VILL DU FÅ DIN BILD PUBLICERAD HÄR?
Vi behöver bilder som vi får använda i infobladet, har du tex fina natur bilder från Lemland
som du har tagit och vill visa upp och som vi får använda? Maila dem då i hög upplösning till
infobladet@lemland.ax. Ditt namn kommer alltid stå tillsammans med bilden. Tack!

BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER:
Tisdagar
Onsdagar
Torsdagar

9–13 och 18–20
9–15
9–13 och 18–20

Självstyrelsedagen 9.6 stängt

Välkomna!

Skolvägen 3, tel 34595.
biblioteket@lemland.ax

Händelsekalender

Vet du om någon aktivitet som sker i kommunen? Ring 34 940 eller skicka e-post till info@lemland.ax.
Aktuella datum för nämndernas sammanträden finns på vår hemsida www.lemland.ax!
DATUM

DAG

TID

AKTIVITET

PLATS

KONTAKT

11.8

Tisdag

18.00 –
20.00

Poolspel ÅU04

Vikingavallen

Cia S
0400 744062

12.8

Onsdag

18.00 –
20.00

Poolspel P/F 0304

WHA

Cia S
0400 744 062

19.8

Onsdag

18.00 –
20.00

Poolspel P05

Sportkila

Cia R
0400 693 763

27.8

Torsdag

18.00 –
20.00

Poolspel ÅU04

Markusböle

Cia S
0400 744062

31.8

Måndag

18.00 –
20.00

Poolspel P05

Rangsby

Cia R
0400 693 763

2.9

Onsdag

19.00

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommungården

Kommunkansliet
34940

Kommunfullmäktige sammanträder
onsdagen den 2 september 2015
kl 19.00 i Kommungården
för att behandla i föredragningslistan upptagna ärenden. Föredragningslistan finns
på kommunens hemsida www.lemland.ax
en vecka före sammanträdet.
Fullmäktiges sammanträden är offentliga.

Byggnads- och miljönämnden
sammanträder tisdagen den
18 augusti 2015
Handlingarna skall inlämnas i god tid före
mötet, senast 14 dagar före sammanträdesdagen.
Byggnadsinspektör Johan Willstedt
finns i Lumparland onsdagar, tel 359 024.
Övriga dagar i Lemland tel 349 432

Biblioteks- och kulturnämnden meddelar:
Ansökan om kulturbidrag för
verksamhetsåret 2016 skall
lämnas in senast den
15 augusti.

Ansökan riktas till:
Lemlands bibliotek
Skolvägen 3
22610 Lemland

Observera att man numera också kan ansöka om bidrag via hemsidan
www.lemland.ax och Mina e-tjänster

Har din väg en
namnskylt?
Privata vägar i kommunen saknar ännu
vägnamnsskylt. Det är väghållarens ansvar att vägen får sin namnskylt.
Vi erbjuder er möjlighet att beställa namnskylt via tekniska kansliet.
Kostnad 105,40€ per paket (skylt, stolpe,
fundament)
Tel: 349 430
eller
e-post:eivor.augustsson@lemland.ax

HAR DU ETT EGET
AVLOPPSSYSTEM?
Håller ditt enskilda avlopp måttet för
de hårdare kraven på reningsgrad som
gäller?
Ombyggnad och nybyggnad av avlopp
kräver tillstånd och söks hos Byggnadsoch miljöinspektören i Lemland och
Lumparland. Blankett finns på nätet www.
lemland.ax eller att hämta på kommunkansliet.
Är du osäker på om du behöver göra något åt ditt enskilda avlopp, läs mer på
www.lemland.ax eller
www.avloppsguiden.se. Du kan också
kontakta byggnads- och miljöinspektör
Johan Willstedt på tel. 349 432 för vidare information.

Avfallsinformation
Återvinningsstationerna är till för sorterade hushållssopor
Övrigt avfall t.ex. byggavfall, farligt avfall, avfall i säckar,
deponi avfall, elektronik förs till:

Bengtsböle återvinningscentral
Öppettider:
Måndagar kl 16 – 20
Lördagar kl 10 – 13 (helgfria)

Det finns inte rum för säckvis med brännbart avfall i stationerna. Du vet väl att det inte är någon avgift på hushållsavfall som förs till Bengtsböle. Det ingår i den årliga
renhållningsavgiften.
Tack för att du respekterar detta!
Matrester och annat bioavfall skall komposteras, aldrig
föras till återvinningsstationen. Det sägs att i genomsnitt är
40% av hushållsavfallet komposterbart.
Tips: Gör själv en liten kompost till stugan av ett tätt kärl
med lock. Sätt kompostströ eller liknande i botten och
starta din sommarkompost. Tänk på att strö över ordentligt när du fyller på med matrester. Blanda om lite nu och
då.
Byggnads- och milljönämnden

Månadens
miljötips med
Byggnads- och
milljönämnden i
samarbete med Agenda 21:
AUGUSTI
Skippa rean. Räknar man per
användning blir det oftast
billigare att köpa ett par dyrare skor än tre par reaskor.
Man har ägnat mer eftertanke
innan man köper de dyrare
skorna och därmed använder
man dem mer regelbundet och
längre.

Bli aktieägare i
Amalias Limonadfabrik i Lemland
Amalias Limonadfabrik
Amalias Limonadfabrik i Lemland, Granboda, är Ålands enda limonadfabrik. Vi tillverkar
äkta åländsk limonad och kallpressad bärsaft på ett hantverksmässigt sätt. Amalias limonad
görs på de bästa råvarorna så som åländskt vatten och åländska och inhemska bär och
frukter.
Aktieemissionen
Aktieemissionen som pågår till den 31.8.2015 ger dej som lemlänning en unik möjlighet att bli
delägare i Amalias Limonadfabrik i Lemland. Målsättningen med aktieemissionen är bl.a. att
bredda ägarbasen och genom aktieemissionen få in nytt kapital i bolaget och göra
investeringar för att effektivisera produktionsanläggningen och öka kapaciteten. Med dessa
investeringar så kommer vi också att skapa nya arbetsplatser i Lemland.
Är du intresserad av att teckna aktier i Amalias Limonadfabrik, så kan du göra det
antingen:
1. Genom att mejla limonadfabrikören Tony Asumaa på tony.asumaa@aland.net eller ringa
honom på 040-5183214 för att få mera info om aktieemissionen.
2. På www.invesdor.com där du hittar prospektet och där du kan teckna aktier i Amalias
Limonadfabrik
Tony Asumaa, limonadfabrikör
Amalias Limonadfabrik
Lemlandsvägen 1865
22610 Lemland
mobil: 040-5183214

LOKALTRAFIKEN
17.8.2015 - 8.6.2016

Lokaltrafiken i Lemland består av två dagliga turer på rutten Vessingsboda - Flaka - Söderby som körs i
anslutning till Mariehamnsbussen.
Järsö-Nåtötrafiken utgår från Bussplan (hållplats 5) via taxirutan utanför City Blommor på Nygatan i
Mariehamn.

Turlista Vessingsboda-Flaka-Söderby
Morgonturen (Lemlands Taxi, Carita Jansén), kombination till Mariehamn
Vessingsboda kl. 07.04
Flaka

kl. 07.09

Västeränga

kl. 07.11

Söderby

kl. 07.19

Eftermiddagsturen (Lemlands Taxi, Carita Jansén), kombination från Mariehamn
Söderby

kl. 17.25

Västeränga

kl. 17.32

Flaka

kl. 17.35

Vessingsboda kl. 17.38
Söderby

kl. 17.45

OBS! Trafiken går runt södra Flaka

Turlista Järsö-Nåtötrafiken
Lokaltrafiken till Järsö och Nåtö upprätthålls av Jomala Taxi
Avgång från bussplan hållplats 5 kl. 16.15, via taxirutan utanför City Blommor på Nygatan i
Mariehamn kl. 16.17, med retur från Langnäs, Järsö kl. 16.35
Avgång från bussplan hållplats 5, kl. 17.15, via taxirutan utanför City Blommor på Nygatan i
Mariehamn kl. 17.17, med retur från Langnäs, Järsö kl. 17.35
Jomala Taxi viker vid behov in till Espholm och Granö - ring tfn 16 000!
I övrigt sköts busstrafiken från och till Lemland av Ålandstrafiken.

SPORT

Du som flyttat eller ska flytta, även inom kommunen.
Kom ihåg att göra adressändring till oss på kommunkansliet i Lemland
Du kan ringa, skriva eller skicka e-post till oss:
Tel: 34940
e-post : info@lemland.ax
adress: Lemlands kommun, Kommunrundan 7, 22610 Lemland

BÅTPLATS
Båtplatser finns att hyra vid
Västeränga småbåtsbrygga
Hyra 162,81 €/år (inkl. moms)
Kontakta Tekniska kansliet
tel. 349 431
e-post: margareta.nordblom@lemland.ax

Skeppargården Pellas

Allsång i lagår´n
Onsdag 5 augusti kl 19.00
med Tore ”Putte” Karlsson,
Christer Liewendahl och Uffe Andersson
Entré 15 euro
inklusive kaffe med hembakt
Lotteri med fina vinster
Museet med kaffestuga öppet alla
dagar kl 11-16 t.o.m. 30.8
Vindsgalleriet: Jonas Wiléns
”Falling sensation”
Bli medlem i föreningen! Medlemsavgift
2015 15 euro för enskild medlem, 30 euro
för samfund, betalas in på konto Skeppargården Pellas rf ÅAB FI86 6601 0001
121284 med referensnummer 6619.

Hyr Skeppargården
Pellas

Stora huset 400 euro
för stillsamma fester och
mottagningar
Ladugården 300 euro
för 110 personer.
Information och bokning:
Freya Darby 04573134012
freya.darby@gmail.com

Vi tar även emot donationer av äldre sjöfartsföremål till museet samt saker som
kan säljas i vårt lopptorg (ej kläder eller
elektronik).
Kom även ihåg Pellas minnesadresser,
finns på Pellas, bankerna och begravningsbyråerna.
www.skeppargardenpellas.ax
Gilla oss på Facebook!

SENIORER

Sveagårdens matsedel
Vecka 32
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

3-9 Augusti
Makaronilåda
Dagens fisk
Köttbullar med potatis, sås
Kycklingsoppa, efterrätt
Chili con carne
Dagens fisk
Schnitzel, potatis och sallad

Vecka 35
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

24-30 Augusti
Köttsås, potatis, spagetti
Fisk
Bruna bönor, stekt fläsk
Köttsoppa, efterrätt
Kyckling, sås, ris o potatis
Fisk
Revbensspjäll, sås, potatis

Vecka 33
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

10-16 Augusti
Fläsksås, potatis
Fisk
Korvgryta
Gulaschsoppa, efterrätt
Skinkgratinerad blomkål, potatis
Fisk
Biff Rydberg

Vecka 36
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

31 Aug - 6 September
Skinkfrestelse
Fisk
Köttfärslimpa, svampsås, potatis
Ärtsoppa, plättar o sylt
Kotlett, sås, potatis och grönsaker
Fisk
Lammstek, potatisgratäng

Vecka 34
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

17-23 Augusti
Bräckt korv, stekt ägg, potatis
Fisk
Rotmos, karré, senapsrelish
Fisksoppa, efterrätt
Pannbiff med lök, potatis
Fisk
Tjälknöl, potatisgratäng

Lunchen vid Sveagården serveras kl. 11.30 FÖR KOMMUNENS PENSIONÄRER
och bör bokas senast tre dagar före planerat besök, telefon 34218.
Med reservationer för ändringar

Välkomna önskar personalen vid Sveagården
För att i bästa möjliga mån undvika missförstånd vid bokning av mat, både vid hemleverans,
avbokningar och när ni kommer till Sveagården för att äta, ring direkt till köket, tel: 34218.
Där finns personal mellan kl. 9 – 17.

FOTVÅRD PÅ SVEAGÅRDEN
Fotvårdare Katarina Johansson besöker Sveagården 11 AUGUSTI.

Pensionärer och sjukpensionärer ringer och bokar tid med Katarina på telefon 23707

Fotvård 1 timme kostar 50€

Nagelklippning 35€

Nu besöker vi en plats nära dig
kom med och påverka Leader!
Måndag 10.8 Lemland & Lumparland
På Skeppargården Pellas i
Granboda kl 19.00—20.00
Leader Åland far runt på Åland för att höra just Er åsikt om
vad Leader bör satsa på fram till år 2020. Samtidigt berättar
vi vad som gjorts med hjälp av Leader mellan 2010-2015
Vi bjuder på kaffe med dopp. Vänligen meddela om du
kommer så vi kan beställa fika senast den 16.8.2015
till info@leader.ax 0457 34 50 450

ÖPPNA ÅLÄNDSKA MÄSTERSKAPET
AUGUSTISMÄLLEN 2015
SÖNDAGEN DEN 30 AUGUSTI
START VID BREDMO SKYTTEBANOR I LEMLAND
Start: kl. 09.00. Anmälan på plats. Glatt humör, vapenlicens,
hagelgevär cal.12 medtages.
Startavgift: 25 €/person, lagavgift 10 €/person. Hagelammunition ingår
i startavgiften.
Klasser: Dam, senior, junior samt 3-manna lag.
Fina priser i alla klasser. Servering. Sunes Jakt och Fritid visar
jaktvapen och tillbehör.

Svara gärna på vår enkät som du hittar på vår hemsida

VÄLKOMNA !
Arr. LEMLANDS JAKTVÅRDSFÖRENING

www.leader.ax
!

Känner du dig
ensam?
Det är du inte ensam om

!

Vattengymnastiken i Allaktivitetshuset i Mariehamn
Ledare: Linda Adolfsson

Man kan känna sig ensam av många olika skäl, du bor kanske ensam,
träffar sällan anhöriga eller vänner, har svårt att färdas på egen hand.
Skulle du gärna komma hemifrån och umgås med andra en stund?

Onsdagar kl 19.00 samt kl 20.00
Start 9 September 2015

Kom med i vår grupp. Vi träffas 1 gång/månad i Folkhälsans
Allaktivitetshus i Mariehamn. Vi äter en gemensam lunch, har sittdans,
olika program med musik underhållning, föreläsning men framför allt
umgås.

Anmälan till Kerstin Nordenström
per mail kerstin.nordenstrom@ahs.ax
eller per telefon 0457-5244235 efter kl 18.00

Folkhälsan ordnar och bekostar taxi till och från Allaktivitetshuset.

Start: Tisdag den 6/10 2015-8/3-2016, En Tisdag /månad mellan kl:
11.30-14.15.
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus i Mariehamn

!

Ledare: Nina Jansson, koordinator äldre och hälsa
Pris: man betalar endast för lunch (varmrätt , efterrätt+ kaffe) 8,10€/
tillfälle.

Yoga på kommande……
mer information kommer senare i höst

Anmäl dig till: Nina Jansson tel:527043 eller email:
nina.jansson@folkhalsan.ax . Tar emot anmälningar från den 3 /8 - 3/9

!

ANNONSERA I LEMLANDS INFOBLAD

PARTYTÄLT
UTHYRES

Totalt kan vi erbjuda 200 m2 vattentäta
tält med fönster och mysig ledbelysning
som tillsammans har plats för över
200 personer.

Med en annons når du alla hushåll
och företag i kommunen
1/8
1/4
1/2
1/1

82,5mm x 60,5mm
82,5mm x 126mm
170mm x 126mm
170mm x 257mm

9€ exkl.moms
17€
34€
51€

infobladet@lemland.ax

5x8m för 40-50 pers
5x12m för 60-70pers

Skicka färdiga annonser i PDF och i rätt storlek.
Vill du ha hjälp med utformningen, hör av dig i god
tid.

För offert kontakta oss:
info@knutsbodaindustries.com
040 591 64 21

Deadline för nästa infoblad är
28 augusti kl 16.00
Material lämnas till:
infobladet@lemland.ax
Emelie Christenbrunn, tel. 040 762 53 93
eller
Kommunkansliet:
Lemlands kommun, Kommunrundan 7,
AX-22610 Lemland

Ett städat
bygge sparar tid

r

ontaine

5 m³ C
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1 m³ S

12–38

k

m³ Fla

Vi har även bilar och teknik för:
• Slamsugning
• Oljetankar
• Hetvattenspolning
• Torrsugning av t.ex. isolering från mellantak eller grus från husgrunder

Vi utför alla typer av
El- och VVS-service
samt installation
Våra övriga tjänster:
• Fastighetsservice
• Styr- och reglersystem, installation/service
• Energideklarationer
• Värmepumpsförsäljning m.m.

Vi tar hand om ditt avfall och förser dig med lämplig behållare före,
under och efter byggtiden. Läs mer på www.renhallningen.ax.

Skogshyddsvägen 11 • tel. 27 580 • www.renhallningen.ax

Bolstavägen 3 • Tel. 23 020 • www.epab.ax

KLIPP UT & SPARA

NÄR NI ÄR I BEHOV AV
TAXI - RING

• STOR BIL - 8 PERSONER
• GÅR ÄVEN ATT BOKA I FÖRVÄG

