KOMMUNEN INFORMERAR
Kommunfullmäktige beslöt på sitt sammanträde den 25 april att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att bygga ett nytt daghem med fyra avdelningar på Lelöksområdet och ett nytt
daghem på Björkudden med två avdelningar, förberett för tre avdelningar.
Kommunstyrelsen ges också i uppdrag att omgående tillse att en planeändring för Lelöksområdet görs för att möjliggöra daghemsbygget.
När det nya daghemmen är inflyttningsklara avyttras Bullerbodas moduler, Söderhagen och
Solkatten.
På grund av ändringar i kommunallagen kommer kommunens officiella anslagstavla vid
entrén till kommunkansliet att upphöra vara plats för kommunens tillkännagivanden från
och med den 1 juni. Från och med samma dag kommer tillkännagivanden endast att anslås
på kommunens elektroniska anslagstavla som finns på kommunens webbplats
www.lemland.ax.
Kommunvimpeln finns till försäljning på kommunkansliet måndag-fredag 9-15 samt på
biblioteket under öppettiderna tisdag och torsdag 9-13, 18-20 samt onsdag 9-15.
4-metersvimpeln kostar 20 € och 6-metersvimpeln kostar 35€
Ha en skön fortsättning på våren!
Hälsningar kommunkansliet

Månadens miljötips från Byggnads och miljönämnden
Våga välja vilda växter! Maskrosblad, kirskål och nässlor är några av de
vilda växter som fungerar utmärkt till olika maträtter. Passa på under
försommaren då de späda bladen lämpar sig bäst för matlagning.

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

7.5

Måndag

19.00

Brandkåren övar, nya medlemmar hjärtligt
välkomna!

Branddepån

Jonas Karlsson
0457 382 8636

8.5

Tisdag

18.00

Kronbindning på Solkulla
Alla hjärtligt välkomna

Solkulla

Anita Eriksson
35349

9.5

Onsdag

18.00 –
19.30

Brandkårsjuniorerna övar, nya medlemmar
hjärtligt välkomna!

Branddepån

Simon Söderlund
0457 553 4362

9.5

Onsdag

18.00

Kronbindning på Solkulla
Alla hjärtligt välkomna

Solkulla

Anita Eriksson
35349

10.5

Torsdag

14.30

Lemlands IF-Upplands-Ekeby IF
Fritt inträde, kiosken är öppen

Bengtsböle

Mathias Sjölund
0457 500 1904

16.5

Onsdag

19.00

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommungården

Kommunkansliet
34940

19.5

Lördag

14.30

Lemlands IF-Upplands-Roslagsbro IF
Fritt inträde, kiosken är öppen

Bengtsböle

Mathias Sjölund
0457 500 1904

21.5

Måndag

19.00

Brandkåren övar, nya medlemmar hjärtligt
välkomna!

Branddepån

Jonas Karlsson
0457 382 8636

22.5

Tisdag

18.00

Kronbindning på Solkulla
Alla hjärtligt välkomna

Solkulla

Anita Eriksson
35349

23.5

Onsdag

18.00 –
19.30

Brandkårsjuniorerna övar, nya medlemmar
hjärtligt välkomna!

Branddepån

Simon Söderlund
0457 553 4362

23.5

Onsdag

18.00

Kronbindning på Solkulla
Alla hjärtligt välkomna

Solkulla

Anita Eriksson
35349

29.5

Tisdag

18.00

Kronbindning på Solkulla
Alla hjärtligt välkomna

Solkulla

Anita Eriksson
35349

30.5

Onsdag

18.00

Kronbindning på Solkulla
Alla hjärtligt välkomna

Solkulla

Anita Eriksson
35349

2.6

Lördag

14.30

Lemlands IF-Upplands-Rö IF
Fritt inträde, kiosken är öppen

Bengtsböle

Mathias Sjölund
0457 500 1904

5.6

Tisdag

18.00

Kronbindning på Solkulla
Alla hjärtligt välkomna

Solkulla

Anita Eriksson
35349

6.6

Onsdag

18.00

Kronbindning på Solkulla
Alla hjärtligt välkomna

Solkulla

Anita Eriksson
35349

Kommunfullmäktige sammanträder
onsdagen den
16 maj 2018 kl 19.00

KONTAKT

Byggnads- och miljönämnden
sammanträder tisdagen den
15 maj 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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DAGS ATT
SKURA MATTOR?

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 107,76 € per paket (skylt, stolpe,
fundament)

Matt-tvätten i Söderby
öppnar för säsongen
måndagen den 14 maj.

Välkommen!

Tel: 349 430 eller
e-post:eivor.augustsson@lemland.ax

Har du en sån här i
din närhet?

~~

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
Nästa möte: 28/5 2018 kl 12.30
Äldrerådet tipsar:
Folkhälsan och Vårt hjärta ordnar
utfärd till Föglö onsdagen den 30 maj

Tekniska kansliet utför
trafikmätningar på

För mer information eller anmälan
(senast 28/5) ring:
Nina Jansson tel 018 527043
Maria Svensson 018 14195 eller
0457 342 1265

kommunens vägar.
Mätningarna görs för att se
hur stor belastning de olika
vägarna har och för att
kunna planera

framtida underhåll.
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Din nya kommuntekniker
i Lemland och Lumparland
Sedan början av mars är jag,
Niklas Eriksson, din nya kommuntekniker
i Lemland och Lumparland.
Från att ha jobbat i den privata sektorn har jag nu klivit in i den kommunala och jag tror att jag kommer att trivas alldeles utmärkt här i Lemlands och
Lumparlands tjänst.
Min utbildning är VVS-ingenjör och jag har jobbat i branschen mer än trettio
år med allt som den innehåller - allt ifrån servicemontör till VVS-projektering
till projektledare för entrepenader - både praktiskt och administrativt.
Jag har ett stort intresse av energi och miljö speciellt då det gäller att optimera driften av byggnader och därigenom inbesparingar både för miljön och
plånboken
Jag har just fyllt 50 år och är född och uppvuxen i Finström, Tjudö, dit jag
flyttade tillbaka för 3 år sedan efter några år i Jönköping. Min familj består av
sambo och två utflugna vuxna söner.
På fritiden har jag olika projekt på gång och så tycker jag om att jaga. Och så
dansar jag - både bugg och foxtrot.
Hälsningar
Niklas Eriksson, tel 349 426, 0457 524 4335
e-post niklas.eriksson@lemland.ax

Kommunal utförsäljning
Vi i tekniska nämnden håller på och vårrensar i våra lager och
kommer att köra en utförsäljning på diverse saker under våren.
Bland sakerna som säljs finns spisar,
diskbänkar, kylskåp, rutschkanor, gungor, en bil,
och allehanda olika mindre saker.
Fullständig lista över allt som skall säljas tillsammans
med tid och plats för allmän visning kommer att publiceras
på kommunens hemsida och Facebooksida inom maj månad,
så håll ögonen öppna!
Med vänliga hälsningar,
Tekniska nämnden
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Välkommen på vernissage!

TH Norlings
”Från Åland till Oceanerna”
Sommarens konstutställning
i Vindsgalleriet
på Skeppargården Pellas

Söndag 13.5 kl 14.00-15.30
Visas 17.6-31.8 under museets normala öppettider. Övriga tider enligt överenskommelse.

www.skeppargardenpellas.ax
www.maringalleriet.com

Vill du komma med och väva västtyg
till Lemlands manliga folkdräkt?

Vävgruppen i Lemland planerar att
sätta upp en väv för västtyg
till mansdräkten i Lemlands folkdräkt
under hösten 2018 och
bjuder in intresserade att komma med
och väva i vår vävgrupp.
Projektet är till självkostandspris
och viss vävkunnighet behövs.

Om det här är något för dig eller någon du känner ta
kontakt med Martina Manselin tel 0457-344 6937.
					
Välkommen med!
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Fotvård vid Sveagården
Fotvårdare Katarina Johansson kommer
nästa gång onsdag 21 maj
Boka direkt till henne
på telefon 018 23707
eller 040 748 7707

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

Vill du lära dig binda
midsommarkronor?

Allsångscafé
med sångkören

Då är du välkommen till
Solkulla att binda kronor till
midsommarstången!

Triolen

tisdagen den 8 maj

Kronbindningen är tisdagar och onsdagar
kl.18.00, start tisdag den 8 maj.

körledare och dirigent

Catherine Frisk-Grönberg

Vi fortsätter tills alla kronor är klara.
Välkomna!

piano

Kjell Frisk

Arr. Södra Lemlands Marthaförening

gästartister

Kim och Marianne
Allsånger
Lotteri

Nästa Infoblad utkommer
arr. Södra Lemlands Marthaförening
måndagen den 4 juni 2018
Deadline för nästa infoblad
är torsdag 24 maj 2018 16.00

Kom med och sjung in våren!

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

Kaffe med dopp ingår i entrén 10:-

Välkomna!
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Sveagårdens matsedel

									
7-13 maj							

28 maj - 3 juni

Onsdag

Köttfärssoppa och efterrätt				

Onsdag

Ungskebab med potatismos och sallad

Lördag

Dagens fisk

Lördag

Dagens fisk

Måndag Fläsksås med potatis och morötter			
Tisdag Dagens fisk
Torsdag Grisfilé med potatissallad
Fredag

Kycklngbiffar med ris och sallad

Måndag Flygande Jakob med ris och sallad		
Tisdag Dagens fisk

Fredag

Torsdag Viltskavssoppa och efterrätt

Lever Anglais med potatismos och morötter

Söndag Revbensspjäll med potatis och grönsaker
Söndag Kalops med potatis, rödbeta och sallad
												
14-20 maj		

					

Måndag Pytt i panna med ägg och morötter
Tisdag Dagens fisk

Måndag Korvsås med potatis och morötter
Tisdag Dagens fisk

Fredag

Fredag

Onsdag

Levergryta med potatis och lingon

Lördag

Dagens fisk

Onsdag

Torsdag Grönsakssoppa och efterrätt				

Köttbullar med potatis och grönsaker

Torsdag Fisksoppa och efterrätt		

Dillkött, potatis och rödbeta

Lördag

Fläskkotlett med potatis och grönsaker
Dagens fisk

Söndag Köttgryta med potatis, ris och grönsaker
Söndag Porterstek med sås och grönsaker
													
21-27 maj

Måndag Korv, potatis och sallad
Tisdag Dagens fisk
Onsdag

Köttfärslimpa med potatis och grönsaker			

Lördag

Dagens fisk

Torsdag Kycklingssoppa och efterrätt						
Fredag

Fläskschnitzel med potatis och sallad					

Söndag Rostbiff och potatisgratäng											
				
									

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.
									
Hämtning av lunch sker kl 11.00

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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IDR

TTSSKOLA

för barn födda 2005-2010

11 - 15 JUNI

Ny fritidssekreterare
på plats!
Annika ”Loppan”
Humell har börjat
arbeta på
fritidskansliet i
Lemland.
Ni kan nå henne på
tel 0457 343 4543
eller mejl
annika.humell@
lemland.ax

MÅNDAG - FREDAG, kl. 10.00 - 15.00
BENGTSBÖLE och VALBOHALLEN

Förutom att spela fotboll så kommer det ges möjlighet
att prova på andra idrotter.

ANMÄLNINGSAVGIFT 50 EURO

Lunch och deltagardiplom ingår i priset

ANMÄLAN SENAST 1 JUNI

Till cia@aland.net eller tel. 0400 744062 (kvällstid)
I anmälan behöver det framgå barnets namn, ålder och
ev. matallergi, samt målsmans namn och
telefonnummer.
Försäkring är på föräldrarnas ansvar.
Begränsat deltagarantal!

Bengtsböle
återvinningscentral

Friskvårdskuponger kan användas på Valbogymmet.

Sommaröppet

Välkomna in till biblioteket och köp
ditt gymkort!

Måndagar kl 18-20

Helgfria lördagar kl 10-13
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Välkommen på Öppet hus 12:e Maj!
PÅ LUMPARLANDS SJÖRÄDDNINGSSTATION I LÅNGNÄS
Lördagen den 12:e Maj 12-15 håller stationen i Lumparland öppet hus vid vårt båthus i Långnäs på farledsstationens
områden bredvid skärgårdstrafikens kaj. Där kommer våra ca. 25 frivilliga från Lumparland och Lemland att visa upp
vår verksamhet, samt vår nya räddningsbåt Rescue Krickan.

Byggd:
2017, Weldmec, Borgå
LxBxD och vikt: 11m x 3,5m x 0,8m, 9,5 ton
Max pass.:
12 inklusive besättning
Motor:
Scania diesel, 750hk
Fart:
31 knop marsch, 38 kn max
Besättning:
2-5 personer

RESCUE KRICKAN KAPACITET
Allvädersbåt som kan hanteras oavsett förhållanden så länge det inte är is. Fokus har varit på att göra den så användarvänlig
som möjligt för den frivilliga besättningen och lättanvänd då man är få i besättningen.
Vi har fått en mångsidig sjöräddningsbåt som vi använder för bl.a. Bogsering, Lossdragning, Länsning, Lätta reparationer och
läcktätning, Starthjälp. Ytlivräddning, L-ABCDE Första Hjälp inklusive defibrillator, Eftersök av personer och båtar (IR Kamera på
kommande), samt Brandsläckning med intern och externa brandpumpar, samt brandsläckare.
Den fungerar också som en oljeskyddsbåt enligt SYKES D-klass med transporter av personal och utrustning, samt hantering av
snabblänsor vid oljeutsläpp.
PROGRAM: 12.00 -15:00







Visning av Rescue Krickan inklusive åkturer (ungefär varje halvtimme)
Visning av båthus och utrustning, prova på aktiviteter för barn och vuxna
Vi säljer korv, samt bjuder på kaffe, saft och bulle
Info och intresseanmälan för att komma med som frivillig sjö- och miljöräddare
Försäljning av Rescue Nalle, ge en trygg nalle åt barnen och stöd sjöräddningen
Tecknande av medlemskap och medlemsassistans, en extra trygghet på sjön

Ta med familjen och kom och titta på vår liv- och miljöräddande verksamhet den 12:e Maj!
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Skeppargården Pellas

Dop, konfirmation, student, bröllop m.m.

Fest– och möteslokal
i gammaldags, hemtrevlig miljö
Mangårdsbyggnaden 500 euro

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.

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

Välkomna!

Södra Lemlands Marthaförening r.f

www.bergsprängning.ax

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

Tel: 018-23656
Mobil: 04573135406/04575483295
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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

KYRKOVAL

Val till kyrkofullmäktige söndagen 18.11.2018
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, KGS=Kaj-Gustav Sandholm

VECKOPROGRAM
ONSDAGAR
Sveagården kl. 13.30, 9.5 Andakt TS+CJ, 23.5 HHN BA+CJ, 6.6 Andakt TS+CJ
Birgittakretsen på Birgittagården kl. 13.30 2.5 TS+CJ. Avslutning 10.5. Se nedan!
HerrFIKA onsdagen 30.5 kl. 14.00
i församlingshemmet Birgittagården i Lemland
Välkommen att umgås i trevligt herrsällskap
över en kopp kaffe med hembakat. Se nedan!
TORSDAGAR
Föräldra-Barn-Grupp i Birgittagården JH/CJ
Varje torsdag kl. 9.30-11.30
FREDAGAR
Kapellhagen kl. 13.30, 11.5 Andakt TS, 25.5 HHN BA+CJ+ML, 8.6 Andakt TS+CJ+ML
Kapellkretsen kl. 13.30 4.5 Andakt BA+ML. Avslutning 10.5. Se ovan!
Stiftelsen Hemmet kl. 14.00 4.5 Andakt TS+CJ 18.5 HHN BA+CJ 1.6 Andakt BA+CJ.

HERRFIKA

Saknar du möjligheten att träffa andra herrar?

Välkommen onsdag 30.5 kl. 14
till församlingshemmet Birgittagården i Lemland
där vi umgås över en kopp kaffe med hembakat.
Sista tillfället denna termin i detta trevliga sällskap.
11
Maj 2018

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
GUDSTJÄNSTER och HÖGMÄSSOR

ANNAN INFORMATION

Sön 6.5 kl. 18.00 Femte sön efter påsk.
Kvällsgudstjänst i Lemlands kyrka,
Bönsöndagen, ”Hjärtats samtal med
gud”, Benny Andersson, Kaj-Gustav
Sandholm och Markus Linnanlehto.

Kyrkoherde Benny Andersson
tel. 0457 34 34 267. Helgledig mån-tisdag.
Ledig 12-15.5.2018

Kollekt för dövskolor i Tanzania och Eritrea.

Tors 10.5 kl. 13 Kristi Himmelsfärdsdag
ÅRETS MISSIONSDAG med gemensam högmässa i Geta kyrka. Gäster
är Christina och Andrej Heikkilä som
har varit missionärer i Ryssland. Måltid
och lotteri i församlingshemmet efteråt .
Sön 13.5 kl. 11 Sjätte sön efter påsk.
Gudstjänst i Lumparlands kyrka
”Väntan på den heliga Anden”, Liisa
Andersson, Ádám Kiss och Markus
Linnanlehto.Kollekt:Församlingsförbundet.

Vik. kyrkoherde Liisa Andersson
tel. 0405 76 38 07. I tjänst 12-15.5.2018
Kantor Ádám Kiss
tel. 0457 343 1770
Vik. kantor Kaj-Gustav Sandholm
tel. 0400 796 307
Diakoniarbetare Tua Storfors
jobbar tisdag-fredag
Telefontid: tis- och torsdag kl. 10-12
tel. 0457 344 18 05
Barn– och ungdomsledare
Johanna Häggblom

tel. 0457 34 34 265

Församlingsvärd Markus Linnanlehto

tel. 040 776 1735

Församlingsmästare Julia Norlander

tel. 040 768 5762

Vi har utrymmen - du har tillfället!
Sön 20.5 kl. 11 PINGSTdagen.
Marthornas kyrkogångsdag.
Högmässa med procession i
Lemlands kyrka, ”Den heliga Andens
utgjutande” Benny Andersson, Ádám
Kiss och Markus Linnanlehto. Kyrkkaffe
i församlingshemmet efteråt. Kollekt

OBS!

Församlingshemmet Birgittagården
stängs 11 juni - 15 september
för renovering av köket.

för freds– och försoningsarbete.

Sön 27.5 kl. 18 Taizémässa i St Johannes kyrka i Lemböte, Benny Andersson och Ádám Kiss. Kollekt för
församlingens konfirmandarbete.

Sön 3.6 kl. 11 Gudstjänst i Lemlands
kyrka, Benny Andersson, Ádám Kiss
och Markus Linnanlehto. Kollekt för
Kyrkans Utlandshjälp.

80 sittplatser vid bord
Sta Birgitta kyrka, Lemland 240 pers.
St Andreas kyrka, Lumparland 140 pers.
Välkommen att ta kontakt till:
Pastorskansliet, tel. 34042 eller
e-posta: lemland-lumparland@evl.fi

Glad12pingst!

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING

Stort TACK alla sponsorer och alla som hjälpt till på olika sätt.

Till Ansvarsmiddagarna med rådjurssoppa inkom 910 EUR som går oavkortat till nödställda.

SPONSORER
Jaktlagen
Kapellhagen
Missionskretsar
Lemböte lägergård
Mariehamns grönsaker

Choklad bageri & konditori
Margareta Paulsson
Jörgen Karlsson
Lucas Sjögren
KEA market
Matboden
Spelmän
ÅCA

13 mission
Diakoni och

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING

www.lemland-lumparland.evl.ax/verksamhet/infoblad
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