Kommunen informerar
Kommunens budgetseminarium ägde rum den 5 oktober i Joelsalen i Lemlands grundskola. Nämnderna informerade om sina mål och förslag till investeringar inför år 2023.
I seminariet som var öppet för allmänheten deltog invånare, politiker och tjänstemän.
Vi tackar alla närvarande för visat intresse!
Budgetprocessen i kommunen fortsätter med
kommunstyrelsens budgetbehandlingar den 8 november och den 14 november samt
kommunfullmäktiges budgetbehandlingar den 7 december och den 14 december.
Vid sitt sammanträde den 9 november kommer kommunfullmäktige
att besluta om skatteprocenterna inför år 2023.
Vi önskar alla en fin fortsättning på hösten!

Kommunfullmäktige
sammanträder

Byggnads- och miljönämnden
sammanträder

onsdag den 9 november 2022 kl 19.00,
på Kommungården i Söderby,

tisdagen den 15 november 2022
tisdagen den 13 december 2022

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

Handlingarna skall inlämnas
i god tid före mötet.

Fullmäktiges sammanträden är offentliga.

Byggnadsinspektör Johan Willstedt finns
i Lumparland onsdagar, tel 359 024.
Övriga dagar i Lemland tel 349 432
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Händelsekalender november
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
7.11 Måndag
9.11 Onsdag
9.11 Onsdag
21.11 Måndag
23.11 Onsdag

TID
19.00
19.00
18.00
19.00
18.00

AKTIVITET
Brandkåren övar
Kommunfullmäktige sammanträder
Brandkårsjuniorerna övar
Brandkåren övar
Brandkårsjuniorerna övar

PLATS
Branddepån
Kommungården
Branddepån
Branddepån
Branddepån

Månadens miljötips!

Välkommen till
biblioteket i Lemland!

Från Byggnads- och miljönämnden

Har du koll
på ditt vatten?
Våra nya öppettider är:
Tisdagar kl. 9–15
Onsdagar kl. 14–20
Torsdagar kl. 9–15
Skolvägen 3 - tel 34595 - biblioteket@lemland.ax

Valbogym öppet

kl. 06.00–23.00
alla dagar

•

Vi använder ungefär 140 liter vatten
per person och dygn.

•

En droppande kran kan förbruka 55
liter vatten per dygn.

•

Vattnet från en droppande kran motsvarar 11 fyllda badkar på en månad.

•

Om en familj på fyra personer stänger
av kranen när de borstar tänderna kan
de spara 100 liter vatten på en dag.

•

Det rinner ungefär 6 liter vatten per
min ur kranen när den är på slagen.

•

Ett fyllt badkar rymmer ca 150 liter.
En dusch på tre min drar bara 36 liter.

•

En vattenspridare gör av med
150–350 liter vatten på 20 min.

•

Det går åt ca 50 liter vatten för en
maskin tvätt.

Tips: Svenskt vatten
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Sirius Vapen Handel

AFFÄRSLOKALER
UTHYRES

Köper och Säljer vapen
Köper även från dödsbon

i Söderby, Lemland
tel. 040 0529 430

I verkstaden görs följande jobb:
• svarvningar för ljuddämpare, rekylbromsar, polering av slutstycken m.m.
• kolv jobb som renoveringar, borttagning av lack, oljning m.m.
• bäddning av vapen

LAGER
UTHYRES
i Bengtsböle, Lemland
tel. 040 052 9430 / 040 729 7108

Sirius Vapen Handel
tel. 0405845122
sirius.aland@gmail.com
•

Vi utför mindre VVS-arbeten,
trädgårdsskötsel och slyröjning.

•

Vi erbjuder också hjälp med
transporter av tyngre föremål till
boende i Lemlands kommun.

Folkhälsan i Lemland och Röda korsets
Lemlandsavdelning håller gemensamt
Höstmöte onsdag 23.11 kl.18.30
i Lemlands bibliotek
Program: ”Hållbar ekonomi i en orolig tid”
med Folkhälsans ekonomirådgivare
Gunilla Holmberg. Alla varmt välkomna!

BLI MEDLEM

Nästa infoblad för december
och januari utkommer den

Återvinningscentralen
i Bengtsböle
Under vinterhalvåret (oktober–mars)
Måndagar kl 16–20
Torsdagar kl 18–20
Första helgfria lördagen
i månaden kl 10–13

5 december
Deadline för materialet
är den 29 november.
Material inlämnas via e-post
till infobladet@lemland.ax
Kontaktperson:
Sandra Karlsson, tel. 349 423
sandra.karlsson@lemland.ax
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Dop, konfirmation, student, bröllop m.m.

Skeppargården Pellas
Unik fest- och möteslokal!
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 20 sittande gäster
godkänt kök med bla diskmaskin och microugn
komplett utrustning porslin/glas/bestick

Pris 200 €
Vid bokning och förfrågan kontakta
Anna-Karin Salmén tel. 040 833 6606
Avbokning görs senast en vecka före,
underlåtenhet debiteras.

Välkomna!

Södra Lemlands Marthaförening r.f

Mangårdsbyggnaden 500 €
Hemtrevligt och gammaldags. Lugna
tillställningar; födelsedagsbjudningar,
dop m.m. (ca 50 personer).
Ladugården 500 €
Rustikt och festligt. Större fester; bröllop
m.m. (max 110 personer)
För information och bokning, kontakta
husmor Freya Darby:
freya.darby@gmail.com /
+3584573134012
www.skeppargardenpellas.ax

Stöd Lemlands
Frivilliga Brandkår

Lemlandsnytt
blir helt digital!

med en inbetalning om 10€/hushåll
eller 34€/företag till kontonummer
FI39 660 1000 112 7562.

Kommunstyrelsen har den 11 april 2022
beslutat att Lemlandsnytt enbart kommer
att ges ut i digital form via kommunens
hemsida www.lemland.ax.

Samlingsrum
Hyr samlingsrummet i branddepån för
möten och sammanträden. Kontakta Inger
Eriksson tel. 0405891316 för mer information och bokningar.
Brandkåren övar
I händelsekalendern ser du när brandkåren och brandkårsjuniorerna övar.
Kontaktpersoner: Jonas Karlsson tel.
04573828636 (brandkåren), Mats Welander tel. 0407010063 (juniorerna), Hampus
Renfors tel. 04573445450 (juniorerna)
Både nya och gamla medlemmar är välkomna!

Pappersexemplar kommer att finnas i allmänhet dagen efter utgivningsdagen på
kommunkansliet, biblioteket, Sveagården,
KEA-market samt i en postlåda vid återvinningsstationen på Granholm.
Prenumerera gärna
på vårt nyhetsbrev
via vår hemsida för
att få en notis om när
Lemlandsnytt finns
publicerat samt
andra nyheter!
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Info från Lemlands Ungdomsförening

Julmarknad
3 december kl 11–15
Vill du komma och sälja julprodukter så finns det
ännu några bord lediga – ett bord kostar 10€ och du
bokar genom att kontakta Anna på tel 040 7415 649.
BLI MEDLEM I FÖRENINGEN:
Medlemsavgiften 2022 är 10€/vuxen, 5€/barn till och
med 12 år eller 25€ för hela familjen. Vid inbetalning
uppge namn, hemort samt födelseår på samtliga du
betalar för. Medlemsavgiften betalas in till Lemlands
Ungdomsförening med kontonummer:
FI88 6601 0001 2083 54
FACEBOOK. Det är mycket spännande på gång
inom föreningen – gilla vår Facebooksida ”Lemlands
Ungdomsförening” så du inte missar något!

Välkomna med i föreningen
Hem och Skola Lemland!
Vi hoppas kunna vara ett forum för samarbete mellan lärare, elever och vårdnadshavare
och vårt mål är att vi tillsammans ska jobba för att barnen i Lemlands skola ska må bra.
Vi vill göra föräldrarna delaktiga i sina barns lärande och skolgång och vi vill jobba för att
öka trivseln i skolan och främja samverkan mellan skolan och det omgivande samhället.
Vi som sitter i föreningens styrelse är Ida Forselius (ordförande),
Maria Sten (vice ordförande), Karolina Hallberg (sekreterare), Elin Fellman (kassör),
Yvon Paxal, Josefine Holmén.
Genom den frivilliga medlemsavgiften stöder du verksamheten:
Kontonummer:

FI46 6601 0002 3040 46

Mottagare:

Föreningen Hem och Skola Lemland

Meddelande:

Medlemsavgift 2022-23

Summa:

12 euro/familj

Det går även bra att bli stödmedlem för 12 euro/år!
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Information från

Demensföreningen
på Åland informerar!
Vi är en intresseförening för:
•
•
•

personer med demenssjukdom
personer med nedsatt minnesfunktion
anhöriga eller övriga intresserade

Föreningen har idag drygt 200 medlemmar.
Vårt syfte är att sprida information, ge stöd
och råd både till insjuknade och anhöriga
samt samverka med kommuner och övriga aktörer i ärenden som berör demensvård.
Vi erbjuder också träffar för anhöriga, så
kallade anhörigträffar.
Vi kan också starta upp stödgruppsträffar
för personer som nyligen fått en demensdiagnos, om intresse finns?
Kontinuerligt pågår en motionsgrupp där
det just nu finns lediga platser.
Medlemsavgiften är 10 €/år och 15 €/
familjemedlemskap (för två personer).
Välkommen att höra av dig om du är
intresserad till:

Järsö-Nåtö ungdoms- och
hembygdsförening r.f.
I samlingslokalen vid Norråker håller föreningen under höstterminen 2022 två aktiviteter för
hälsa och välmående. Förutom stretchmetoden SONKYO på måndagar kl. 19–20 är det
YINYOGA på onsdagar kl. 19–20, som fortsätter med en ny omgång med fem träningstillfällen från och med 2 november. Där finns
ännu några platser kvar, anmälan görs direkt
till kursledaren på mailadressen
tapioalexandra@gmail.com. Avgiften är
50 euro, kursdeltagare ombeds att ta med sin
egen yogamatta och bekväma kläder.
MIDSOMMARFIRANDET behöver frivilliga krafter! Vill du se en midsommarstång på
Nåtö är du hjärtligt välkommen till samlingslokalen i Norrkulla söndag 20 november kl.
15.00, då vi diskuterar behov och organiserar
de kommande förberedelserna med midsommarstången. Om vi delar på uppgifterna blir
det roligt och möjligt för alla att delta. Inga
förkunskaper behövs.
Även en DANSKURS i lindy hop ordnar
JNUHF på Järsö i samarbete med Swingskeppet r.f. innevarande eller kommande
verksamhetsår. Kontakta gärna styrelsen med
förslag på och önskemål om flera aktiviteter,
till exempel över föreningens fb-sida
www.facebook.com/groups/594551625076550

Fia Hagelberg, Verksamhetsledare
Demensföreningen på Åland
Tel: +358 (0)457 548 3818
(mån–tor kl. 9.00–15.00)
Skarpansvägen 30
22100 Mariehamn
info@demens.ax
www.handicampen.ax/demens/

Ersättning för fotvård
Du som är 75+ och har rätt till ersättning
för fotvård (max 100€/år), kom ihåg att
lämna in Dina kvitton till kommunkansliet
senast 31.12.2022! Med kvittot ska det
finnas namn och bankkontonummer.
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Sveagården bjuder
Lemlands pensionärer på

Sittgymnastik
med Fysio Åland
Tisdagar kl. 13.30

Kontaktlista
– äldrerådet
Gun Holmström, ordförande		
Telefon hem: 33795
Mobil: 040-8415666
E-post: gun.holmstrom@aland.net
Lennart Elffors
Telefon hem: 34234
Mobil: 040-5534512
E-post: lennart.elffors@outlook.com
Anna-Lisa Sandell		
Telefon hem: 54193
Mobil: 0400-704300
E-post: annalisasandell@aland.net

Anmälan riktas till Sveagården
tel. 01834228.
Välkomna!

Sven Sundström		
Telefon hem: 35330
Mobil: 0400-537060
E-post: sven.sundstrom@aland.net
Leo Löthman			
Telefon hem: 35677
E-post: leo.lothman@aland.net
Agneta Wilhelms
Mobil: 0457 382 3083
E-post: agneta.w@aland.net
Följ oss!
#äldrerådetiLemlandochLumparland

Bingo med vinstchans på Järsö
Norråker 10 november kl 13:30
Vi bjuder på Kaffe med dopp!
Anmälan till Sveagården tel 34228.
(Bingo uteblir vid för få anmälningar)

Bingo med vinstchans på
Sveagården 24 November kl 13:30
Vi bjuder på Kaffe med dopp!
Anmälan till Sveagården tel 34228.
Meddela oss om du behöver skjuts!
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Sveagårdens matsedel november
Till varje måltid medföljer sallad och/eller varma grönsaker!
7–13 November
Måndag
Skinkfrestelse
Tisdag
Dagens fisk
Onsdag
Leverbiff, potatismos, morötter
Torsdag
köttsoppa
Fredag
Fläskschnitzel, klyftpotatis,
kryddsmör, ärter
Lördag
Dagens fisk
Söndag
Porterstek, potatis, sås
14–20 November
Måndag
Korvstroganoff, potatis, morötter
Tisdag
Dagens fisk
Onsdag
Köttfärslimpa, potatismos
Torsdag
Tomatsoppa
Fredag
Grisstek, potatis, sås
Lördag
Dagens fisk
Söndag
Revbensspjäll, potatis, sås

28 November–4 December
Måndag
Ugnskorv, potatismos
Tisdag
Dagens fisk
Onsdag
Kålpudding, potatis, sås
Torsdag
Spenatsoppa med ägghalvor
Fredag
Kalkon cordon blue
Lördag
Dagens fisk
Söndag
Plommonspäckad carré, potatis,
sås
80 år fyllda kan beställa mat utan enskild bedömning medan övriga pensionärer ombedes
att kontakta personalen för bedömning av sin
situation.

21–27 November
Måndag
Köttfärssås, pasta, vitkålssallad
Tisdag
dagens fisk
Onsdag
Vegetariska biffar, potatismos
Torsdag
Korvsoppa
Fredag
Kycklingburgare, potatis,
rotgrönsaker, currysås
Lördag
Dagens fisk
Söndag
Fläskkotletter, potatis

Lunch för pensionärer i Järsö-området
Penionärer i Järsö-området kan hämta lunchen från daghemmet Saltkråkan. För mer
information, ring Saltkråkan tel. 540 56. Daghemmet har sin egen lunchplanering.
Boende i Järsö/Nåtö-området kontaktar ledande vårdare Andréa Sandberg
tel. 342 28 för överenskommelse om distribution av matportioner.

Lemland-Lumparlands församling har meddelat att de fr.o.m oktober 2022 kommer att ge ut
församlingens infoblad i egen regi.

