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SAMHÄLLSINFORMATION
Eckerö på Ålands solsida!
BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER
MÅNDAGAR
ONSDAGAR

17.00-20.00
17.00-20.00

ÅTERVINNINGSCENTRALENS
ÖPPETTIDER:
TISDAGAR
18.00-20.00
TORSDAGAR 18.00-20.00
LÖRDAGAR
13.00-16.00

Aktiviteter i januari på S olgården
M ån

12/1

Ons
M ån
Tors
Tis
Tors
Tis
Tors
Ons

14/1
19/1
22/1
27/1
29/1
3/2
5/2
11/2

Kaffemusik tillsammans med M årten Andersson kl. 13.30.
Kom och sjung av hjärtans lust i trevligt sällskap.
Sittgymnastik kl. 13.00
Dagisbarnen sjunger för oss kl 10.30
Yatzy kl. 13.00
Balansella kl. 13.00
Kinaschack kl. 13.00
Vi målar rosor kl. 13.00
Vi spelar Fia kl. 13.00
Sittdans kl. 13.00

Vill du jobba som lekledare vid Folkhälsans sommarsimskolor?
Som lekledare är du simlärarens assistent, du leder lekarna på land och hjälper till med
simundervisningen i vattnet.
Du bör vara 15 år fyllda och tycka om att jobba utomhus med barn.
Skriftliga ansökningar inlämnas senast den 15 mars till M aria Sundholm-M attsson,
e-post: maria.sundholm@aland.net
Vid frågor, kontakta M aria, tel. 040-843 61 78.

Kommundirektören informerar
Kommunal inkom stskatt
Kommunfullmäktige fasts tällde den kommunal a inkomsts katten oförändrad till 18.50 % för 2015.
Kommunal fastighetsskatt
Kommunfullmäktiges besl öt att fastställa oförändrade kommunal a fastighetss kattes ats er 2015 enligt följande:
Byggnader för stadigvarande boende
Andra bos tadsbyggnader
Allmän fas tighetss katt
Föreningshus

0,00%
0,90%
0,70%
0,00%

Kommunal hundskatt
Kommunfullmäktige besl öt att inte uppbära hunds katt i Ec kerö kommun under 2015.
Bruksavgifter för vatten och avlopp
Bruks avgift för vatten 1,50€/m³ exklusi ve moms.
Avl opps avgiften 3,65 €/m³ exklusi ve moms.
Grundavgift för vatten
68,55 €/år på förbrukning mellan 0 - 300m³ (exkl. moms)
205,65€/år på förbrukning från 300m³ -uppåt ( exkl. moms)
Anslutningsavgifter för vatten och avlopp
Vatten 1,07€/m³ exkl. moms
Avl opp 2,00€/m³ exkl. moms

828,39 exkl. moms
1548,39 exkl. moms

Förseningsavgift på vattenavläsning 2015
Kommunfullmäktige besl öt att höja förseningsavgiften för de s om inte meddelat sin mätarställning inom utsatt tid till 40,34€
Externslamtaxa
För perioden 01.01.2015-31.12.2015 för slutna s ystem 18,00€/m³ exklu sive mom s.
För perioden 01.01.2015-30.04.2015 och 16.09.2015-31.12.2015 för tr ekammarbrunnar och sl amavs kiljare
32,03€/m³ exklu sive mom s.
Under perioden 01.05.2015-15.09.2015 mottas ej externslam från tre- kammarbrunnar och sl amavs kiljare.
Avgifter för småb åtshamn en
Hamnavgiften 2015 höjs med 2 %, till 132,13 € exkl. moms 24 %.
Byggnad slovsavgifter
Byggnadslovsavgifterna höjdes med 5% . Mera info från teknis ka kansliet.
Avfallstaxor
Kommunfullmäktige besl öt att fastställa följande förhöjda taxor med ca:5,0 % för år 2014.
Sops äc k
10,00 €/st. (8,06)
Okomprimerat, brännbart
48,00 €/m3 (38,71)
Blandavfall, deponi
84,00 €/m3 (67,74)
Obehandlat trä
22,50 €/m3 (18,15)
Bildäc k
6,50 €/s t
(5,25)
Traktor och lastbilsdäc k
12,00 €/st (9,67)
Ris
17,00 €/m3 ( 13,71)
Enstaka föremål (soffor,s ängar)
13,00 €/st (10,48)
Enstaka plastkass e
2,50 €/s t
(2,02)
Vitvaror, inneh. Kyl media
11,50 €/st (9,27)
Återvinningsmaterial från företag.
Kartong och metall
Vit blandpapper och tetror
alumi nium
Glas

4,00 €/s äc k eller 19,00
6,10 €/s äc k eller 26,50
6,10 €/s äc k eller 26,50
6,10 €/s äc k eller 26,50

€/m3 (3,23
€/m3 (4,92
€/m3 (4,92
€/m3 (4,92

€/säck eller
€/säck eller
€/säck eller
€/säck eller

15,32 € m3 exkl.mom s)
21,37 € m3 exkl.mom s)Mjuk blandpl ast och
21,37 € m3 exkl.mom s)
21,37€ m 3 exkl.moms)

Taxa för enskilt avlopp
Taxan för ens kilda avlopp under år 2014 höjs med c a 5% . Taxan fastställdes till 129,03 € exkl.moms.
Taxa för h emtjänstservice
Kommunfullmäktige besl öt att följande avgifter fastställs:
Regelbunden hemtjänst
För regelbunden hemtjänst enligt vård– och ser vicepl an betalar klienten en månadsavgift s om baserar sig på hus hållets bruttoinkomster samt på personantalet. Grunden för månads avgift är på lagen om klientavgifter i nom s ocial - oc h hälsovår den (912/). Indexjustering
följer efter statsrådets förordni ng och social - och hälsoministeriets meddelande.
Övriga avgifter inom hemtjänsten:
Det finns ingen gällande lag för ser viceavgifter för klienter som bor på s ervicehus . I Ec kerö kommun tillämpas den lagstiftning s om
finns för hemtj änstavgifter.
Avgiftstak för hemtjänstavgift
Avgiften får som högst utgör a en viss fastställd proc ent av betalningsför mågan. Proc entsats en har fastställts i klientavgiftsförordningen. F ör en persons hus håll får avgiften högst utgöra 35 % av betalni ngsförmågan och två personers
hushåll högst 22 % av betalni ngsförmågan.
Tillfällig h emtjänst
För tillfällig hemtjänst eller ser vice för personer med mindre än 1 besök/vec ka, uppbärs 9,30€/bes ök samt kostnader enligt aktuell
stöds ervice.

Information
Periodplats
Dygnsavgiften för en periodpl ats, avsedd för avlas tning, s om är 34,80 € inkluderar hyra, mat oc h hemtjäns tavgift.
I samband med att kriterierna för intagning till Solgården revideras s es s ystemet för tidsbestämd vistels e på periodplats över.
Taxa för för- och eftermiddagsvård
Kommunfullmäktige beslöt att taxan för för- och eftermiddagsvården från och med inledningen av skolans verksamhetsår hösten 2015 fastställs till
65 % av barndagvårdens taxa, oberoende av om både för- och eftermiddagsverksamheten utny ttjas eller ej.
Hyror på kommungården
Kommunfullmäktige besl öt att uppbär a bara en hyra för kommungården för sammanträdesrum med kök och hall. H yran fas tställdes till
64,52 euro exklusi ve moms . Politiska partier kan kos tnadsfritt använda kommunens
utrymmen för s ammankomster.
Mera info i protokollet på hemsi dan.

VÅRENS MEDISKURSER I ECKERÖ
Spans ka för nybörjare 2, fortsättning
Onsdagar 14.1 – 11.3 kl. 1.30 – 20.00 (8 tillfällen)
Ledare: Mercedes Urbano-Winquist Plats: Eckerö skola
Kursen är en fortsättning på höstens kurs. Vi får öva att tala med hjälp av konversationsövningar och läser lättare texter. Nya deltagare med viss
förkunskap är välkomna, konta kta gärna läraren för mer information. Kursavgift 35,90€
Bli vän med iPad
Tisdagen den 20 januari kl. 18.15 – 21.30 (1 tillfälle) OBS! TISDAG!
Lärare: Siv Ekström Plats: Eckerö skola
Kom med en kväll och prova hur man handskas med en iPad och vad man kan göra med den. Vi surfar på nätet, tar bilder, filmar, gör anteckningar och går igenom hur man gör för att skaffa sig nya appar. Kursavgift: 15,75€
Möt våren i topptrim
Torsdagar 22.1 – 23.4 kl. 18.30 – 19.45 (12 tillfällen)
Lärare: Linda Kortman Plats: Eckerö skola
Öka din spänst, sty rka och kondition med en härlig blandning av rörelser med inslag från y oga till kampsport. Efter uppvärmning kör vi en pulshöjande del för att förbättra konditionen. Därefter fokus på sty rka och stabilitet i lugnare tempo och avslutning med skön stretch. Vi arbetar med
den egna kroppen, övningarna går att anpassa individuellt. Ta gärna med liggunderlag. Kursavgift: 41,05€
Fortsättningskurs i e kologis k hudvård
Onsdagen den 4 mars kl. 18.30 – 21.00 (1 tillfälle)
Lärare: Nina Axell Hartvik Plats: Eckerö skola
Vill du veta vad du smörjer på din hud? Vill du själv kunna påverka ditt välbefinnande? Du får lära dig mer om eteriska oljor och göra naturlig
aromaparfym. Vi lär oss skillnaden mellan salva och creme och tillverka ansikts - och kroppscreme. Du får recept och produkter med hem. Kursavgift: 15,75, materialkostnad tillkommer
Korgar av tidningspa pper
Fredag 6 mars kl. 18.00 – 21.15, lördag 7 mars kl. 10.00 – 16.00
Lärare: Agnetha Danielsson Plats: Eckerö skola
Behöver du ny a korgar och förvaringslådor? Då är den här kursen för dig! Vi flätar korgar av tidningspapper och annat återvinningsmaterial. Ta
gärna med lunch och kaffe! Kursavgift: 26,55€
Sånglust
Tisdagar 24.3 – 28.4 kl. 18.30 – 20.00 (6 tillfällen)
Lärare: Miina Fagerlund Plats: Eckerö skola
Här låter vi sången göra gott för själ och hjärta. Vi sjunger för att det är roligt, utan krav och läxor. Vi startar med lätt röstuppvärmning och
ibland slin ker det in lite enklare röstteknik och stämsång. Inga förkuns kaper krävs, ta gärna med vattenflaska. Ny a deltagare varmt välkomna!
Kursavgift: 26,55€, avgift för kopior tillkommer.
Latmansträdgården
Onsdagen den 25 mars kl. 18.00 – 21.15 (1 tillfälle)
Lärare: Maria Thomasson Plats: Eckerö skola
En inspirationsföreläsning för dig som hellre vill ligga i hängmattan än arbeta dig svettig i trädgården. Hur gör jag min trädgård vacker med enkla
medel? Var ska jag lämpligast lägga krutet? Ta gärna med lite fika om du önskar! Kursavgift: 15,75€
Mercedes choklads kola (vuxen+barn)
Söndagen den 29 mars kl. 13.00 – 16.15 (1 tillfälle)
Lärare: Mercedes Urbano-Winquist Plats: Eckerö post- och tullhus
Favorit i repris! En kurs för barn tillsammans med en vuxen. Vi går igenom chokladens ursprung, tillverkning och olika sorters choklad och gör
två enklare chokladprojekt då vi rollar och dekorerar. Något gott att ta med hem blir det också. Passar barn mellan 8 och 12 år. Anmäl endast ett
barn per vuxen. Lokalen är ej handikappanpassad. Kursavgift 21€, ingredienser betalas på plats, ca 25€/par.
Fortsättning från hösten:
Motionsgymnastik
med Chatrine Fällma n
Måndagar kl. 19.00 – 20.00 Eckerö skola

Anmälningar tas emot av Medis kansli i Mariehamn, telefon 531 620 eller
www.medis.ax
OBS! Anmäla dig direk t till de kurser du vill gå,även om de startar läng re fram i
vår. För få anmälninga r gör a tt k urser kan ställas in även i ett tidigt skede.

Folkhälsan informerar
VÅRENS AKTIVITETER FÖR FOLKHÄLS ANS MEDLEMMAR
Föräldra- barngymnastik för barn 0-4 år
i Eckerö skola måndagar kl. 18–18.45, med start den 19 januari.
Ingen ledare, föräldrarna ansvarar själva för sina barn.
Kontaktperson Fia Granlund tel 040 5720 754
Terminsavgift: Gratis, förutsatt att föräldrarna är medlemmar i Folkhälsan
Barngymnastik för barn född a 2009 -2011
i Eckerö skola tisdagar kl.18–18.45 med start den 20 januari, 12 tillfällen.
Ledare: John Blomqvist
Max antal deltagare är 10 st (först till kvarn), anmälan till Maria Sundholm-Mattsson
tel 040 8436 178 senast den 16 januari! Minimiantal deltagare är 6.
Terminsavgift: 40 €, föräld rarn a skall vara medlemmar i Folkhälsan
Yoga
i Eckerö skola onsdagar kl. 20–21.15 med start den 4 februari
11 st tillfällen: vecka 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18
Ledare: Andreas Sarling
Anmälan senast den 16 januari till Andreas Sarling per e-post andreas.sarling@gmail.com eller SMS till nr
0457 5637 727, anmälan är bindande. Minimiantal deltagare är 10.
Terminsavgift: 60 € för medlemmar
Motionsdans
på Ekeborg fred agar kl.19–21, mer information kommer på vår Facebook -sida (Folkhälsan i Eckerö)
Ledare: Hannu Karlsson och Inga Söderlund
Avgift: 2 €/gång för medlemmar
Zumba
I Eckerö skola torsdagar kl. 19.45-20.45, med start den 22 januari (12 st tillfällen)
Ledare: Iren e Mattsson
Anmälan senast den 16 januari till Gunilla Mattsson tel 0457 343 1974, anmälan är bindande. Minimiantal
deltagare är 10.
Terminsavgift: 60 € för medlemmar
Vi har på begäran åt erin fört drop-in avgift fö r yoga och zumba, pris 8,50 €/gång.
Studeranderabatt 50%.
Alla aktiviteter sker på egen risk, egen förs äkring krävs.
Medlemsavgiften för år 2015 är 10 € för dig i åldern 15 år och uppåt.
Betalas in på ÅAB FI646601000112168

Skördefest

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
Tf. socialarbetare
Kanslist
Byråsekreterare
Tf.ledande närvårdare
Vik. Äldreomsorgsledare
Ekonom

Rasmus Basilier
329 321
Dina Friberg
329 322 tel.tid kl. 9-11
Håkan Häggblom
329 324
Andrea Björnhuvud
329 323 tel.tid kl. 9-11
Malin Söderberg
329 331 mån & ons
Agneta Överström
329 320
Maggi Häggblom
329 326
Elin Suojanen
364 026
Yvonne Öfverström-Sundqvist
364 022
Maarit Grönlund
364 521
maarit.gronlund@hammarland.ax

E-post personligen

förnamn.efternamn@eckero.ax

Nästa nummer av EckeröEckerö- info utkommer i början av februari 2015
Skicka in ditt material via e-post till info@eckero.ax
Materialet skall vara oss tillhanda senast den 31.1.2015
Annonspriser 2014. Helsida 73,00 €, halvsida 48,00 €, 1/4 sida 25,00 €
(inkl. 24% moms)

