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SAMHÄLLSINFORMATION
Eckerö på Ålands solsida!
BIBLIO TEKETS Ö PPETTIDER
MÅNDAGAR
TO RSDAGAR

17.00-20.00
17.00-20.00

Eckerö hälso-och sjukvårdsmottagning
Telefontid måndag – fredag kl. 8.15 – 9.00
Telefon 0457 3135822
Sjukvårdsmottagning endast enl. tidsbokning.
Dvs. boka tid till mott. ifall du vill mäta blodtryck,
ta bort stygn mm.
Hälsningar Ursula och Lisen

ÅTERVINNINGSCENTRALENS
ÖPPETTIDER:
Tisdag
Lördag

14.00-16.00
13.00-16.00

Självständighetsdagen
6 december är kansliet stängt!
Vi gör en mindre ombyggnad på
kommunkansliet, vi ber om överseende med ev. olägenheter!

HEDERSUTMÄRKELSER
2013-14 Inbjudes invånare i Eckerö att lämna förslag på
mottagare av hedersutmärkelser till:
Årets Kulturperson
Årets Miljövän
Årets Företagare
Årets Eckeröbo

med motive ring
med motive ring
med motive ring
med motive ring

OBS! Förslagen skall vara inlämnade/inskickade senast
måndagen den 9 december 2013 till
Eckerö kommun, Södra Överbyvägen 8, AX-22270 Eckerö, fax
018-38269 eller e-post: info@eckero.ax

LEDIGT JOBB
Kommunfullmäktige i Eckerö lediganslår en ordinarie deltidstjänst som
Kommun-bibliotekarie.
Mer information inne i bladet!

Annonser

Degersans Restaurang Q

Degersands Julbord
Här ute vid havet i Degersand på Restaurang Q sprider sig
doft av glögg ut i restaurangen och hemlagade delikatesser
dukas upp 29.11-1.12,5-8.12. & 13-15.12
Vi tar gärna emot grupper även andra tider.

Välkommen och njut!
Boka bord på tel. 38004 eller info@degersand.ax

Curling Åland

Vi serverar lunch i curlingcentret från måndag – fredag
kl. 11-13 (fram till 20.12)
Menyn finns på vår hemsida www.curling.ax och på FB Curling Åland
Boka årets häftigaste julbord! Tag med dina
anställda, vänner eller kolleger på en spännande
julaktivitet. Kombinera curling med julbord från/på
Restaurang Q/Degersand. Från 29 november.
Hör av dej till curling@aland.net eller på
tel.0457-3749778

Hjärtligt välkomna!

Information
Mån 11/11
Tors 14/11
Mån 18/11
Ons 20/11
Tors 21/11
Tors 28/11
Ons 4/12
Tors 5/12
Mån 11/11
T is 12/11
T is 19/11
Lör 23/11
T is 26/11
Ons 27/11
Mån 2/12
T is 3/12

Aktivite ter på Solgården i novembe r
Dagisbarnen kommer och sjunger kl 10.30
Vi spelar Yatzy kl 13
Pepparkaksbak kl 13
Sittdans kl 13
Ordspråk kl 13
Vi lagar julkransar, binder och dekorerar kl 13
Sittgympa kl 13
Bingo kl 13
Aktivite ter på Eke rgården i novembe r
Spela Uno med Hagar kl 13
Sittdans kl 13
Bingo kl 13
Vi lagar middag tillsammans och dukar fint. Vi träffas kl 16.
Sittgympa kl 13
Vi åker till stan och bowlar. Vi träffas vid Ekergården kl 12.30 och tar
oss mot stan, vi fikar på Idrottsgårdens Café och därefter bowlar vi mellan
kl 14-15.
Spela Uno med Hagar kl 13
Vi lagar julkransar kl 13. T ag med handskar, sekatör eller sax.
Varmt välkomna att delta i de olika aktiviteterna,
umgås, skratta och ha trevligt tillsammans.

KOMMUNBIBLIOTEKARIE
Kommunfullmäktige i Eckerö lediganslår en ordinarie deltidstjänst som Kommunbibliotekar ie.
I uppgifterna ingår bl.a. leda och övervaka biblioteksväsendets verksamhet, budgetansvar,
anskaffningar, magasinering och avskrivning av böcker och material, biblioteksservice för
eleverna, skötsel av biblioteket, statistik, samarbeta med andra bibliotek och kundbetjäning.
Omfattningen är av tjänsten är 38,6 % av full arbetstid.
Öppettiderna har varit må och to kl. 17 – 20. Må även dagtid för skolan 9.30 – 11.30.
Behörighetskrav enligt den åländska biblioteksförordningen 1997/83 § 3.
Behörighetskrav för en tjänst som bibliotekarie, som gäller arbetsuppgifter för centralbiblioteket, är
vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet,
avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier i vilken ingår eller utöver vilken har
slutförts minst 35 studieveckors ämnesstudier (60 högskolepoäng) inom området biblioteks och
informationsförvaltning vid universitet eller högskola.
Lön enligt AKTA (38.6 % av heltid):
Arbetet börjar enligt överenskommelse.
Prövotid: 4 mån.
Skicka ansökan med meritförteckning senast 13.12.2013 kl. 15.00 till: Eckerö kommun,
kommunfullmäktige, Södra Överbyvägen 8, 22270 Eckerö, eller på epost:
info@eckero.ax.
Mera info: Kommundirektör Kennet Lundström (kennet.lundstrom@eckero.ax)
329321, 040-750-3750.

Kejsar Alexander II:s stipendiefond
ANSÖKAN OM S TIPENDIUM
Eckerö kommun utdelar ett stipendium på 250 € ur Kejsar Alexander II:s
Stipendiefond.
Stipendiet kan sökas av universitets- och högskolestuderande eller studerande som bedriver
yrkesstudier i läroinrättning utanför Åland.
Sökanden skall ha varit bosatt i Eckerö kommun under ansöknings året (2013) samt året
dessförinnan 2012. Såsom hemort räknas alltjämt Eckerö, om den sökande tidigare varit
bosatt och folkbokförd i kommunen under minst tre år, oavsett om denne därefter har varit
folkbokförd på studieorten under ansökningsåret och året dessförinnan.
Den studerande bör med god framgång ha bedrivit studier under minst två terminer vid
nuvarande undervisningsanstalt.
Kommunstyrelsen beaktar vid sitt beslut om stipendiet i första hand den sökandes
studieresultat i förhållande till ifrågavarande utbildningsnivå. I andra hand tas hänsyn till
den sökandens ekonomiska ställning.
Ansökan med tillhörande meritförteckning skall inlämnas till kommunstyrelsen i Eckerö.
Eckerö kommun Södra Överbyvägen 8
senast fredagen den 29 november 2013.

i Eckerö
Årets julklapp – kanske något tovat?
Höstens sista kurs: Tovat till jul

Helgkurs: fredag 22.11 kl. 18:00-21:15, lördag 23.11 kl. 9:00-16:00
Inger Nygård är utbildad textilhantverkare och har hållit många tovningskurser
för Medis runt om på Åland. Nu har turen kommit till Eckerö! Så välkommen en
helg till skolan och lär dig hur man våttovar både prydnads- och bruksföremål
inför jul. Kursen passar såväl nybörjare som mer vana tov are.

Fåtal platser kvar, anmäl dig via Medis kansli tel. 531 620 eller www.medis.ax.
Medis kontaktperson i Eckerö:
Maria Christensen
mobil: 0457-342 1376
e-post: maria.christensen@aland.net
Facebook: Medis i Eckerö (grupp)

November:
Var snäll mot din bil och använd motorvärmare!
En varm motor drar mindre bränsle än en kall och slitaget
på motor och avgasreningssystem minskar.
M otorvärmare gör nytta redan från +10°C.

Notiser och kontaktuppgifter
Nämnd ordförande:
Kommunfullmäktige:
Marie Löfström.

Eckerö Info utkommer en gång i
månaden ( med undantag för juli) och delas
ut gratis till alla hushåll i Eckerö.
Bor Du i annan kommun eller utomlands
kan Du prenumerera och får då Infobladet skickat till den adress Du anger på
inbetalningen.

Kommunstyrelsen:
Rune Söderlund
Socialnämnden:
Jan-Anders Öström

Prenumerationsavgiften är fastställd
till € 23.-/år inkl.moms.

Miljö- och Byggnadsnämnden:
Mikael Stjärnfelt.

Önskar du prenumerera går det bra
att Du betalar in avgiften till:

Tekniska nämnden:
Brage Eklund.

ÅAB 660100-2007995
NORDEA 229618-123496
POSTGIROT SVERIGE 682525-1

Skol– och fritidsnämnden:
Gunilla Holmberg.
Närings- och kulturnämnden:
Henrietta Hellström

KOM IHÅG ATT SKRIVA DITT NAMN
OCH ADRESS I MEDDELANDEFÄLTET!

Eckerö kommunkansli
Södra Överbyvägen 8, 22270 Eckerö
Tel: 32930
Fax. 38269
E-post: info@eckero.ax
Öppettider: Måndag – fredag kl. 09.00-15.00 Lunchstängt 11.3011.30-12.30
Kommundirektör
Kommuntekniker
Lönebokförare
Socialchef
Kanslist
Byråsekreterare
Löneräkn/byråsek
Äldreomsorgsledare
Ekonom

Kennet Lundström
329 321
Dina Friberg
329 322
Håkan Häggblom
329 324
Andrea Björnhuvud
329 323
Agneta Överström
329 320
Maggi Häggblom
329 326 må-to
Sirkka Nordström
329 327
Suvi Gyllekrantz
364 026
Maarit Grönlund
364 521
maarit.gronlund@hammarland.ax

E-post personligen

förnamn.efternamn@eckero.ax

Nästa nummer av EckeröEckerö- info utkommer i början av december 2013
Skicka in ditt material via e-post till info@eckero.ax
eller med vanlig post till Södra Överbyvägen 8.
Materialet skall vara oss tillhanda senast den 30.11.2013
Annonspriser 2013. Helsida 70,00 €, halvsida 47,00 €, 1/4 sida 24,00 €
(inkl. 24 % moms)

