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Stipendier
Kommunens stipendier finns att söka senast den 31 mars 2016.
Stipendierna kan sökas av studeranden som senast vid inledandet av sina studier har haft Lemland som
hemort och som med god framgång bedrivit studier vid utbildningsanstalter utanför landskapet Åland.
Läs mer på vår hemsida www.lemland.ax!

Kanalkalaset 2016
Kommunen söker en sammanslutning eller förening som är villig att ensam eller gemensamt driva
Kanalkalaset 2016 som är planerat till den 24 juli. Kommunen ställer ett anslag om 4 500 euro till förfogande. Anmäl intresse per e-post till marie.berglund-selenius@lemland.ax eller per brev till Lemlands
kommun, Kommunrundan 7, 22610 Lemland senast den 1 april 2016.
Läs mer på vår hemsida www.lemland.ax!
Hälsningar
Kommunkansliet

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

KONTAKT

2.3

Onsdag

19.00

Brandkåren övar, nya medlemmar
hjärtligt välkomna!

Branddepån

Jonas Karlsson
0457 382 8636

Solkulla, Flaka

8.3

Tisdag

19.00

Södra Lemlands Marthaförening
ordnar myskväll med olika
aktiviteter. Alla intresserade är
välkomna att umgås och ha
trevligt.

10.3

Torsdag

18.30

Södra Lemlands Marthaförenings
månadsmöte

10.3

Torsdag

18.00
–
19.30

Brandkårsjuniorerna övar, nya
medlemmar hjärtligt välkomna!

Branddepån

16.3

Onsdag

19.00

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommungården

Kommunkansliet
34940

16.3

Onsdag

19.00

Brandkåren övar, nya medlemmar
hjärtligt välkomna!

Branddepån

Jonas Karlsson
0457 382 8636

Simon Söderlund
0457 553 4362

För att beställa snöplogning till privata infarter,
vänligen kontakta någon av följande entreprenörer.

Jan Söderström
IP-Connect
040-0229041
Sten
Kenth
Mathias
Stefan Nordqvist 0457-360 0000
Ronny Roos
Joakim Sjögren Leandersson
Söderström
Sandberg
plogning@
0400-740030
040-5368430 0457-0229921 040-5960408 0457-5243971 0457-3421683
eller 32544
connect.ax
Björkudden
Bengtsböle
Bistorp
Flaka
Granboda
Hellestorp

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

Järsö/Nåtö
Knutsboda
Lemböte
Norrby
Rörstorp
Söderby

X
X

X

X
X

X

Wessingsboda
Västeränga

X

X
X

X

X

X
X

LOKAL ÖNSKAS HYRA!
Barnomsorgen i Lemland önskar hyra en lokal för
gruppfamiljedaghem. Minst 80m2 med tillgång till
gård. I Lemland eller utmed Lemlandsvägen mot
Mariehamn. Tillträde 1.6.2016.

Mer information ger barnomsorgsledare:
Rosita Kuhlman-Johansson
Tel. 349445
Mail: rosita.kuhlman-johansson@lemland.ax

Kommunfullmäktige sammanträder
onsdagen den 16 mars 2016
kl 19.00 i Kommungården
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
15 mars 2016
Handlingarna skall 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

Månadens
miljötips med
Byggnads- och
milljönämnden i
samarbete med Agenda 21:
MARS
Passa på att dela med dig av dina
växter när du planterar om dom.
Genom att dela skott till vänner
istället för att köpa nya växter
minskar utsläppen av gifter,
klimatgaser från konstgödsel,
växthusodling och långa
transporter som uppkommer till
följd av nyproduktion
av krukväxter.

Bengtsböle
återvinningscentral
Öppettider:
Under vinterhalvåret
(oktober-mars):
Måndagar kl.16 – 20
Första helgfria lördagen
i månaden kl.10 - 13
OBS!
Måndag 28 mars stängt
Öppet Tisdag 29 mars kl 16-20

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

Information från Byggnads- och Miljökansliet
Eldning av avfall, utomhus eller i värmepanna, är förbjudet
om man inte har tillstånd från ÅMHM.
Endast följande avfall får eldas utan att tillstånd krävs:
					

- torrt gräs, ris och annat hyggesavfall
- obehandlat virke
- halm (inom jordbruket)
- mindre mängder tidningspapper, wellpapp och papp i värmepanna

Du får aldrig elda mjölkkartonger, plast, behandlat virke, möbler etc., vare sig utomhus
eller i din värme panna. 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.
Innan du eldar är det bra att kontrollera vindriktningen så att inte röken stör närboende.
Se till att snabbt få fyr på elden, och att den slocknar snabbt när du är färdig.
Undvik pyreldning.
En god idé är att samråda med grannarna om lämplig tid för eldning. Kanske kan ni
komma överens om en gemensam eldningsdag?
På internet kan du enkelt kontrollera om eldningsförbud råder: www.alarmcentralen.ax
Information finns även på Yle text-tv sid 765. Landskapsalarmcentralen kan lämna information på tel 19000.

ANNONSERA I LEMLANDS INFOBLAD

Till salu

Lemlands kommun säljer
1. Frysskåp; 584 liter
2. Frysskåp; 584 liter
3. Bred kyl; 584 liter
4. Bred kyl; 584 liter
5. Smal kyl; 384 liter
6. Nedkylnings- infrysningsskåp; 384 liter
7. Samtliga med egen kompressor.
Finns till påseende vid fastighetsskötarnas verkstad.
Kontakta Bert Friman tel. 0457-5244336
Skriftliga anbud lämnas senast den 21.3 kl. 15:00 till:
Lemlands kommun
Tekniska kansliet
Kommunrundan 7
22610 Lemland
Eller per e-mail: margareta.nordblom@lemland.ax
Skriv tydligt i anbudet vilket/vilka frys- eller kylskåp ni
lämnar anbud på.
Tekniska kansliet

Med en annons når du alla hushåll
och företag i kommunen
1/8
1/4
1/2
1/1

82,5mm x 60,5mm
82,5mm x 126mm
170mm x 126mm
170mm x 257mm

9€ exkl.moms
17€
34€
51€

infobladet@lemland.ax
Skicka färdiga annonser i PDF och i rätt storlek. Vill du
ha hjälp med utformningen, hör av dig i god tid.

Deadline för nästa infoblad är
24 mars kl 16.00
Material lämnas till:
infobladet@lemland.ax
Emelie Christenbrunn
Tel. 040 762 53 93 (Efter kl 18.00 vardagar)
eller
Kommunkansliet:
Lemlands kommun, Kommunrundan 7,
AX-22610 Lemland

KANALKALASET 2016

Kanalkalaset firas varje sommar en söndag under juli månad invid Lemströms
kanal.

Traditionsenligt består programmet av marknadsförsäljning, utställningar, uppvisningar och
framträdanden av olika slag. Kanalkalaset 2016 planeras att äga rum söndagen den 24 juli i
samband med avslutningen av Ålands Sjödagar.

Vem ska driva Kanalkalaset 2016?

Lemlands kommun söker nu en sammanslutning eller förening som är villig att ensam eller
gemensamt driva tillställningen i sin nuvarande form.
Kommunen ställer ett anslag om 4 500 euro till förfogande.
Skriftlig intresseanmälan lämnas per e-post till marie.berglund-selenius@lemland.ax
alternativt till Lemlands kommun, Kommunrundan 7, 22610 Lemland senast
den 1 april 2016. Märk brevet med ”Kanalkalaset 2016”.
Närmare upplysningar fås av Marie Berglund-Selenius per telefon 349 485.
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Har du tips på nya mediskurser i Lemland?
Maila gärna in dina önskemål till
biblioteket@lemland.ax
eller tipsa på hemsidan
medis.ax

BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER:
Tisdagar
Onsdagar
Torsdagar

9–13 och 18–20
9–15
9–13 och 18–20

På skärtorsdagen är biblioteket
kvällsstängt. Glad Påsk!

Välkomna!

Skolvägen 3, tel 34595.
biblioteket@lemland.ax

KLIPP UT & SPARA

BÅTPLATS

NÄR NI ÄR I BEHOV AV
TAXI - RING

Båtplatser finns att hyra vid
Västeränga småbåtsbrygga
Hyra 162,81 €/år (inkl. moms)
Kontakta Tekniska kansliet
tel. 349 431

e-post: margareta.nordblom@lemland.ax

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

SENIORER

Sveagårdens matsedel
Vecka 10
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

7-13 Mars
Lasagne
Dagens fisk
Kasslergratäng
Korvsoppa, efterrätt
Sjömansbiff
Dagens fisk
Revbensspjäll, potatis

Vecka 13
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Vecka 11
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

14-20 Mars
Pasta med skinkssås
Dagens fisk
Pyttipanna
Kycklingsoppa, efterrätt
Fläskschnitzel, potatis
Dagens fisk
Porterstek, potatis

Vecka 12
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

21-27 Mars
Korvstroganoff
Dagens fisk
Rotmos med fläskcareé
Spenatsoppa med ägg, efterätt
Kycklingfilé, ris
Dagens fisk
Lammstek, potatisgratäng

28 Mars- 3 April
Lammfärsbiffar, potatis
Dagens fisk
Köttbullar, stuvade makaroner
Köttsoppa, efterrätt
Grönsaksbiffar, potatis
Dagens fisk
Wallenbergare, potatis

Lunchen vid Sveagården serveras kl. 11.30 FÖR KOMMUNENS PENSIONÄRER
och bör bokas senast tre dagar före planerat besök, telefon 34218.
Med reservationer för ändringar

Välkomna 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.

FOTVÅRD PÅ SVEAGÅRDEN
Fotvårdare Katarina Johansson besöker Sveagården 21 MARS

Pensionärer och sjukpensionärer ringer och bokar tid med Katarina på telefon 23707

Fotvård 1 timme kostar 50€

Nagelklippning 35€

Allsångscafé

Röda Korset och Folkhälsan i Lemland

Tisdagen den 15 Mars kl 19.00

VÅRMÖTE

med sångkören

Triolen

St:Olofsgården (församlingshemmet) i Jomala

inbjuder till stadgeenligt

torsdagen den 17 mars
kl. 19.00 på biblioteket
Dirig.
Catherine Frisk-Grönberg
Gästartister
Inger Hagström-Johansson
och Gunder Andersson
Lotteri
Kaffe med dopp ingår i entrén 10€
Kom med och sjung!

Välkomna!

Cia Nummelin läser saga av Joel Pettersson.
Kaffeservering!
(medarrangör: Kultur- och fritidsnämnden)

Vika-Fika i Skeppargården
Pellas nya bagarstuga
Lördag 2.4 kl 13-15.30
Kjell Ekström lär ut konsten att
vika påsar och kassar av affischer,
gamla tapeter o.dyl.

Ta med egen sax och lämpligt
pappersmaterial ifall du har sådant.
Kursavgift 5 € i vilken ingår kaffe
med bröd.
Anmälan senast 31.3 till Freya på
tel. 04573134012

Hyr Skeppargården Pellas

Mangårdsbyggnaden 400 euro
för mindre stillsamma fester, t.ex.
födelsedags- och dopmottagningar.
Ladugården 300 euro för större fester,
rymmer 110 personer, t.ex. för bröllop.
För information och bokning
Kontakta husmor Freya Darby
freya.darby@gmail.com 04573134012
www.skeppargardenpellas.ax

HEMVÅRDSSTÖD FÖR SYSKON
+ INKOMSTBASERAD TILLÄGGSDEL

Nyhe
t
från
1.1.2
016

1.

För vårdnadshavare som lyfter FPA’s föräldradagpenning och har omsorg om äldre syskon, dvs ett
syskontillägg till föräldrapenningen.

2.

Ett stöd för varje syskon om 100€ /månad.

3.

Inte rätt till kommunalt finansierad barnomsorg för något av barnen, undantaget lekverksamhet och för
syskon under ’’förundervisningsåret’’.

4.

Inkomstbaserad tilläggsdel möjlig till detta stöd,inkomstgränsen är 1030€, max 350€.

5.

Rätt till hemvårdsstöd för syskon gäller även under Fpa’s pappapengs-period. I lagparagrafen 13 §, står
’’föräldradagpenningsperiod’’ vilket även inkuderar hela faderskapspenningen, som kan tas ut upp till
barnet är 2 år. Om pappa-perioden sammanfaller med moderns moderskaps eller föräldrapennings
-period och denna redan lyfter hemvårdsstöd för syskon har pappan inte rätt till ytterligare stöd av detta
slag.

Rosita Kuhlman-Johansson
Barnomsorgsledare
Tel. 349445
Mail: Rosita.kuhlman-johansson@lemland.ax

SPORT & FRITID

Ungdomsidrotter i LIF

I Lemlands IF ges du nu under våren möjlighet
att spela fotboll, friidrotta eller bara testa på
olika aktiviteter på idrottslekis.
FOTBOLL

LIF 0910
Valbohallen
Måndagar, kl.18.00 - 19.00
Kontakt: Elin Granholm tel. 0457 3838467
LIF 0708
Valbohallen
Måndagar, kl.18.00 - 19.00
Kontakt: Catharina Smiderstedt tel. 0400 744062
LIF 0405
Valbohallen
Onsdagar, kl.18.00 – 19.30
Kontakt: Krister Gullans tel. 0505 920707

INNEBANDY

LIF F/P 02/03
Valbohallen
Torsdagar kl. 19.00-20.00
Kontakt: Julia Thörnroos tel. 0405475777
LIF F/P 04/05
Valbohallen
Torsdagar kl. 19.00-20.00
Kontakt: Krister Gullans tel. 0505920707

FRIIDROTT

åk 1- 6
Valbohallen
Onsdagar, kl.18.00 - 19.00
Kontakt: Sofie Gunninge tel. 0457 5706925

IDROTTSLEKIS

Barn födda 20 09 och 2010
Valbohallen
Onsdagar, kl. 18.00 - 19.00
Kontakt: Birgitta Karlsson tel. 040 5181021

STÖDMEDLEM
Bli stödmedlem
i Lemlands IF ge
nom att betala
in 20 euro till Lifs
konto FI57 5578
04 4000 4977
Märk inbetalning
en med:
Namn, personnum
mer samt ”medlem
savgift år 2015”.
Registrera dig i He
mmalaget och sp
onsra Lemlands
Du registrerar dig
IF!
so
till 0457-00SPON m supporter genom att SMS:a LIF
S (0457 007766
7).
LIF får 10% återbä
ring på de normalt
från ÅLCOMs nä
t till samtliga numm axerade samtal som du ringer
"betalnummer").
er i Finland (gälle
Detta gäller enda
r dock ej sk
st
abonnemang ell
er som byter till ÅL supportrar som har ÅLCOMCOMs abonnema
anslutna till detta
ng samt är
avtal som räknas.

