KOMMUNEN INFORMERAR
Jul- och nyårshelgerna har passerat och dagarna blir redan längre!
På kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november godkändes Lemlands kommuns budget för år 2018 samt ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2019 – 2020.
Driftsbudgeten visar ett positivt resultat på 23 688 euro. Nettoinvesteringarna för år
2018 uppgår till totalt 2 486 000 euro. Bland investeringarna kan nämnas bl a utbyggnad och renovering av daghemmet Saltkråkan, utbyggnad av daghemmet Bullerboda,
ytrenovering av klassrum samt förnyande av tak och ventilation på Lemlands grundskola.
Mer information om kommunens budget finns på hemsidan www.lemland.ax där hela
budgeten är publicerad i PDF-format.
Kommunfullmäktige håller sitt första sammanträde för året den 31 januari 2018 kl
19.00 på Kommungården för att välja ordförande, första vice ordförande och andra
vice ordförande för år 2018. På sammanträdet väljs även kommunstyrelse för åren
2018 – 2019.
Kom ihåg att rösta i Presidentvalet söndagen den 28 januari 2018!
Förhandsröstningen anordnas som tidigare på Kommungården, Kommunrundan 7 i
Söderby, under perioden 17 – 23 januari. Läs mer i den bifogade kungörelsen och i
händelsekalendern.

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

10.1

Onsdag

18.00 –
19.30

15.1

Måndag

19.00

17.1

Onsdag

13.00 –
17.00

18.1

Torsdag

13.00 –
17.00

19.1

Fredag

13.00 –
17.00

20.1

Lördag

12.00 –
14.00

21.1

Söndag

12.00 –
14.00

22.1

Måndag

13.00 –
18.00

23.1

Tisdag

13.00 –
20.00

24.1

Onsdag

18.00 –
19.30

AKTIVITET

PLATS

KONTAKT

Brandkårsjuniorerna övar, nya medlemmar
hjärtligt välkomna!

Branddepån

Simon Söderlund
0457 553 4362

Brandkåren övar, nya medlemmar hjärtligt
välkomna!

Branddepån

Jonas Karlsson
0457 382 8636

Presidentvalet, förhandsröstning för det
första valet
Presidentvalet, förhandsröstning för det
första valet
Presidentvalet, förhandsröstning för det
första valet
Presidentvalet, förhandsröstning för det
första valet
Presidentvalet, förhandsröstning för det
första valet
Presidentvalet, förhandsröstning för det
första valet
Presidentvalet, förhandsröstning för det
första valet
Brandkårsjuniorerna övar, nya medlemmar
hjärtligt välkomna!

Kommungården i
Söderby
Kommungården i
Söderby
Kommungården i
Söderby
Kommungården i
Söderby
Kommungården i
Söderby
Kommungården i
Söderby
Kommungården i
Söderby
Branddepån
Röstningsområde 1
Kommungården
i Söderby,
Kommunrundan 7

28.1

Söndag

09.00 –
20.00

Presidentvalet 2018

31.1

Onsdag

13.00 –
17.00

Presidentvalet, förhandsröstning för det
eventuella andra valet

31.1

Onsdag

19.00

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunkansliet
34940
Kommunkansliet
34940
Kommunkansliet
34940
Kommunkansliet
34940
Kommunkansliet
34940
Kommunkansliet
34940
Kommunkansliet
34940
Simon Söderlund
0457 553 4362
Kommunkansliet
34940

Röstningsområde 2
Modulen på
parkeringen invid
daghemmet
Saltkråkan,
Norråkersvägen 58
Kommungården i
Söderby

Kommunkansliet
34940

Kommungården i
Söderby

Kommunkansliet
34940

Kommunfullmäktige sammanträder
onsdagenden 31 januari 2018
kl.19.00 i Kommungården

Byggnads- och miljönämnden
sammanträder tisdagen den
16 januari 2018

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

Handlingarna ska 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

Fullmäktiges sammanträden är offentliga.
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Bengtsböle
återvinningscentral
Öppettider:
Under vinterhalvåret (oktober-mars)

Måndagar kl 16 – 20

Första helgfria lördagen
i månaden kl 10 – 13

Nästa Infoblad utkommer
måndagen den 5 februari 2018
Deadline för nästa infoblad
är fredag 26 januari 2018 16.00

Extra öppet lördagen den
13.1.2018

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

För allas trivsel håll ording och
reda i återvinningsstationerna

Månadens miljötips från Byggnads och miljönämnden
En frostad frys kan dra nästan dubbelt så mycket el som en frostfri.
När det är kallt utomhus kan du lägga frysvarorna i en korg
på gården eller balkongen och sedan frosta av frysen
utan att riskera att dina frysvaror tinar.

Fotvård vid Sveagården

~~

Lemlands kommuns ÄLDRERÅD
informerar:
Nästa möte är den 22 januari kl 12.30
i kommungården.
Tipsa oss gärna om aktiviteter!

Fotvårdare Katarina Johansson kommer
nästa gång onsdagen den 17 januari
Boka direkt till henne
på telefon 018-23707
eller 040 748 7707

Vi påminner om att Allaktivitetshuset i i Mariehamn är öppet för alla på
Åland obereroende av hemort. Kontakta Nina Jansson tel 52 70 43 eller
e-post nina.jansson@folkhalsan.ax för
mer information.

Ny sophämtningsentrepenör
Fr o m 1.1.2018 sköter Miro transport
Ab insamlingen av återvinningsbart
avfall från kommunens återvinningsstationer. Vi ber om överseende över
eventuella olägenheter vid byte av
entreprenör.

~~
5

Nya byggregler fr o m 1.1.2018 enligt plan och bygglagen
De huvudsakliga ändringarna och väsentliga tilläggen är följande:

- Endast i detaljplanerade områden krav på bygglov för ändring av fasad- och
takmaterial.
- Bygglov krävs för kajer, broar, vågbrytare, kanaler och andra konstruktioner
som ändrar eller väsentligt påverkar strandlinjen
- Bygglov krävs för vindkraftverk, om;
- höjd över 20 meter
- avstånd till rågräns mindre än höjden
- monteras fast på byggnad
- rotordiameter över 3 meter

Anmälningspliktiga åtgärder utanför detaljplaneområde:

- Tillbyggnad av bostadshus max 15 m2
- Ändring/ombyggnad av bärande konstruktioner, planlösning eller brandskydd
i byggnad- Invid bostadshus (under vissa villkor) uppföra en
komplementbyggnad om max 25 m2 (utanför detaljplaneområde)

Anmälningspliktiga åtgärder inom detaljplaneområde:
- anlägga parkeringsplats för fler än 5 bilar
- ändra placering av infart
- byta färg på byggnad

Anmälningspliktiga åtgärder oberoende av plats:

- scen, läktare, samlingstält för allmänheten som skall vara uppställda över
en månad.
- upplag för bilar, båtar od.
- boende, affärsverksamhet i husvagn, buss od utanför campingplats längre än
2 månader
- boende, affärsverksamhet i anläggning på vatten längre än 2 månader

Verkställigheten av en anmälningspliktig åtgärd får påbörjas 15 arbetsdagar
efter inlämnande av anmälan om byggnadsnämnden inte annat meddelat.
Bygglov eller anmälan krävs inte på detaljplanerat område för:

- uppföra komplementbyggnader om totalt max 10 m2
- skärmtak om max 12 m2 i anslutning till huvudbyggnad
- i anslutning till bostadshus uppföra plank eller mur medmaxhöjd om 1,8 meter
runt uteplats.
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Bygglov eller anmälan krävs inte utanför detaljplanerat område för:
- uppföra komplementbyggnader om max 15 m2 (totalt dock max 25 m2)
- skärmtak om max 15 m2 i anslutning till huvudbyggnad
- glasa in uteplats under skärmtak.

Underrättande av grannar
- byggnadsnämnden underrättar grannarna på oplanerat område
- byggnadsnämnden underrättar grannarna på detaljplanerat område om åtgärden
innebär avvikelse från plan

Överklagande av bygglov eller annat tillstånd
Beslut som fattas av byggnadsnämnden eller av en annan kommunal myndighet i ärenden gällande bygglov eller andra tillståndsärenden med stöd av denna lag överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol. Om Ålands förvaltningsdomstol inte ändrat beslutet eller besluter att inte pröva ärendet får ändring sökas
genom besvär endast om HFD beviljar besvärstillstånd.
En myndighet som fattat beslut enligt denna lag har rätt att överklaga förvaltningsdomstolens beslut om förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt
myndighetens beslut.
Byggnadsnämndens beslut om bygglov eller tillstånd ska överklagas inom 30
dagar från att beslutet har delgivits, räknat från dagen efter delgivningen.

Lyfter du hemvårdsstöd?
Glöm inte att lämna in ditt nya skattekort för förmån senast 20.1.
•

Skicka det till Lemlands Kommun, Kommunrunden 7, 22610 Lemland

•

Maila till christina.sjolund@lemland.ax

•

Lämna in till kommunkansliet

Om du får den inkomstbaserade tilläggsdelen ska du även lämna in ny utredning över inkomster.

BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER:
Tisdagar
Onsdagar
Torsdagar
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9–13 och 18–20
9–15
9–13 och 18–20

Sveagårdens matsedel

									
8-14 januari

				29 januari - 4 februari

Måndag Spagetti med köttfärssås och kokt potatis			
Tisdag Dagens fisk

Måndag Goda lådan med sallad			
Tisdag Dagens fisk

Fredag

Fredag

Onsdag

Bruna bönor med fläsk och lingonsylt

Lördag

Dagens fisk

Torsdag Korvsoppa med efterrätt

Onsdag

Renskav, potatis och lingonsylt

Lördag

Dagens fisk

Torsdag Gulaschsoppa och efterrätt

Köttgryta med ris, potatis och grönsaker

Dillkött, potatis och rödbeta

Söndag Fläskkotlett med potatis och sallad
Söndag Strimlad lövbiff i pepparsås
													
15-21 januari		

			5-11 februari			

Måndag Korvstroganoff med potatis och rivna morötter
Tisdag Dagens fisk
Onsdag

Kåldolmar, potatis, sås och lingonsylt

Lördag

Dagens fisk

Måndag Mårtsbogryta, potatis och pasta
Tisdag Dagens fisk

Torsdag Potatis- och purjolökssoppa med efterrätt
Fredag

Onsdag

Rotmos med rimmad carré

Lördag

Dagens fisk

Torsdag Korvsoppa och efterrätt

Sjömansbiff

Fredag

Kyckling, ris, potatis och currysås

Söndag Lammfärsbiffar, potatis och sås
Söndag Wienerschnitzel, potatis, sås och grönsaker
										
22-28 januari								

Måndag Köttfärs- och potatislåda med sallad									
Tisdag

Dagens fisk

Fredag

Kycklingfilé med ris, potatis och currysås

Onsdag

Malda leverbiffar, potatis, sås och lingonsylt

Torsdag Nikkalouktasoppa med efterrätt									
Lördag

Söndag

Dagens fisk

Plommonspäckad fläskcarré, potatis sås

									
Lunchen vid Sveagården serveras kl.11.30 för kommunens pensionärer.  

														
Salladsbordingår 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 rin 018-34218 mellan 09.00-17.00.
									
Med reservation för ändringar i matsedeln.

									
								

									
									

Välkomna

									
								

hälsar personalen vid Sveagården
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Kom på föreläsning med

Kajsa Lamm Laurin
som har skrivit boken

När ditt barn
inte äter
Torsdagen den 1 februari 2018
i Sjöfartsmuseets auditorium
Föreläsning 1:

Föreläsning 2:

Kl. 8.30 – 11.00 (2,5 h)

Kl. 18.00 – 20.00 (2 h)

- riktad till barnomsorgs-, skoloch sjukvårdspersonal
- fokus på att göra måltiden
lustfylld och lärorik för alla
- Anmäl din plats senast
12.01.2018

- riktad till föräldrar och
andra intresserade
- fokus på barnets ätande och
på ”måltider utan kamp och
stress”

Deltagande arbetsplatser delar på kostnaderna.
Anmälan och frågor riktas till elin.granholm@lemland.ax
Arrangör: Lemlands kommun
Kvällsföreläsningen sponsras av Ålands Barnfond

Café Svea

Vi söker fortfarande möbler till vårt café.
Vi har tänkt ställa i ordning ett rum i caféliknande miljö på Sveagården för våra boende och anhöriga.
Därför efterlyser vi möbler i passande stil, såsom mindre matbord och matbordsstolar.
Har någon överloppsmöbler hemma som ni inte har användning för och kan tänka er att skänka dem till
Sveagården, så tar vi emot dem med tacksamhet.Det gör inget om bordsskivorna tappat sin forna
glans eftersom vi kommer att ha dukar på dem.
Däremot behöver de vara stadiga.
Alla som skänker möbler blir sedan inbjudna till invigningen
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Skeppargården Pellas

Dop, konfirmation, student, bröllop m.m.

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

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.

Fest– och möteslokal
i gammaldags, hemtrevlig miljö
Mangårdsbyggnaden 400 euro
Ladugården 350 euro

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

Välkomna!

Södra Lemlands Marthaförening r.f

Är du 65 år eller äldre?

Saknar meningsfullhet i tillvaron?
Upplever oro, nedstämdhet eller ensamhet?
Det är du inte ensam om!
I projektet “Främjande av psykisk hälsa bland äldre” arbetar vi med att hitta meningsfulla aktiviteter för äldre. Genom individuella samtal erbjuder
vi stöd i att hitta för Dig lämpliga aktiviteter i det
lokala utbudet. Vi erbjuder även aktiviteter inom
projektets ramar.

Gruppsamtal för yngre äldre

Ålands Taxi i Lumparsund
fortsätter med
Handelsturen till KEA-Market
på fredagar

Har du svårt att hitta meningsfullhet i vardagen
efter att du inte längre är fullt yrkesverksam? Vi
söker deltagare till en samtalsgrupp för personer
(65+) där avsikten är att genom diskussioner tillsammans hitta nya resursstärkande, positiva synvinklar på livet. Samtalsgruppen startar i Februari
2018.

Start 10.20 från Bäckäng – Flaka –
Sveagården – Kea Market

Låter detta som något för Dig? Tveka inte att höra
av Dig!

Pris 5 € /tur eller 10 € t/r
PS. Vi kör även Fpa Färdtjänst rullstolar.
Vi har 3 stora bilar till ert förfogande.

Erika Borenius- Kankkonen Mån- to 08-15.00 tel:
04573453978

Ring och boka på tel 018 32000

e-post: erika.boreniuskankkonen@ha.ax

Åsa Rehn / Rino Häuselmann
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
Lemlandsvägen 1328
AX-22610 Lemland
TELEFON: 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
Vill du jobba som

KYRKGUIDE
i sommar?

Välkommen att anmäla dig via vår länk
som ligger på hemsidan
under tiden 15.1—28.2.2018

VECKOPROGRAM

BA= Benny Andersson, AK= Ádám Kiss, ML= Markus Linnanlehto,
TS=Tua Storfors, JH=Johanna Häggblom, CJ=Christina Johansson,
LA=Liisa Andersson, VA=Viola Andersson, GE=Gunvor Ekstrand

ONSDAG
Sveagården kl. 13.30, 3.1 Andakt TS, 17.1 Nattvard HHN BA+ÁK,
31.1 Andakt TS+ÁK
Birgittakretsen på Birgittagården kl. 13.30, 24.1 och 7.2 TS+CJ
OBS! Missionskretsarnas terminstart 10.1 kl. 13.30 (se sista sidan)
Samtalsgrupp Bibeln i Fokus på Birgittagården (se sista sidan)
24.1 kl. 19.00 Roger Syrén TS

TORSDAG
Föräldra-Barn-Grupp, Sångcafé och Juniorklubb JH
OBS! Närmare info i nästa Infoblad
FREDAG
Kapellhagen kl. 13.30, 5.1 Andakt TS+VA/GE, 19.1 Nattvard HHN BA+ÁK+ML,
2.2 Andakt TS+ÁK+ML
Kapellkretsen på Kapellhagen kl. 13.30, 26.1 och 9.2 TS+ML
Stiftelsen Hemmet kl. 14.00 12.1 Nattvard HHN BA, 26.1 Andakt TS+ÁK,
9.2 Nattvard HHN BA+ÁK
SÖNDAG
Psalm– och Taizékör för alla i kyrkan en timme före gudstjänst ÁK

11 2018
Januari

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
GUDSTJÄNSTER

ANNAN INFORMATION

Mån 1.1 Nyårsdagen kl. 18.00

Kyrkoherde Benny Andersson
tel. 0457 343 42 67. Helgledig mån-tisdag
ledig 1-9.1.2018

”I Jesu namn”. Högmässa i Lemlands kyrka Liisa Andersson och
Roger Syrén. Kollekt: Socialmissionen
på Åland.
Lör 6.1 Trettondagen kl. 11.00
”Jesus världens ljus”
Högmässa med procession i
Lemlands kyrka Liisa Andersson och
Andreas Karlsson. Kollekt: För
evangelisationsarbete i Asien.
Sön 7.1 kl. 14.00, 1 sön e. trettondagen
”Dopets gåva” Högmässa i Fågelvik
Café, Järsö, Liisa Andersson.
Kollekt: Retreatgården Snoan.
Sön 14.1 kl. 11.00, 2 sön e. trettondagen
”Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft”
Gudstjänst i Lumparlands kyrka
Benny Andersson och Kaj-Gustav
Sandholm. Kollekt: Förbundet
Kyrkans Ungdom.
Sön 21.1 kl. 11.00, 3 sön e. trettondagen
”Jesus väcker tro”. Gudstjänst i
Lemlands kyrka Benny Andersson
och Ádám Kiss.
Kollekt: Ekumeniska rådet i Finland.
Sön 28.1 kl. 11.00, 3 sön f. fastetiden
”Den oförtjänta nåden”
Högmässa i Lumparlands kyrka
Benny Andersson och Ádám Kiss.
Kollekt: Stiftsgården Lärkkulla.
Sön 4.2 kl. 11.00 Kyndelsmässodagen
”Kristus, utstrålningen av Guds
härlighet” Högmässa i Lemlands
kyrka med procession Benny
Andersson och Ádám Kiss.
Kollekt: Gemensamt Ansvar.

Kyrkoherdens vikarie Liisa Andersson
tel. 0405 76 38 07. I tjänst 1-9.1.2018
Kantor Ádám Kiss
tel. 0457 343 1770. Helgledig mån-tis.
Ledig 1-14.1.2018
Diakoniarbetare Tua Storfors
jobbar tisdag-fredag.
Telefontid:
tisdag och torsdag kl. 10-12,
tel. 0457 344 18 05
Församlingsvärd Markus Linnanlehto
tel. 040 776 1735. Helgledig mån-tisdag
Församlingsmästare Julia Norlander
tel. 0407 68 57 62

FÖRSAMLINGENS UTRYMMEN

Vill du hyra våra utrymmen?

Vi har utrymmen för stora och små tillfällen
Sta Birgitta kyrka i Lemland
240 pers.
St Andreas kyrka i Lumparland
140 pers.
Församlingshemmet Birgittagården
Norra Söderbyvägen, Lemland
80 sittplatser vid bord
Välkommen att ta kontakt:
Besök oss på Pastorskansliet
Eller ring tel. 34042 eller
e-posta: lemland-lumparland@evl.fi

12 år 2018
Gott Nytt

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING

MISSIONSKRETSARNAs
gemensamma terminsstart onsdag 10 januari kl. 13.30
I församlingshemmet Birgittagården. Gäst Lisbeth Nordlund.
Välkommen med i en gemenskap som gör ett STORT arbete i det små

TACK ALLA som skänkt vinster till jullotteriet
Diakonissa Tua Storfors tel. 0457 34 41 805

Välkommen till en ny termin med

Bibeln i fokus

onsdagen 24 januari kl. 19.00

i församlingshemmet i Lemland
med Roger Syrén, TD, och fru Marianne Syrén.
Vi läser och samtalar, lyssnar och funderar över Markus evangeliet.
Man behöver inte läsa i förväg utan är med direkt.

INSAMLINGAR

TACK ALLA
för er omsorg och STORA uppslutning av hjälp till

LETTLANDSINSAMLINGEN
och MATBANKEN
Det värmer våra hjärtan och hundratals andra med
Alla torrvaror, kläder och julpresenter kom direkt till de behövande före jul
Diakonissa Tua Storfors tel. 0457 34 41 805

www.lemland-lumparland.evl.ax/verksamhet
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