k!
s
å
p
Glad

KOMMUNEN INFORMERAR
Kommunfullmäktige beslöt på sitt senaste sammanträde den 21 mars att godkänna och fastställa förslaget till detaljplan för Norråker-området inklusive teckenförklaringar, detaljplanebestämmelser och – beskrivningar.
Kommunkansliet håller stängt
Torsdagen den 19 april är kommunkansliet stängt. Personalen deltar i gemensam fortbildning.
Vid akuta ärenden ring Mikael Smeds 050-527 86 55.
Årets lemlänning 2017
Nu finns det möjlighet att nominera kandidater till Årets lemlänning 2018! Fram till den 30 april kan man lämna in
förslag på kandidater. Förslagen ska motiveras och kan lämnas per e-post till info@lemland.ax eller skriftligen till kommunkansliet eller biblioteket.
Kommunvimpeln
Kommunvimpeln finns till försäljning på kommunkansliet måndag – fredag kl 9 – 15 samt på biblioteket under öppettiderna tisdagar och torsdagar kl 9 – 13 och 18 – 20, samt onsdag kl 9 -15.
Fyrametersvimpeln kostar 20 euro och sexmetersvimpeln 35 euro.
Hälsningar kommunkansliet

Välkommen att vandra längs Lemlandsleden!
Nu är naturen fylld av fågelsång och en begynnande grönska. Den väluppmärkta Lemlandsleden, från Lemströms kanal
till Lumparsund, inbjuder till vandring i den lemländska naturen. Samtidigt får du hälsosam motion.
		

		
		
		

Ledens sträckning är: Lemströms kanal - Lemböte – Knutsboda – Söderby – Kyrkan
– Norrby – Bistorp – Granboda – Lumparsund.
Här finns markägarnas lov att vandra och tack vare god uppmärkning ingen 		
risk att gå bort sej. Man kan naturligtvis gå valfria avsnitt av leden.
Vandringsbroschyr med karta finns att köpa för 2 euro på
biblioteket och på kommunkansliet.

Karta
2 euro

Händelsekalender

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

DAG

TID

AKTIVITET

PLATS

KONTAKT

11.4

Onsdag

18.00 –
19.30

16.4

Måndag

19.00

24.4

Tisdag

19.00

Södra Lemlands Marthaförening ordnar
MYSKVÄLL på Solkulla
Alla välkomna!

Solkulla

Anita Eriksson
35349

25.4

Onsdag

19.00

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommungården

Kommunkansliet
34940

Brandkårsjuniorerna övar, nya medlemmar
hjärtligt välkomna!

Branddepån

Simon Söderlund
0457 553 4362

Brandkåren övar, nya medlemmar hjärtligt
välkomna!

Branddepån

Jonas Karlsson
0457 382 8636

Byggnads- och miljönämnden
sammanträder tisdagen den
17 april 2018 kl 19.00

Kommunfullmäktige sammanträder
onsdagen den 25 april 2018
kl 19.00 i kommungården

Byggnadslovsansökningar tas emot
kontinuerligt och beroende på ärendets
art är behandlingstiden 2-4 veckor

för att behandla i föredragningslistan upptagna ärenden. Föredragningslistan finns på
kommunens hemsida www.lemland.ax en
vecka före sammanträdet.

Byggnadsinspektör Johan Willstedt finns i
Lumparland onsdagar, tel 359 024
Övriga dagar i Lemland, tel 349 432

Fullmäktiges sammanträden är offentliga.

Månadens miljötips från Byggnads och miljönämnden
Ättika istället för sköljmedel

Sköljmedel är en klassisk miljöbov som man bör undvika. Om man ändå
vill mjuka upp kläderna kan man tillsätta 1-2 teskedar 24-procentig ättika
med dubbelt så mycket vatten och häll i sköljmedelsfacket
Vill du ha lite doftande kläder kan du droppa i 1-3 droppar eterisk olja

Bengtsböle
återvinningscentral
Sommaröppet april-september
Nästa Infoblad utkommer
måndagen den 7 maj 2018

Måndagar kl 16 – 20 (om måndag-

Deadline för nästa infoblad
är torsdag 26 april 2018 16.00

en är en helg är stationen öppen dagen
efter)

Material lämnas till:
infobladet@lemland.ax
Cia Numelin
eller Lemlands bibliotek, Skolvägen 3,
AX-22610 Lemland

Lördagar kl 10-13
(helgfria)
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Årets lemlänning 2018
Finns det någon i din närhet som du vill uppmärksamma och
som du tycker att kämpar i det tysta, ställer upp för andra vad
det än gäller eller helt enkelt hjälper sina medmänniskor i vått
och torrt?
Nu har du åter chansen att nominera din kandidat
till Årets lemlänning!
Fram till den 30 april är du välkommen att komma med förslag på
kandidater till Årets lemlänning 2017. Förslagen ska motiveras och kan
lämnas per e-post till info@lemland.ax eller skriftligen till kommunkansliet
eller biblioteket.
Vinnaren presenteras i infobladet, på kommunens hemsida
och facebook-sida.

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

Byastädning
Det är en fin tradition i många byar att ha
städtalka längs vägarna.
Om alla hjälps åt att plocka skräp blir vår
omgivning mycket trevligare för oss alla att
leva och vistas i.
Även i år kan ni hämta sopsäckar till byastädningen från kommunkansliet. Säckarna
lämnas sedan utan avgift till Bengtsböle
återvinningscentral då ni säger att det är
från byastädningen.
Kontakta tekniska kansliet tel 349 430

Tack för att ni hjälper till att hålla
rent och snyggt i Lemland!
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Information från Byggnads- och Miljökansliet om

ELDNING

För att minska/undvika spridning av miljöskadliga ämnen och rökstörningar i omgivningen, är det
förbjudet att elda avfall utomhus eller i värmepanna.
		
Endast följande avfall får eldas utan att tillstånd krävs:
- torrt gräs, ris och hyggesavfall
- obehandlat virke
- halm (inom jordbruket)
- mindre mängder tidningspapper, wellpapp och papp i värmepanna
Eldning av gräs och ris:
- förbered dig, utse lämplig plats, håll avstånd till byggnader
- beakta väder och vindförhållanden, riksen är störst på eftermiddagen då solen torkat
upp det fuktiga gräset
- en god idé är att samråda med grannarna om lämplig tid för eldning. Kanske ni kan
komma överens om en gemensam eldningsdag
- undvik pyreldning
- elda aldrig ensam och elda små ytor åt gången
- vatten och lämpliga redskap ska finnas tillgängligt
- ha en telefon tillgänglig om du behöver slå larm
- använd lämplig klädsel
- den som tänder har ansvar. Lämna inte platsen obevakad förrän elden är helt släckt.
Du får aldrig elda mjölkkartonger, plast, behandlat virke, möbler etc, vare sig utomhus eller i din
värmepanna. Syftet med den här bestämmelsen är att minska spridning av miljöskadliga ämnen
och rökstörningar i omgivningen.
Eldning utomhus
Vill du elda trädgårdsavfall enligt ovan, hör med brandmyndigheten
i din kommun att det inte råder eldningsförbud.
På internet kan du kontrollera om eldningsförbud råder:
http://webapps.alarmcentralen.ax/NewWeb/varning.asp
Landskapsalarmcentralen kan lämna information på telefon 19000

TRÄNA MED OSS!
Vill du komma igång med löpning?
Finns intresse så startar vi en löpgrupp i Lemland/Lumparland tillsammans med Cecilia Westerlund
Vi erbjuder även tabataträning, styrka & kondition:
Tisdag kl. 19.00 – 20.00 Mariehamn
Torsdag kl. 19.00 – 20.00 Mariehamn
Lördagar kl. 9.30 – 10.30 Lumparland
Kontakta oss för mer info.
Robert 040 553 86 85
Birgitta 040 759 74 78
robertochbirgittawilliams@gmail.com
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BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER:
Tisdagar
Onsdagar
Torsdagar

9–13 och 18–20
9–15
9–13 och 18–20

~~

Välkommen på DANS för
pensionärer!

Lemlands kommuns
ÄLDRERÅD:
Gun Holmström, ordförande,
tel. 040 8415666
Anna-Stina Donner, tel. 040 5028705
Lennart Elffors, tel. 040 5534512
Sven Sundström, tel. 040 0537060

Den 8 maj
kl. 13.00–15.00
på Valborg i Söderby
Accordion Club står för musiken och

Vi mottar gärna tips på aktiviteter!

Röda Korset i Lemland bjuder på lättare
tilltugg

Äldrerådets nästa möte hålls
måndagen den 23 april kl 12.30

Anmälan till Elisabeth 040 542 6734
Senast den 4.5

~~

Ta gärna med dig en vän!

Sångföreningen Triolen kommer att ha sångcafé
tisdagen den 8:de maj kl.19.00 i Birgittagården.
Mer info i nästa infoblad.

Ålands Taxi i Lumparsund
fortsätter med
Handelsturen till KEA-Market
på fredagar
Start 10.20 från Bäckäng – Flaka –
Sveagården – Kea Market
Pris 5 € /tur eller 10 € t/r
PS. Vi kör även Fpa Färdtjänst rullstolar.
Vi har 3 stora bilar till ert förfogande.

Ring och boka på tel 018 32000
Åsa Rehn / Rino Häuselmann
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Vill Du ha ett sommarjobb?
Hemservicen i Lemland erbjuder en ungdom i åldern 16 – 18 år möjlighet att
sommarjobba hos oss.
Arbetsuppgifterna är att aktivera våra boende på servicehuset Sveagården.
Arbetstiden är fyra timmar /dag under veckorna 26-30.
Är du intresserad? Lämna då in en fritt formulerad ansökan till oss senast måndagen den 23 april.
Ansökan kan du sända till hemserviceledare Rosita Kuhlman-Johansson
Per mail: rosita.kuhlman-johansson@lemland.ax
Per post: Sveagården, Svedjevägen 17, 22610 Lemland
För mer info kontakta Rosita på telefon: 34 228
Saknar du meningsfull aktivitet?

TRÄNA MED OSS!

Vår och sommar kan vara en ljuvlig tid. Men det är också en tid på året då många gruppaktiviteter tar paus.
För många kan detta bli en tid med avsaknad av meningsfull aktivitet.
Vill du komma igång med löpning?
Vid Högskolan på Åland bedrivs fram till december 2018 projektet Främjande av psykisk hälsa bland äldre på Åland.
se så startar vi en löpgrupp i Lemland/Lumparland tillsammans med Cecilia Westerlund
Detta projekt fokuserar på att, genom meningsfull aktivitet, främja psykisk hälsa bland äldre (65+) från ett personcenven tabataträning, styrka & trerat
kondition:
perspektiv där fokus läggs på personens styrkor, förmågor, vilja och behov.

19.00 – 20.00 Mariehamn
är en aktivitetskoordinator anställd vars uppgift är att stödja äldre i att hitta en meningsfull aktivitet. Detta
19.00 – 20.00I projektet
Mariehamn
kan
ske
genom
individuellt samtal eller mer konkret stöd. Vi erbjuder även gruppaktiviteter med syfte att främja sociala
9.30 – 10.30 Lumparland
kontakter, bryta tristess och öka välmående. Gruppaktiviteterna startar både i april samt i slutet på maj och pågår till
Kontakta oss för mer info.
mitten av juli.

Robert 040 553 86 85

Birgitta 040 759 74 78

robertochbirgittawilliams@gmail.com
Låter detta som något för dig eller någon du känner eller vill du bara veta mer?
Tveka inte att ta kontakt!
Aktivitetskoordinator:Erika Borenius- Kankkonen,
mån-to 8.00-15.00 tel: 04573453978,
mail:erika.boreniuskankkonen@ha.ax

Fotvård vid Sveagården

Allmänheten är välkomna till
klädförsäljning vid Sveagården

Fotvårdare Katarina Johansson kommer
nästa gång 11 april
Boka direkt till henne
på telefon 018-23707
eller 040 748 7707

Torsdag 26 april mellan klockan 13.30-15.30 finns
Berdinas kläder på Sveagården och saluför sitt
klädsortiment.
Till påseende och försäljning finns ett varierande
utbud av tröjor, byxor, nattlinnen, strumpor,
underkläder och barnkläder m.m. i sköna modeller.
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Sveagårdens matsedel
									
9 - 15 april						

23-29 april

Måndag Pyttipanna med ägg					
Tisdag Dagens fisk

Måndag Ugnstekt korv med potatismos		
Tisdag Dagens fisk

Fredag

Fredag

Onsdag

Mald leverbiff med sås och potatis			

Lördag

Dagens fisk

Torsdag Gulaschsoppa och efterrätt				

Onsdag

Makaronilåda

Lördag

Dagens fisk

Torsdag Ärtsoppa med plättar		

Ungsstekt kyckling med gräddsås och potatis			

Biff Stroganoff med ris/potatis

Söndag Fläskkotlett med ungspotatis och sås
Söndag Helstekt fläskkarré med potatis och sås
												

16-22 april						30 april - 6 maj					

Måndag Köttfärssås med potatis och pasta				
Tisdag Dagens fisk

Måndag Köttfärs- och potatislåda
Tisdag Dagens fisk

Fredag

Fredag

Onsdag

Rotmos med rimmad karré

Lördag

Dagens fisk

Onsdag

Torsdag Korvsoppa och efterrätt				

Stuvade makaroner med korv

Torsdag Fisksoppa och efterrätt

Kåldolmar med sås och potatis				

Lördag

Söndag Kycklingschnitzel med sås och potatis			
					

Söndag

Biff Lindström med potatis
Dagens fisk

Marco Pologryta med potatis och grönsaker			

							
Lunchen vid Sveagården serveras kl.11.30 för kommunens pensionärer.

Salladsbord ingår i lunchen vid Sveagården.
									

Lunchen bör bokas senast kl 12.00 dagen före planerat besök. Vid senare bokning i
														
akuta fall ring köket för konsultation.
						
Bokning av lunch, avbokning och konsultation ring 018-34218 mellan 09.00-17.00.
Med reservation för ändringar i matsedeln.

									
									

Välkomna

									
								

									
hälsar personalen vid Sveagården
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Utställning ”ARVET” av Keathy Ericsson-Jourdan visas på
Lemlands bibliotek mellan den 12 april och 16 maj.
ARVET är en blomsterexplosion där konstnär Keathy Ericsson-Jourdan tar historiska folkdräktsmönster till
helt nya dimensioner.Redan i slutet av 1990-talet vävde Ericsson-Jourdan en gobeläng som dekorerades med
blommönster inspirerat från åländska folkdräkter. Intresset för folkdräkterna fördjupades och utställningen
ARVET är det mångåriga blomstrande resultatet av hennes tolkningar där färger, former och mönster möts.

VERNISSAGE den 12 april kl 18-20
Bibliotekets öppettider: tisdag och torsdag 9-13 och 18-20 onsdag 9-15
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Skeppargården Pellas
Fest– och möteslokal
i gammaldags, hemtrevlig miljö
Mangårdsbyggnaden 500 euro

för lugna tillställningar, ca 50 pers.,
t.ex. födelsedagsmottagning, möten

Ladugården 400 euro

för större fester och kalas,
t.ex. bröllop, max 110 personer.
För information och bokning kontakta
husmor Freya Darby
freya.darby@gmail.com 04573134012
www.skeppargardenpellas.ax

Dop, konfirmation, student, bröllop m.m.
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
- godkänt kök med bl.a diskmaskin och mikrougn
- komplett utrustning porslin/glas/bestick
Pris: 200 €
Vid bokning och förfrågan kontakta Anita Eriksson,
tel. 35 349, Avbokning görs senast en vecka före,
underlåtenhet debiteras.

Välkomna!

Södra Lemlands Marthaförening r.f
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