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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

16.8

Byggnads- och miljönämndsmöte

15.8

Ansökningar till kulturbidrag inlämnade

Lemlands bibliotek

26.8

Deadline för inlämning till Infobladet

Lemlands bibliotek

Kommunkansliet

KONTAKT

Johan Willstedt
Se mer info på sidan 5!
Liv Örneryd

Nästa Infoblad utkommer
måndagen den 5 september.
Deadline för nästa infoblad
är fredag 26 augusti kl 16.00

Du som flyttat eller ska flytta,
även inom kommunen:
Kom ihåg att göra adressändring till
oss på kommunkansliet i Lemland!

Material lämnas till:
infobladet@lemland.ax
Annika Persson och Liv Örneryd
eller Kommunkansliet:
Lemlands kommun, Kommunrundan 7,
AX-22610 Lemland

Har din väg en
namnskylt?

Byggnads- och miljönämnden
sammanträder
tisdagen den 16 augusti 2016
Handlingarna skall inlämnas i god tid före mötet,
senast 14 dagar före sammanträdesdagen.

Privata vägar i kommunen saknar ännu

Byggnadsinspektör Johan Willstedt

vägnamnsskylt. Det är väghållarens ansvar att

finns i Lumparland onsdagar, tel 359 024.
Övriga dagar i Lemland tel 349 432

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

@lemland.ax
Tekniska nämnden.

Månadens miljötips med
Byggnads- och miljönämnden
i samarbete med Agenda 21:

Augusti
De kortaste bilresorna är de som ger högst
koldioxidutsläpp per kilometer. Om du väljer att
cykla eller promenera gör du en bra miljöinsats,
samtidigt som du stärker din egen hälsa!

2

Återvinningsstationerna är till för
sorterade hushållssopor
Skrymmande sopor och övrigt avfall t.ex. byggavfall,
farligt avfall, avfall i säckar, deponi avfall, elektronik,
glödlampor förs till
Bengtsböle återvinningscentral
Öppet:
Måndagar kl 16 – 20
Lördagar kl 10 – 13 (helgfria)
-Endast förpackningar av hårdplast ska lämnas i plastsorteringen vid
återvinningsstationerna, t.ex. ketchup- och schampoflaskor eller tomma
glasslådor. Går det att skrynkla ihop förpackningen räknas det istället som
mjukplast, och då ska det läggas i brännbara hushållssoporna
-Det finns inte plats för säckvis med brännbart avfall i stationerna. Vik ihop och
platta till så mycket som möjligt, speciellt kartongen.
-Du vet väl att det inte är någon avgift på hushållsavfall som förs till Bengtsböle.
Det ingår i den årliga renhållningsavgiften.
-Det är mycket trevligare för alla och bättre för vår miljö om vi sorterar
rätt och hjälps åt att hålla ordning i våra återvinningsstationer

VÄNLIGEN RESPEKTERA 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.
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Info från BIBLIOTEKET

Vi rensar i hyllorna!
Nu kan du köpa billiga gallrade böcker
och tidskrifter från biblioteket.

Välkomna!

BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER:
Tisdagar
Onsdagar
Torsdagar

9–13 och 18–20
9–15
9–13 och 18–20

Skolvägen 3, tel 34595.
Bild från läslust.se

biblioteket@lemland.ax

Dags att söka kulturbidrag
för verksamhetsåret 2017!
Kulturbidrag kan sökas för/av:
•Föreningar eller sammanslutningar med verksamhet i Lemlands kommun
•Privatpersoner bosatta i Lemlands kommun
•Kulturverksamhet som riktar sig till kommunens invånare
•Annat kulturevenemang eller tillställning som riktas till kommunens invånare

OBS! Senast den 15 augusti skall ansökningarna lämnas in!
Ansökningarna lämnas till Lemlands bibliotek, Skolvägen 3, 22610 Lemland.
Mer info och ansökningsblankett finns på kommunens hemsida.
Kultur- och fritidsnämnden
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Info från FRITIDSKANSLIET

Måndagen den 8.8.2016
hela dagen är Valbohallens
bollhall samt bägge
omklädningsrummen
stängda pga reparationer.
Gymmet kan dock användas
som vanligt.

Barbieutställning 2016
Ann-Gerd Steinby och Isela Valve visar
barbiedockor och tillhörande kläder
på Lemlands bibliotek
14 augusti - 30 september
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Hyr
Skeppargården
Pellas
Vika-Fika
i Skeppargården

Mangårdsbyggnaden 400 euro för mindre
Pellasfester,
nya bagarstuga
stillsamma
t.ex. födelsedags- och
dopmottagningar.
Lördag
13-15.30
Ladugården
300 2.4
euroklför
större fester, rymmer 110 personer, t.ex. för bröllop.
Kjell
Ekström läroch
ut bokning
konsten att
För information
kontakta
FreyaavDarby
vika påsarhusmor
och kassar
affischer,
freya.darby@gmail.com
04573134012
gamla tapeter o.dyl.
www.skeppargardenpellas.ax

Ta med egen sax och lämpligt
pappersmaterial ifall du har sådant.

Hyr Skeppargården Pellas

Mangårdsbyggnaden 400 euro
för mindre stillsamma fester, t.ex.
födelsedags- och dopmottagningar.
Ladugården 300 euro för större fester,
Kursavgift 5 € i vilken ingår kaffe
rymmer 110 personer, t.ex. för bröllop.
med bröd.
För information och bokning
Kontakta
husmor Freya Darby
den
kl 18.30
Anmälan senast Onsdagen
31.3 till Freya
på10 augusti
freya.darby@gmail.com 04573134012
Sång-och musikunderhållning av lokala förmågor
tel. 04573134012
www.skeppargardenpellas.ax

Viskväll på Nybonds i Krogstad

- Karl-Fredrik Söderman; visor, bland annat av Nils Ferlin, Gustaf Fröding, m.m
- Anna Sjöwall, Jonathan Sjöwall och Jenny Lindgren; trions egna favoriter
- Dennis Eriksson, Ann Granlund och Lillebror; underhållning med en knippe
Lumparlandslåtar
Alla hjärtligt välkomna!
Gamla Krogstavägen 192
/Styrelsen

Säloljekokning
Lördagen den 20 augusti kokar vi sälolja på Nybonds i Krogstad,
med start kl 12.00
Vi har servering i cafeet, loppis, och guidade visningar
i den gamla mangårdsbyggnaden
Allt till förmån för Nybonds
Alla hjärtligt välkomna!
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KLIPP UT & SPARA

Hyr SOLKULLA i Flaka

NÄR NI ÄR I BEHOV AV
TAXI - RING

Dop, konfirmation, student, bröllop m.m.

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

Solkulla är perfekt för dig som söker en festlokal
i hemtrevlig och gemytlig miljö! För att boka
Solkulla måste du ha fyllt 20 år.
– utrymme för max 80 sittande gäster
– kök med bl.a diskmaskin och mikrougn
– komplett utrustning porslin/glas/bestick
Pris: 200 €
Vid bokning och förfrågan kontakta Johanna
Häggblom, 040 5954695, jfsolhem@aland.net.
Avbokning görs senast en vecka före, underlåtenhet debiteras.

Välkomna!

Södra Lemlands Marthaförening r.f

Dog Management och Handlingskurs med
välkända Gerard O’Shea

Vill du hjälpa Röda Korset att hjälpa?

Ålands Idrottscenter
i Godby
10-11 September
Sista anmälningsdag: 9 Augusti

Inför den årliga STORMARKNADEN
lördagen den 6.8
behöver vi varor att sälja i Lemlands stånd.

Dog Management visar hur man upprätthåller relationen
mellan ägare och hund och hur man uppfostrar och formar
hunden till ägarens önskemål, utan att minska på kärleken.

Om du har bakat, odlat, kokat, hantverk, m.m.

Handling är kontakten mellan föraren och hunden, det används
ofta som term inom utställning, men behövs även vid alla andra
former av träning och tävling med hund.

att skänka kontakta någon av oss:

Pris: 140€/ekipage, 80€/åskådare utan hund. Bindande
anmälan som betalas i förhand för att säkra platsen på kursen.
Sista anmälningsdag 9.8.2016.

Marina; Flaka 0457 3426 899
Patricia; Lemböte/Knutsboda 040 8462 582

För mer info och anmälan, kontakta Petra Berglund på Fyra
Ben, tel 040 594 0190 eller maila
fyraben.hunddagis@gmail.com.
PM via Facebook till sidan FyraBenHunddagis går också bra.
Arrangör:

Veronika; Hellestorp 0457 3428 059

I samarbete med:
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SENIORER

Sveagårdens matsedel
Vecka 32 8-14 augusti

Vecka 35 29 augusti-4 september

Vecka 33 15-21 augusti

Vecka 36 5-11 september
Måndag Ugnskorv, potatismos
Tisdag
Dagens fisk
Onsdag
Hackad jägarbiff, potatis
Torsdag Potatis-och purjosoppa, efterrätt
Fredag
Rotmos med carré
Lördag
Dagens fisk
Söndag
Fläskschnitzel, potatis

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Korvsås, potatis
Dagens fisk
Lever Anglaise, potatis
Fisksoppa, efterrätt
Pannbiff med lök, potatis
Dagens fisk
Schnitzel, potatis
Fläsksås, potatis
Dagens fisk
Lasagne
Ärtsoppa, plättar, sylt o grädde
Kycklinggryta, ris/potatis
Dagens fisk
Fläskkotletter, potatis

Vecka 34 22-28 augusti

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Korvstroganoff, potatis
Dagens fisk
Biff a´la Lindström, potatis
Köttsoppa, efterrätt
Mald leverbiff, potatis
Dagens fisk
Kyckling, currysås, ris/potatis

Välkomna

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Potatis- och köttfärslåda
Dagens fisk
Kalops, potatis
Kycklingsoppa, efterrätt
Revbensspjäll, potatis
Dagens fisk
Wallenbergare, potatis

Lunchen vid Sveagården serveras kl 11.30
FÖR KOMMUNENS PENSIONÄRER och bör
bokas senast tre dagar före planerat besök,
tel 34 218.
Med reservationer för ändringar

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.

Fotvårdare Katarina Johansson kommer till
Sveagården den 8 augusti.
Boka på tel nr: 23 707
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
www.lemland-lumparland.evl.ax
ADRESS: Lemlandsvägen 1328,
22610 Lemland | TELEFON: 018-34042
Kansliet öppet: mån, tis, tor 9.00-12.00
E-POST: lemland-lumparland@evl.fi

Augusti 2016
VECKOPROGRAM

BA= Benny Andersson ÁK= Ádám Kiss,
TS= Tua Storfors

Onsdagar
Sveagårdens andakter kl. 13.30 (3.8 BA+ÁK, 17.8 HHN BA+ÁK, 31.8 TS+ÁK)

Fredagar
Kapellhagens andakter kl.13.30 (5.8 BA+ÁK, 19.8 HHN BA+ÁK, 2.9 TS+ÁK)
Stiftelsen Hemmets andakter kl.14.00 (12.8 TS+ÁK, 26.8 HHN BA+ÁK)

Personalens semestrar

Aktiviteter för barn och ungdom

Tua Storfors 18.7-7.8

Med anledning av att vår ungdomsarbetsledare Erika Santos är på
tjänstledigt ett år och hennes vikarie tillträder den 1 september är
programmet inte helt fastslaget.
Håll utkik på församlingens hemsida
och Facebook så kommer det mera information där lite längre fram.

Willy Nordberg onsdag-fredag 29.6-21.8
vikarie Julia Norlander
Erika Santos 25.7-21.8
Teresa Westmark 8-11.8

Sommarens öppettider i kyrkorna
Våra kyrkguider finns på plats 6.6—13.8
måndag-lördag kl. 10-16
Välkomna!

Pensionärsläger på
Lemböte lägergård 22-24 augusti
Vi njuter av god mat, trevligt program och samvaro. En hemlig utfärd ingår i
programmet.
Värdar: Roger och Marianne Syrén.
Pris: 50 euro.
Anmäl senast 5.8 till Mariehamns församling tel. 5360.
Varmt välkommen med!
Diakoniarbetarna
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