuner
informerar:

ANSVARIG SOTARE
P-O Mattsson är ansvarig
sotare i Saltviks kommun.
Telefon: 0400-529 251.

Byggnads- och miljönämnden informerar:

AVFALLSHANTERING

Miljöstationerna i Kvarnbo och
Kroklund
För att kunna fortsätta hålla en billig och
miljövänlig sophantering i Saltviks
kommun, gäller det att alla hjälper till och
följer anvisningarna.
Miljöstationerna är endast till för
hushållens återvinning.
Företag (oavsett företagsform) får inte
lämna sin återvinning vid stationerna,
utan ska föra den till t.ex. Svinryggen
eller Ålands Renhållning eller beställa
egna sorteringskärl (exempelvis från något
av företagen nedan).

Finns det ingen behållare för sortering av
de sopor hushållet har, ska de föras till
ReturDepån eller hämtas av någon av
åkarna som hämtar brännbart restavfall/
”hushållssopor” (t.ex. Kuhlmans Åkeri
eller Ålands Renhållning).

ÖPPETHÅLLNINGSTIDER VID
SALTVIKS RETURDEPÅ
Måndagar

13.30 - 17.00 samt
18.00 - 20.00

Onsdagar

18.00 - 20.00

Fredagar

13.30 - 17.00

Kväll före helg stängt (18.00 - 20.00),
alla helgdagar stängt.
ReturDepån är stängd trettondagsafton,
valborgsmässoafton, självstyrelsedagen,
midsommarafton, julafton och nyårsafton.
ReturDepån ligger vid Getavägen mellan
Saltviksvägen och Kroklundsvägen (skyltat)
och har tel: 018-48 157 och
0400-450 004.
Vid ReturDepå gäller endast
kontant betalning, ej bankkort.

Ta alltid ut all glädje i
förskott – Det värsta som
kan hända är att du har
varit glad i onödan!

OBS! Brännbart restavfall,
”hushållssopor”, får inte lämnas vid
miljöstationerna.
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Äldreomsorgen informerar:

SENIORCAFÉ
Välkommen på Seniorcafé, tisdagar udda veckor kl. 13.30 – 15.00 på Boogården.
10.3 Fysio Åland
24.3 Musikunderhållning med Christer och Uffe
7.4 Kafferep hemma hos Etel i Syllöda
21.4 Bingo
5.5 Våravslutning
Vid behov av taxi, ring 431 640 före kl. 11.00 på dagen för Seniorcafé.
Våra värdinnor som står för trakteringen är Etel Bamberg, Gun Holländer, Monica Smith
samt Pian Mörn.

Välkomna!

DET HÄNDER PÅför
SUNNANBERG
SENIORTRÄNING
pensionärer
Mars 2020

Med kroppen som redskap tränar vi på kroppens grundläggande rörelser och
styrka.Alla
Vi börjar
träna utifrån
nivå
och bygger dig starkare
ochHögläsning
rörligare med
pensionärer
som bordin egen
Kl. 14.20:
Kl. 10:
Pyssel/spel
hemma är också
tillsammans.
Anna-Lena NordbergKl. 14: Sittgymnastik
välkomna vid frågor
Dahlen
med Fysio Åland
Målgrupp: pensionärer i Saltvik

kontakta Susann Mansén
Kl. 18: RK-väntjänst
Plats: Ödkarby
skolas idrottssal
Tel. 0457-3650011.
TORSDAG 5.3
hundarna på besök
Tidsperiod: 7 tillfällen under perioden januari-april.
Kl. 10: Torsdagsträff
2.3 träningstillfällena: 13/3, 27/3, 17/4 (fredagar).
DatumMÅNDAG
för resterande
med tidningsgenomgång ONSDAG 11.3
Klockslag:
12.45
– 13.45
Kl. 14:
Bingo
Kl.johan.pavals@saltvik.ax
10: Målar/pysslar (lilla
kl. 14:
Församlingen
på mejl
Anmälan: till fritidsledare Johan på tel:
0457
– 530 07 29 eller
sidan)
3.3bra att komma oanmäld.
besök
men detTISDAG
går även
Kl. 14: Sittgymnastik och
Kl. 14:
Bingo (lilla
sidan)via hemvården är avgiftsfri
Kostnad:
Träningen
och skjuts
MÅNDAG 9.3
allsång
Kl.
10:
Frågesport
Träningspassens syfte är att erbjuda pensionärer allmän styrke-, konditions- och
TORSDAG
12.3
Bingo
rörlighetsträning i grupp. Passen ledsKl.
av14:
kommunens
fritidsledare Johan
Påvals
och hålls i
Kl.
10:
Torsdagsträff
Ödkarby skolas idrottssal. Övningarna kommer exempelvis att bedrivas genom så kalladmed
TISDAG 10.3
tidningsgenomgång
cirkelträning.
Kl. 10: Målar/pysslar
Kl. 14: Församlingen på
besök
Om du behöver hjälp med att ordna skjuts till och från Ödkarby skola
kan du kontakta hemvården
på tel: 431
640. För
ONSDAG
4.3 mer info om träningen kontakta fritidsledare Johan på tel: 0457–530 07 29.
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DET HÄNDER PÅ SUNNANBERG
Mars 2020
Alla pensionärer som bor
hemma är också
välkomna vid frågor
kontakta Susann Mansén
Tel. 0457-3650011.

ONSDAG 11.3
Kl. 10: Målar/pysslar (lilla
sidan)
Kl. 14: Sittgymnastik och
allsång

MÅNDAG 2.3

TORSDAG 12.3
Kl. 10: Torsdagsträff med
tidningsgenomgång
Kl. 14: Församlingen på
besök

Kl. 14: Bingo
TISDAG 3.3

Kl. 14: Bingo (lilla sidan)

ONSDAG 25.3
Kl. 14: Sittgymnastik
TORSDAG 26.3
Kl. 10: Torsdagsträff med
tidningsgenomgång
Kl. 14: Församlingen på
besök
MÅNDAG 30.3
Kl. 14: Bingo
TISDAG 31.3
Kl. 10: Måndagsträff i
stora matsalen
Kl. 14: Bingo

ONSDAG 4.3

Kl. 10: Pyssel/spel
Kl. 14: Sittgymnastik
med Fysio Åland
TORSDAG 5.3

Kl. 10: Torsdagsträff
med tidningsgenomgång
kl. 14: Församlingen på
besök
MÅNDAG 9.3
Kl. 10: Frågesport
Kl. 14: Bingo
TISDAG 10.3
Kl. 10: Målar/pysslar
Kl. 14.20: Högläsning med
Anna-Lena NordbergDahlen
Kl. 18: RK-väntjänst
hundarna på besök

MÅNDAG 16.3
Kl. 14: Bingo
TISDAG 17.3
Kl. 14: Önskemusik
ONSDAG 18.3
Kl. 14: Sittgymnastik med
Fysio Åland

ONSDAG 1 APRIL
Kl. 14: Greta Sundström

kommer och spelar i
stora matsalen.

Anmäl er till evenemanget
Tel: 018-43160.

TORSDAG 19.3
Kl. 10: Torsdagsträff med
tidningsgenomgång
Kl. 14: Församlingen på
besök
MÅNAG 23.3
Kl. 14: Bingo
TISDAG 24.3
Kl. 14.20: Högläsning med
Anna-Lena
Kl. 17.30: RK- Väntjänst
hundarna på besök
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