Kommunfullmäktige
sammanträder

Byggnads- och miljönämnden
sammanträder

onsdagen den 12 oktober 2022 kl 19.00,
på Kommungården i Söderby,

tisdagen den 18 oktober 2022
tisdagen den 15 november2022

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

Välkommen på

budgetseminarium
i Joelsalen (Lemlands grundskolas matsal)
onsdagen den 5 oktober kl 18.30.
Nämnderna presenterar sina verksamhetsmål
för år 2023 samt berättar om sina förslag
till nya investeringar och annat som rör det
kommande verksamhetsåret.

(Med reservation för ev. ändringar pga läget med Covid-19)

Kaffeservering.
Hjärtligt välkommen!

Nästa infoblad utkommer

7 november
Deadline för nästa infoblad
är den 1 november.
Material inlämnas via e-post till
infobladet@lemland.ax
Kontaktperson:
Sandra Karlsson, tel. 349 423,
sandra.karlsson@lemland.ax
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Händelsekalender oktober
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
TID
3.10 Måndag
19.00
5.10 Onsdag
18.00
5.10 Onsdag
18.30
		
12.10 Onsdag 19.00
17.10 Måndag 19.00
19.10 Onsdag 18.00

AKTIVITET
Brandkåren övar
Brandkårsjuniorerna övar
Lemlands kommuns budgetseminarium,
allmänheten är välkommen!
Kommunfullmäktige sammanträder
Brandkåren övar
Brandkårsjuniorerna övar

PLATS
Branddepån
Branddepån
Joelsalen i
Lemlands grundskola
Kommungården
Branddepån
Branddepån

Välkommen till
biblioteket i Lemland!

Lemlands
Ungdomsförening

Våra nya öppettider är:
Tisdagar kl. 9–15
Onsdagar kl. 14–20
Torsdagar kl. 9–15

Föreningen jobbar för att få igång verksamheten på Valborg igen. Som en ideell förening
är ni medlemmar otroligt viktiga och vi från
styrelsen sida ser verkligen fram emot att
skapa en fungerande och givande verksamhet
i föreningen – för alla åldrar!

Skolvägen 3 - tel 34595 - biblioteket@lemland.ax

Valbogym öppet

Medlemsavgiften 2022 är 10 € vuxen,
5 € barn till och med 12 år eller 25 € för hela
familjen. Vid inbetalning uppge namn, hemort
samt födelsedår på samtliga du betalar för.
Medlemsavgiften betalas in till Lemlands
Ungdomsförening med kontonummer:
FI88 6601 0001 2083 54
Intresserad av att hyra Valborg? Lokalen passar till såväl kurser som privata festligheter!

kl. 06.00–23.00
alla dagar

Kontakta Ann-Christin på tel.
0457 342 4652 för bokningar och frågor.
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Sirius Vapen Handel

AFFÄRSLOKALER
UTHYRES

Köper och Säljer vapen
Köper även från dödsbon

i Söderby, Lemland
tel. 040 0529 430

LAGER
UTHYRES

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

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.

Månadens miljötips!
Från Byggnads- och miljönämnden

Så sparar du in på
matkostnaderna?

BLI MEDLEM

Planera dina måltider och gör färre inköp
per vecka så undviker du spontaninköp.
Handla enligt säsong ger förmånligare
råvaror. Färska grönsaker och fisk som är
i säsong.
Jämför alltid kilo- och literpris på varorna.
Våga testa ett nytt märke eller en helt ny
kedja.

Återvinningscentralen
i Bengtsböle

Utnyttja butikens rabatter med bäst före
datum och frys in.
Byt ut endel av köttet såsom ärter, bönor
och linser som komplement till eller ersättning för kött. Baljväxter har ett lägre
kilopris än kött och linser passar ypperligt
i köttfärsen så även zucchini.

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

Tips: Martha
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Dop, konfirmation, student, bröllop m.m.

Skeppargården Pellas
Unik fest- och möteslokal!
Mangårdsbyggnaden 500 €
Hemtrevligt och gammaldags. Lugna
tillställningar; födelsedagsbjudningar,
dop m.m. (ca 50 personer).

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

Ladugården 500 €
Rustikt och festligt. Större fester; bröllop
m.m. (max 110 personer)

Pris 200 €
Vid bokning och förfrågan kontakta
Anna-Karin Salmén tel. 040 833 6606

För information och bokning, kontakta
husmor Freya Darby:
freya.darby@gmail.com /
+3584573134012
www.skeppargardenpellas.ax

Avbokning görs senast en vecka före,
underlåtenhet debiteras.

Välkomna!

Södra Lemlands Marthaförening r.f

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

Pappersexemplar kommer att finnas i allmänhet dagen efter utgivningsdagen på
kommunkansliet, biblioteket, Sveagården,
KEA-market samt i en postlåda vid återvinningsstationen på Granholm.

Hyr samlingsrummet i branddepån för
möten och sammanträden. Kontakta Inger
Eriksson tel. 0405891316 för mer information och bokningar.
Brandkåren övar

Prenumerera gärna
på vårt nyhetsbrev
via vår hemsida för
att få en notis om när
Lemlandsnytt finns
publicerat samt
andra nyheter!

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!
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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!

Stilleben av gamla bruksföremål
visas på
Lemland bibliotek
5 oktober – 30 november

Vernissage
5 oktober
kl. 18–20
Utställarna är:
Minna Öberg,
Else-Maj Pahlman,
Rose-Marie Lampi,
Kerstin Leman,
Maria Leman,
Mira Knutsson
och Maria Knutson.
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Sveagården bjuder
Lemlands pensionärer på

Kontaktlista – äldrerådet

Sittgymnastik

Gun Holmström, ordförande		
Telefon hem: 33795
Mobil: 040-8415666
E-post: gun.holmstrom@aland.net

med Fysio Åland
Tisdagar kl. 13.30

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
Sven Sundström		
Telefon hem: 35330
Mobil: 0400-537060
E-post: sven.sundstrom@aland.net

Anmälan riktas till Sveagården
tel. 01834228.
Välkomna!

Leo Löthman			
Telefon hem: 35677
E-post: leo.lothman@aland.net
Agneta Wilhelms
Mobil: 0457 382 3083
E-post: agneta.w@aland.net
Marléne Lundberg, sekreterare
Telefon arbete: 349440 (tel tid kl 9-11)
E-post: marlene.lundberg@lemland.ax
Följ oss!
#äldrerådetiLemlandochLumparland

B IN G O
Välkommen på Bingo
med vinstchans!
Järsö Norråker 13 oktober kl 13:30.
Vi bjuder på kaffe med dopp
Sveagården 27 oktober 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 september
Till varje måltid medföljer sallad och/eller varma grönsaker!

3 – 9 oktober
Måndag
korvsås, potatis, morötter
Tisdag
Dagens fisk
Onsdag
Pyttipanna, ägg, rödbeta
Torsdag
viltskavssoppa
Fredag
Biff stroganoff, ris, grönsaker
Lördag
Dagens fisk
Söndag
kåldolmar, potatis, morötter

24 – 30 Oktober
Måndag
Makaronilåda, lingonsylt
Tisdag
Dagens fisk
Onsdag
Bruna bönor, potatis, stekt fläsk,
rivna morötter
Torsdag
malen köttfärssoppa
Fredag
Kyckling, ris, sås, sallad
Lördag
Dagens fisk
Söndag
Slottsstek, potatis, grönsaker

10 – 16 oktober
Måndag
grönsakslasagne
Tisdag
Dagens fisk
Onsdag
leverbiff,potatis, morötter
Torsdag
korvsoppa
Fredag
currygulash, ris, sallad
Lördag
Dagens fisk
Söndag
pulled pork, potatismos, grönsaker

31 Oktober – 6 November
Måndag
Ugnskorv & potatismos
Tisdag
Dagens fisk
Onsdag
Pannbiffmed lök, potatis
Torsdag
Fisksoppa
Fredag
Sjömansbiff
Lördag
Dagens fisk
Söndag
Alla helgona gryta, potatis

17 – 23 oktober
Måndag
stekt fläsk, stuvade makaroner,
morötter
Tisdag
dagens fisk
Onsdag
Biff Lindström, potatis, grönsaker
Torsdag
Ärtsoppa
Fredag
schnitzel cordon bleu, potatismos,
ärter
Lördag
Dagens fisk
Söndag
Kalops, potatis, morötter
Matbeställning är fri för 80 år fyllda. Övriga pensionärer får kontakta personalen för bedömning av sin
situation.

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 tf. hemserviceledare 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.
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