KOMMUNEN INFORMERAR

Kommunfullmäktige beslöt på sitt senaste sammanträde den 10 juni att fastställa kommunens bokslut
för år 2019 samt att bevilja ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.
Bokslutet visar ett underskott på 950 529,36 euro. Av detta är 582 622 euro skatter som inte influtit som
förväntat till följd av förändringar i skatteredovisningssystemet. Bokslutet i sin helhet finns att läsa på
kommunens hemsida www.lemland.ax under Kommunen, Kommunens ekonomi, Bokslut.
Hälsningar kommunkansliet

Kommunfullmäktige sammanträder
onsdagen den 26 augusti
kl 19.00 i Norråker
samlingslokal, Järsö
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 2020
Handlingarna skall inlämnas i
god tid för mötet.

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

Avfallsinformation

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

Bengtsböle återvinningscentral
Öppet under sommarhalvåret(april-september) helgfria:
Måndagar kl 16-20
Torsdagar 18-20
Lördagar 10-13

Miljötips
från byggnads och miljönämnden

Var tvättar du din bil?

Bilar som tvättas på gatan eller
garageuppfarten förstör vår vattenmiljö.
Olja och giftiga tungmetaller och
asfaltrester rinner rakt ut i våra
vattendrag,
sjöar och hav. Ämnen som är skadlig
för både människa och miljö,
och svåra för naturen att bryta ner.

Satsning på näringsliv
och turism
Nu vill Lemland satsa mera på näringsliv och
turism. Vad tycker Du att vi behöver göra för
att främja dessa områden? Vill Du vara med
och forma framtiden?
Kommunstyrelsen har beslutat att tillsätta en
arbetsgrupp för att utarbeta en
Välkommen
på
strategi för att utveckla
näringslivet
och
turismenU
i kommunen.
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intresserad kan anmäla Dig per e-post till
info@lemland.ax.

MIXED MATERIA

Vid förfrågningar, kontakta
av kommunstyrelsens
ordförande Jana Eriksson, per
telefon 040 5169 572.

Klas Gustafsson

Verk i olja och akryl på olika material

Välkommen med Din intresseanmälan!

Välkommen på

UTSTÄLLNINGEN
Nästa infoblad utkommer

MIXED MATERIA
av

Klas Gustafsson

7 september

Verk i olja och akryl på olika material

Lemlands bibliotek
2 juni – 27 augusti

Deadline för nästa infoblad är 27 augusti.
Material lämnas till: infobladet@lemland.ax
eller Lemlands bibliotek,
Skolvägen 3,AX-22610 Lemland.
Kontaktperson Cia Numelin tel 34595

Tisdagar 9–13, 18–20

MixesMateriaMaj20.indd 1

Öppet

Onsdagar 9–15
Välkomna!

Torsdagar 9–13, 18–20

20-05-13 12.02.29

Årets lemlänning 2020
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 31 augusti är du välkommen att komma med förslag på
kandidater till Årets lemlänning 2020. Förslagen ska motiveras och kan
lämnas per e-post till info@lemland.ax eller skriftligen till kommunkansliets
eller bibliotekets postlådor.
Vinnaren presenteras i infobladet, på kommunens hemsida
och facebook-sida.

Vattenavläsning
Under augusti månad skickas avläsningskort för vattenmätare
ut tilll alla vatten - och/eller avloppsabonnenter.
Vänligen uppmärksamma att mätaren bör läsas av
senast den 30.9.2020.
Meddela mätarställningen till oss antingen genom att returnera ifyllt avläsningskort, e-tjänster eller per mejl: vatten@lemland.ax
OBS! Det är viktigt att lämna in avläsningen i tid! Om inte avläsningen kommer in i tid kommer en avgift på 50€ att debiteras.
I byarna Knutsboda och Lemböte kommer fastighetsskötarna att läsa av mätarna för de fast bosatta, meddelande kommer i postlådan innan avläsning.

BLI MEDLEM

Tekniska nämnden

BLIBLIMEDLEM
MEDLEM

Fotvård på Sveagården
Camilla Jaredal-Holm.
Ring och boka på tel: 0457-342 59 74

7 augusti
Camilla tar emot bankkort,
kontanter eller fakturerar
Om undantagstillstånd fortfarande råder så
sker fotvården i lägenhet 6 med egen ingång.

LOKALTRAFIKEN
17.08.2020 – 08.06.2021

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 (Ålands Taxi, Rino Häuselmann), kombination till Mariehamn
Vessingsboda

kl. 07.00

Flaka 		

kl. 07.09

Västeränga

kl. 07.11

Söderby

kl. 07.19

Eftermiddagsturen (Ålands Taxi, Rino Häuselmann), kombination från Mariehamn
Söderby

kl. 17.25

Västeränga

kl. 17.32

Flaka 		

kl. 17.35

Vessingsboda

kl. 17.38

Söderby

kl. 17.45

BLI MEDLEM

OBS! Trafiken går runt södra Flaka

Turlista Järsö-Nåtötrafiken
Lokaltrafiken till Järsö och Nåtö upprätthålls av Jomala Taxi Ab.
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

ring 0457
16000
Jomala Taxi viker vid behov in till Espholm och Granö - ring
5958 532.
I övrigt sköts busstrafiken från och till Lemland av Ålandstrafiken.

AFFÄRSLOKALER

BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER:

UTHYRES

Tisdagar 9–13 och 18–20
Onsdagar 9–15
Torsdagar 9–13 och 18–20

i Söderby i Lemland
0400 529430

LAGER
UTHYRES
i Bengtsböle i Lemland
0400

529430 / 040 7297108

Välkomna!
Skolvägen 3,
22610 Lemland
tel 34595

Stöd Lemlands Frivilliga
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Vi finns i Lumparsund!

tel 040 589 1316
för mer information och
bokningar.

Folkhälsan i Lemland ordnar kurs i
mindfullness på Birgittagården
Datum: Tisdagar varannan vecka med start 8.9. Sista tillfället är 3.11
Klockslag: 18.30 - 20.00
Kort beskrivning: Mindfullness är ett förhållningssätt sdär vi medvetet riktar
vår uppmärksamhet på det som sker just i stunden. Vi är medvetet närvarande,
här och nu.
Vi tränar på att ta kontroll över vilka delar av omvärlden vi skall svar och
reagera på och vilka släppa taget om och också på att koppla av autopiloten.
Mindfullness påverkar människan på många positiva sätt. Det är ett effektivt
stressreducarende vertyg, många märker av förbättrad sömn, det stärker
koncentrationsförmågan, beslutsfattande och främjar relationer och socialt
samspel för att nämna några. I kursen ”dmakar vi på” mindfullness. Under
träffarna blandas grundläggande teori och praktiska övningar. I kursen ingår
träning hemma mellan träffarna 6 av veckans 7 dagar.
Behov av förkunskaper: Inga
Övrig info: Deltagaren bör ha tillgång till en CD-spelare
Kursdeltagare: Max 12 st
Kursavgift: 50€ då ingår boken Mindfullness i vardagen
Kursledare: Sonja Signell, mindfullnessinstruktör
Anmälan görs via länken https://www.folkhalsan.fi/aland/

								

Sveagårdens matsedel augusti

									

3 - 9 augusti					

24 - 30 augusti

Onsdag

Onsdag

Bruna bönor och fläsk, rivna morötter

Söndag

Köttgryta med potatis och grönsaker				

Måndag Pasta med köttfärssås				
Tisdag Dagens fisk
Köttbullar, potatis, sås och grönsaker

Torsdag Kycklingsoppa och efterrätt
Fredag Rotmos med carré och sallad			
Lördag Dagens fisk
Söndag Oxrullader med potatis, sås och grönsaker		
			

10 - 16 augusti					
Måndag Skinkfrestelse med rivna morötter
Tisdag Dagens fisk
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Leverbiff med potatismos och sallad
Köttfärssoppa och efterrätt			
Schnitzel med potatis och grönsaker		
Dagens fisk
Revbensspjäll med potatis och grönsaker

17 - 23 augusti					
Måndag Korv med potatismos och sallad
Tisdag Dagens fisk

Måndag Lasagne och sallad
Tisdag Dagens fisk

Torsdag Korvsoppa och efterrätt
Fredag Kycklingschnitzel, potatis och sallad
Lördag Dagens fisk
31 augusti - 6 september

Måndag Korvstroganoff, potatis och sallad
Tisdag Dagens fisk
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Hackad jägarbiff med potatis, grönsaker
Spenatsoppa och efterrätt
Flygande Jakob, ris och sallad
Dagens fisk
Rostbiff, potatisgratäng och sallad

7 - 13 september

Måndag Goda lådan med sallad
Tisdag Dagens fisk

Onsdag Köttfärslimpa med potatismos och sallad		
Torsdag Fisksoppa och efterrätt

Onsdag Vegetariska biffar, sallad och potatis			
Torsdag Gulaschsoppa och efterrätt

Söndag

Söndag

Fredag

Lördag

Kyckling, ris och sallad

Dagens fisk

Biff Rydberg med potatismos och grönsaker

Fredag

Lördag

Ostpanerad fläskfilé, tomatsås och ris

Dagens fisk

Kycklingfilé, ris och grönsaker

						
Lunchbesöken vid Sveagården är inställda tillsvidare.
									
Är du över 80 år kan du få din matportion hemlevererad.
						
Nya kunder ringer till hemserviceledaren för överenskommelse om hemkörning
		
tel 018-34228, vardagar. Ring direkt till köket vid bokning, avbokning och andra ärenden
som									
gäller matutkörningen tel 018-34218, alla dagar 9-17
									

Välkomna

				

								

									
hälsar personalen vid Sveagården

									
								
									

Lunch för pensionärer i Järsö-området

								

Penionärer i Järsö-området kan hämta lunchen från daghemmet Saltkråkan.
									
För mer information ring Saltkråkan tel 018-54056. Daghemmet har sin egen
									
lunchplanering.
										
Hemkörning
kan ordnas, kontakta hemserviceledaren Rosita Kuhlman-Johansson,
tel 018-34228
för mer information.
										

Här är höstens grupper för seniorer vid Folkhälsan på Åland. Vi planerar på som vanligt men vet ej ännu om läget,
pga av Covid-19, är sådant att vi kan hålla grupper för seniorer i höst men vi håller tummarna!

Öronakupunktur enligt NADA (hjälper ej hörselnedsättningar). Måndagar kl. 10- 11.30. 14.9-30.11, 12ggr
84 €. Eller torsdagar kl. 10.30 – 12.00. 17.9 -3.12.
Sittgymnastik. Tisdagar kl. 10-10.45. 15.9 – 8.12, 13ggr 91€.
Kaffe med dopp. Tisdagar kl. 13.00. 15.9 – 8.12. 13ggr 123,50€
Arm stark. Onsdagar kl. 11-12. 9.9 -2.12. 12 ggr, 90 €.
Balans och styrka. Onsdagar kl. 13.00- 14.15. 9.9-2.12. 12 ggr 108€
Qi Gong (kan utföras sittande). Ons. kl. 15-15.45. 23.9-2.12. 10 ggr 70€
Tai Chi (utförs stående). Onsdagar kl. 16.00- 16.45. 23.9 -2.12. 10 ggr 70€
Starka män 70+.Torsdagar kl. 11-12. 10.9 -3.12. 12 ggr, 90€.
Starka kvinnor 70+. Torsdagar kl. 10-11. 10.9 -3.12. 12 ggr 90€
Starka kvinnor 70+, grupp 1.Fredagar kl. 10-11. 11.9- 4.12. 12 ggr 90€
Starka kvinnor 70+, grupp 2. Fredagar kl. 11-12. 11.9 – 4.12. 12ggr, 90€.
Yoga för seniorer. Fredagar kl. 10.30- 11.45. 25.9 -11.12. 12ggr 108€
Balans och styrka, i lugnare tempo. Fredagar kl. 13-14. 18.9- 11.12, 12ggr 90€.

Obs! Du kan anmäla dig till kurserna från och med Onsdag 19.8 kl.09.00
Till hösten planeras även HERRliga gruppen, Samtalscafé och annat smått och gott. Håll utkik efter dessa i
lokaltidningarnas kalenderfunktioner. Du hittar information om vad nytt som är på gång på Folkhälsan på
Ålands hemsida, Facebooksida och vi syns även i lokaltidningarna under Kalendern och OBS! Det händer.
För frågor och anmälan till ovanstående kurser, kontakta koordinator för äldre och hälsa tfn: 52 70 43,
e-post: erika.borenius-kankkonen@folkhalsan.ax eller aktivitetslots tfn: 52 70 63 e-post: annette.hagman@folkhalsan.ax

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 Anna-Karin Salmén,
tel. 040 8336606. Avbokning görs senast en vecka före,
underlåtenhet debiteras.

Välkomna!

Södra Lemlands Marthaförening r.f

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
Lemlandsvägen 1328
AX-22610 Lemland
Pastorskansliet tel: 018-34042
öppet: mån, tis, tor 9.00-12.00
E-post: lemland-lumparland@evl.fi
www.lemland-lumparland.evl.ax

Facebook:
Lemland-Lumparlands församling

Ännu

ÖPPET med GUIDE i båda kyrkorna tills 8 augusti.
Välkommen in i våra kyrkor.
En kyrka för alla åldrar och stor lekar

Hoppas ni haft en fin hemester.
Är så priviligierad att jobba med alla storlekar.
Gläder mig att se STORA & små igen i höst
Barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom

TACK alla fina
konfirmander
för läger och lektioner.
Vi klarade det trots corona.
Gratulerar er alla.
Johanna

MISSIONSKRETSARNA Birgittakretsen och Kapellkretsen
träffas igen till höstterminen.
Välkommen nya med i en trevlig
gemenskap där vi förenar hjälp till
behövande med social samvaro.
Längtar efter att få träffa er igen.
Gemensam kretsstart
vecka 38 i mitten av september.
Välkomna alla hälsar
Diakoniarbetare
Tua Storfors

Augusti
8 2020

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
GUDSTJÄNSTER

INFORMATION

Sön 2.8 kl. 11 Gudstjänst i Lemlands
kyrka, Benny Andersson och Ádám Kiss.
Kollekt: Gideoniterna i Finland.

Kyrkoherde Benny Andersson
Tel. 0457 343 4267

Sön 9.8 Högmässa med konfirmation
kl. 11 i Lemlands kyrka, procession,
Benny Andersson, Ádám Kiss och Johanna
Häggblom. Kollekt: Stöd till personer utsatta för människohandel, Elpida r.f.

Kantor Ádám Kiss
Tel. 0457 343 1770

Kyrkoherdens vikarie Roger Syrén
Tel. 0457 344 9037

Kantorns vikarie Carl Micael Dan
Tel. 0457 342 5046
Diakoniarbetare Tua Storfors
Ledig till 16.8
tel. 0457 344 1805

SKOLSTART

Barn– och ungdomsledare
Johanna Häggblom
tel. 0457 3434 265

Familjegudstjänst
söndag 16 augusti kl. 18
i Lemlands kyrka Benny Andersson,

Församlingsvärdinnor
Viola Andersson och Gunvor Ekstrand
tel. 0405 735 482, 040 776 1735

Ádám Kiss och Johanna Häggblom.

med
VÄLSIGNELSE av
FÖRSTA KLASSISTER

Församlingsmästare Julia Norlander
tel. 0407 68 57 62

BARNENS BIBEL
utdelas
gratis.

Vikarie Karl-Fredrik Söderman
tel. 0457 548 3281

Välkommen
Hela familjen STORA
som små

Välkommen
in i kyrkorna igen.
Avstånd 1-2 m gäller
och varannan bänkrad
används.
Begränsad antal platser

Sön 23.8 kl. 11 Högmässa i Lumparlands kyrka, Benny Andersson och
Ádám Kiss.

I

I Lemlands kyrka 70
och i

Sön 30.8 kl. 11 Högmässa i Lemlands
kyrka, Roger Syrén och Ádám Kiss.

Lumparlands kyrka 50
platser

Sön 6.9 kl. 11 Gudstjänst i Lumparlands kyrka, Roger Syrén och Ádám Kiss.

Min kyrka är nära!
9

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING

Seglats med ALBANUS söndag 12 juli

för gudstjänst i Rödhamn med sjöfartsförsamlingen. Medverkande var kyrkoherde Roger Syrén,
kantor Carl Micael Dan, kyrkvärdar Viola Andersson och Gunvor Ekstrand.
Altarbordet prydde briggen ’Rolling Home’ av prosten Alvar Donner som symboliserar sjöfarten och
pilgrimsresor för fulla segel över Ålands hav i öster- och västerled sedan medeltid.

Rödhamns klippor
var en äkta ram om
söndagens text om
Petrus som den klippan kyrkan skall
byggas på. I tron är
också vi klipporna i
en vacker skärgård
som utgör Ålands
kyrka.

Bilder och text: Maiken Poulsen Englund
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www.lemland-lumparland.evl.ax/verksamhet/infoblad

