Kommunen informerar
Budget 2023
Arbetet med budgeten för år 2023 har startat i kommunen. Nämnderna ska lämna in sina
budgetförslag senast den 26 september. Ett budgetseminarium kommer att hållas den
5 oktober kl 18.30 i Joelsalen på Lemlands grundskola, dit allmänheten är välkomna.
Budgetprocessen fortsätter med kommunstyrelsens behandlingar i två omgångar varefter
kommunfullmäktige behandlar budgeten den 7 och 14 december.
Kom ihåg att kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten,
med reservation för eventuella ändringar beroende på restriktioner i
anslutning till Covid-19.

Kommunfullmäktige sammanträder
onsdagen den 7 september 2022
kl 19.00 på kommungården i Söderby
Med reservation för eventuella ändringar
p.g.a. läget med Covid-19.
Föredragningslistan finns på kommunens
hemsida www.lemland.ax en
vecka före sammanträdet.
Fullmäktiges sammanträden är offentliga.

Byggnads- och miljönämnden sammanträder
tisdagen den 20 september 2022
tisdagen den 18 oktober 2022
Handlingarna skall inlämnas i god tid före
mötet.
Byggnadsinspektör Johan Willstedt
finns i Lumparland onsdagar, tel. 359 024.
Övriga dagar i Lemland tel. 349 432
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Händelsekalender september
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
Måndag 5.9 19.00
Onsdag 7.9 19.00
Onsdag 7.9 18.00
Onsdag 7.9 19.00
		
Tisdag 13.9 18.30
		
Måndag 19.9 19.00
Onsdag 21.9 18.00

AKTIVITET
Brandkåren övar
Kommunfullmäktige sammanträder
Brandkårsjuniorerna övar
Teaterföreställningen Fanny & de fyrtiofem första,
drop-in och fri entré!
Södra Lemlands Marthaförening har marthamöte.
Varmt välkomna!
Brandkåren övar
Brandkårsjuniorerna övar

Välkommen till
biblioteket i Lemland!

PLATS
Branddepån
Kommungården
Branddepån
Valbohallen
Solkulla i Flaka
Branddepån
Branddepån
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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

Valbogym öppet

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

kl. 06.00–23.00
alla dagar

Skolvägen 3 - tel 34595 - biblioteket@lemland.ax

Månadens miljötips!
Från Byggnads- och miljönämnden

Nästa infoblad utkommer

Rengör hemmet
med tallsåpa!

3 oktober
Deadline för nästa infoblad är
den 26 september.

Använd tallsåpa då du rengör hemmet.
Exempelvis för att tvätta dörrar, badrum,
kök och golv. Tallsåpan är också effektiv
som propplösare för avlopp och för rengöring av ugn. Pröva med 1 dl tallsåpa, låt
stå över natten och skrid till verket. Tallsåpan är miljömärkt med nordiska svanen.

Material inlämnas via e-post till
infobladet@lemland.ax
Kontaktperson:
Sandra Karlsson, tel. 349 423
sandra.karlsson@lemland.ax

Vi utför mindre VVS-arbeten,
trädgårdsskötsel och slyröjning.

•

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

RÖDA KORSET I LEMLAND

TACKAR

Under augusti månad skickas avläsningskort för vattenmätare ut till alla vatten –
och/eller avloppsabonnenter.

alla frivilliga som bidrog med varor, tid
och engagemang före, under och efter
Marknaden den 6 augusti 2022.

Vänligen uppmärksamma att mätaren bör
läsas av senast den 30.09.2022.
Meddela mätarställningen till oss antingen
genom att returnera ifyllt avläsningskort, eller
via ”mina e-tjänster” på www.lemland.ax.
OBS! Det är viktigt att lämna in avläsningen i tid!

Återvinningscentralen
i Bengtsböle (april–september)

Om inte avläsningen kommer in i tid kommer en avgift på 50 € att debiteras.
I byarna Rörstorp, Bistorp, Granboda och
Vessingsboda kommer fastighetsskötarna
att läsa av mätarna för de fast bosatta,
meddelande kommer i postlådan
innan avläsningen.

Sommaröppet helgfria:
Måndagar kl 16 – 20
Torsdagar kl 18 – 20

Tekniska nämnden

Lördagar kl 10 – 13

Tips: Martha
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Södra Lemlands
Marthaförening fyller
110 år
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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.

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

Alla är hjärtligt välkomna att fira att Södra
Lemlands Marthaförening fyller 110 år. Vi
bjuder på kaffe och tårta på Solkulla lördagen den 24 september kl. 13–15.

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

Marthaföreningen är en gemenskap som
tillsammans strävar efter en bättre värld,
en vardag i taget.

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

Lär känna vår verksamhet och passa på
att bli medlem!

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), Carina Andersson (sekreterare), Elin Fellman (kassör), Linda Sundström och
Sofia Sundblom.
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!

Stöd Lemlands
Frivilliga Brandkår

Lemlandsnytt
blir helt digital!

Vikarier till
barnomsorgen

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.

Lemlands barnomsorg söker dig som med
kort varsel kan hoppa in och vikariera på
daghemmen i kommunen. Det kan handla
om allt från några timmar nu och då till
flera dagar – behovet varierar och vi uppskattar den tid du kan ställa upp.

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)

Folkhälsan i Lemland bjuder sina
medlemmar som är 65 år eller äldre på

lunchkryssning i
Lemlands skärgård
söndagen den 18 september
kl. 11–14 med m/s Sunnan II.
Kryssningen avgår och anländer till
Sjökvarteret i Mariehamn.

Välkommen att höra av dig om du är intresserad till barnomsorgsledare Maria
Hellström på maria.hellstrom@lemland.ax
eller 018-349 445.

•
•

Anmälan: www.folkhalsan.ax eller tel.
04573421874 måndag 5.9 kl.18–20.
Meddela eventuella allergier eller dieter,
tack. (Pris för icke medlemmar 20 euro,
betalas kontant vid ombordstigning)

Både nya och gamla medlemmar är välkomna!
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Lunchbuffé med kaffe och efterrätt
Program
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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

Sveagårdens matsedel september
Till varje måltid medföljer sallad och/eller varma grönsaker!
5 – 11 september
Måndag
Kasslergratäng
Tisdag
Dagens fisk
Onsdag
kållåda, potatis, sås
Torsdag
Korvsoppa. efterrätt
Fredag
Fläskschnitzel, potatisklyftor,
kryddsmör
Lördag
Dagens fisk
Söndag
Revbensspjäll, potatis, sås

26 September – 2 Oktober
Måndag
Fläsksås, pasta
Tisdag
Dagens fisk
Onsdag
Kokt fläskcarré, rotmos,
senapsrelische
Torsdag
Rödbetssoppa
Fredag
kycklinggryta
Lördag
Dagens fisk
Söndag
Pepparrotskött

12 – 18 September
Måndag
korv och potatismos
Tisdag
Dagens fisk
Onsdag
Pannbiff med lök, potatis, sås
Torsdag
Kålsoppa, efterrätt
Fredag
Kyckling
Lördag
Dagens fisk
Söndag
Plommonspäckad griscarré,
potatis, sås

3 – 9 September
Måndag
Korvsås, potatis, morötter
Tisdag
Dagens fisk
Onsdag
Pyttipanna, ägg, rödbetssallad
Torsdag
Viltskavssoppa
Fredag
Biff stroganoff, ris
Lördag
Dagens fisk
Söndag
Kåldolmar, potatis, morötter

19 – 25 September
Måndag
Potatimos- och köttfärslåda,
vitkålssallad
Tisdag
Dagens fisk
Onsdag
Köttfärslimpa, svampsås, potatis
Torsdag
Potatis- och purjolöksoppa,
efterrätt
Fredag
Baconinlindad grisfilé, pommes,
bearnaisesås
Lördag
Dagens fisk
Söndag
Oxrullader. Potatis, sås

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 GO
Välkommen på Bingo
med vinstchans!
Sveagården
den 29 September kl 13:30
Norråker samlingslokal Järsö
den 15 September kl 13:30
Anmälan till Sveagården
tel 018-34228.
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Fotvård på Sveagården

Lunch för pensionärer
i Järsö-området

Välkommen på välgörande fotvård till
Sveagården. Gå in via huvudentrén, slå
dig ner och vänta på din tur!

Penionärer i Järsö-området kan hämta lunchen från daghemmet Saltkråkan. För mer
information, ring Saltkråkan tel. 540 56.
Daghemmet har sin egen lunchplanering.

Camilla är på plats:
9 september 2022

Boende i Järsö/Nåtö-området kontaktar tf.
hemserviceledare Andréa Sandberg tel.
342 28 för överenskommelse om distribution av matportioner.

Boka tid på telefonnr.
0457 342 5974.
Bankkort, kontanter
eller faktura.
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
Pastorskansliet
tel. 018-34042
Öppet: mån, tis, tors 9.00-12.00
E-post: lemland-lumparland@evl.fi
Lemlandsvägen 1328
AX-22610 Lemland
www.lemland-lumparland.evl.ax
Ämbetsbetyg e-post: crkr@evl.fi

tel. 0407591204 eller 0408687192

Tack alla kyrkoguider för denna sommar.
Vill du besöka kyrkan? Vänligen kontakta Pastorskansliet för bokning.

INSKRIVNING till SKRIFTSKOLAN
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
GUDSTJÄNSTER i AUGUSTI

KONTAKTUPPGIFTER

Sön 11.9 kl. 11 Högmässa i Lumparlands kyrka
med pilgrimsvandrare, Benny Andersson, Jan
Tengström. Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp för att avhjälpa brister i grundtryggheten.
Kyrkvandringsrunda kl. 9 från Lumparlands kyrka
till högmässan kl. 11. Vandringsledare Margareta
Flink tfn 0407517862. Välkommen med.

Vik. kantor Jan Tengström
0457 345 1996

Sön 25.9 kl. 11 Gudstjänst i Lumparlands kyrka
Benny Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: Finlands
Sjömanskyrka.

Diakoniarbetare Marianne Hägglund
jobbar tis-fredag.
Telefontid: tis- och torsdag kl. 10-12
tel. 0457 344 18 05
Boka gärna tid för besöket.

Hela familjen välkommen till

Efteråt servering och info om skriftskolan i församlingshemmet
med kyrkoherde Benny Andersson och barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom

Länk för anmälan på nätet öppnar den 15.9 på hemsidan www.lemland-lumparland.evl.ax
Den första skriftskolhelgen blir 7-9.10 på Lemböte lägergård. Välkommen med!

Familjesång
Vi träffas torsdagar med start 6 okt. kl. 9.30-11.30
i församlingshemmet Birgittagården
Välkommen igen att träffa andra föräldrar och barn
leka och sjunga tillsammans med
Barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom, tel. 0457 3434 265

Hjälpishelger
Den första hjälpishelgen startar den 9-11.9
Helgerna börjar fredag kväll kl. 19 och avslutas på söndag ca kl. 12.
Hjälpishelgerna hålls i olika församlinghem eller i den
nya Gregersö lägergård. Platserna meddelas senare.

Kyrkoherdens vikarie
Jean Banyanga
tel. 0457 345 8415
Kantor Ádám Kiss
tel. 0457 343 1770

Sön 18.9 kl. 11 Högmässa i Lemlands kyrka,
Benny Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: Ev. Luth.
Student– och Skolungdomsmission.

för er födda 2008. Tidigare födda enligt avtal.

Taizémässa söndagen 2 oktober kl. 11 i Lemlands kyrka

Kontraktsprost och kyrkoherde
Benny Andersson
tel. 0457 3434 267

Sön 2.10 kl. 11 Taizégudstjänst Mikaelidagen,
änglarnas dag i Lemlands kyrka med inskrivning
av konfirmander, Benny Andersson, Ádám Kiss,
Johanna Häggblom. Kollekt: Förbundet Kyrkans
Ungdom för ungdoms– och lägerverksamhet.

Kyrkkaffe efteråt med inskrivning av konfirmander
i församlingshemmet med närmare info om läger och
konfirmation. Alla välkomna.
Torsdag 15.9 öppnas länken för skriftskolanmälan
på hemsidan www.lemland-lumparland.evl.ax.
Se även skild ruta.

Barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom
tel. 0457 3434 265
e-post: johanna.u.haggblom@evl.fi
Församlingsvärd Martin Bergman
tel. 040 7761 735
Församlingsmästare Karl-Fredrik Söderman
tel. 04575483281 eller 0407 685 762
Husmor Christina Johansson
Birgittagården tel. 34382/ 0407 255 699
Pastorskansliet tel. 34042
Öppet: mån, tis, tors 9.00-12.00
Byråsekreterare Maiken Poulsen Englund

Hej nya ettor i skolan!
Om ni missade att komma till barngudstjänsten
då vi delade ut Barnens Bibel med alla de fina
berättelserna om Moses i korgen, Noahs Ark m.fl.
så är ni välkomna att hämta den på Pastorskansliet,
den röda stugan längs Lemlandsvägen 1328,
mitt emot det nya dagiset Smultronbacken.
Välkommen att hämta din Barnbibel
hälsar
barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom, tel. 0457 3434265
Pilgrimsbönen av Heliga Birgitta:

September 2022

Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
VECKOPROGRAM för boenden
ONSDAGAR

Sveagården kl. 13.30 den 7.9 HHN, 21.9 Andakt, 5.10 HHN.
Birgittagården 14.9 kl. 13 terminsstart Birgittakretsen
Följande gång samlas kretsen den 28.9.

TORSDAGAR

Stiftelsen Hemmet kl. 13.00 den 8.9 HHN, 22.9 Andakt, 6.10 HHN.

FREDAGAR

Kapellhagen kl. 14.00 den 9.9 HHN, 23.9 Andakt, 7.10 HHN.
Terminsstart 30.9 kl. 14 för kretsen av inneboende.
Skjuts ordnas till kretsarna,
vänligen kontakta Marianne Hägglund, tel. 04573441805

HHN nattvard kyrkoherde
Benny Andersson
Kyrkoherdens vikarie
Jean Banyanga
Andakt diakoniarbetare
Marianne Hägglund
Kantor Ádám Kiss
Vik. Jan Tengström
Församlingsvärd
Martin Bergman
Husmor
Christina Johansson

11

Lemlandsnytt september 2022

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
Församlingsvalet 2022
Förhandsröstning 8-12 november
Valdag 20 november

Heja, Heja!
Vill du ställa upp till kyrkovalet?

Välkommen – betrodd och önskad.
Kom med och bär vår församling, medverka och påverka.
Kontakta fullmäktigeordförande Brage Wilhelms tel. 04573135595,
fullmäktigeledamot Tryggve Gustafsson tel, 04575244034
eller Pastorskansliet tel. 34042.

Hurdan förtroendevald skulle du vara?
Prova testet på hemsidan och Facebook

Gör testet och ta reda på!

VISSTE DU ATT . . . . dagens socialförvaltning har sitt
ursprung i den kristna människosynen?
Kyrkans diakoni skötte från början samhällets sjuk- och fattigvård med ursprung i Jesu
liknelse om den barmhärtige samariten som ideell verksamhet. Diakonin blev ett yrke när
den första diakonissan vigdes 1872. 100 år senare 1972 ändrades folkhälsolagen då ansvaret för primärvården överfördes till kommunerna och småningom också diakonins arbete med skuldrådgivning mm. Diakoniarbetet utförs i dag i samarbete med kommuner
och organisationer utifrån samma kristna värdegrund att räcka ut en hjälpande hand till
alla människor som behöver stöd till utkomst oavsett härkomst.
Församlingens diakoniarbete omfattar hjälp till behövande socialt och medmänskligt med
hemmabesök, sorgehus, förbön, insamlingar och bidrag till Matbanken som ursprungligen
grundades av kyrkor på Åland. I höst ser vi fram emot vår årliga insamling med vår goda
Gemensamt Ansvars rådjurssoppa där överskottet fördelas mellan hjälp till utlandet och
hjälp hemma. I år går hjälpen till katastrofområden samt ungas psykiska ohälsa.

RÅDJURSSOPPA
och Ålands pannkaka

i BIRGITTAGÅRDEN i Lemland torsdag kl. 3.10 kl. 16-18
i FURUBORG i Lumparland onsdag 19.10 kl. 16-18
Skriv dagen i din kalender så ses vi.
Vill du donera eller hjälpa till med serveringen eller lotteriet är du välkommen
att kontakta diakoniarbetare Marianne Hägglund tel. 04573441805.

Kyrkans diakoni firar 150 års jubileum. GRATTIS!
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Kandidatrekryteringen avslutas 15.9 kl. 16
Mera info på hemsidan www.forsamlingsvalet.fi

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande
organ. Fullmäktige fattar de
viktigaste besluten om församlingens ekonomi och
tjänsteinnehavare och utser
medlemmar i kyrkorådet.
De beslutar om församlingens verksamhet, ekonomi,
kyrkoskatten, byggprojekt
och nya tjänster och har
rösträtt vid val av medlemmar i stiftsfullmäktige,
kyrkomötesombud
och biskop.

Förteckningen över röstberättigade i församlingen är framlagd till påseende

Fredag 2.9.2022 kl 10–14 och måndag 5.9.2022 kl 15–19 på Pastorskansliet.

Se annons i tidningarna fredag 26.8.2022
Välkommen igen till

HERRFIKA

onsdag 21.9 kl. 14

i församlingshemmet Birgittagården i Lemland

med hembakat av husmor
i trevligt herrsällskap med kyrkoherde Benny Andersson.

OBS! Nästa gång 12.10 kl. 13 gemensamt med missionskretsen.
Följande gånger 16.11 och 14.12

Födelsedagsfest torsdag 17.11 kl. 14
Församlingen bjuder alla som fyller 75, 80, 85, 90, 95-100 år
under året på kalas i församlingshemmet Birgittagården.
Inbjudan kommer med posten senare.
Skriv dagen i din kalender.
Hjärtligt välkommen!

Livet är ett val, välj det!
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