Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Läget med Corona restriktionerna ändras hela tiden och har inför det nya
året blivit lite striktare. Det är bestämt fr.o.m decmber tillsv att personer
utifrån på aktiviteter inte bör vistas i samma utrymme som boende.

Därför ordnas nu följande tillfällen i församlingshemmet:
På följande aktiviteter välkomnas personer utifrån:
Ons 13.1 kl 12.30 Sittdans
Ons 20.1 kl 12.30 Sittdans
Ons 27.1 kl.12.30 Sittdans

Vi träffas på Catarinagården!
Alla är välkomna, vi brukar dricka kaffe tillsammans efter aktiviteterna.
Kaffe och kaka kostar 2,50 €
Ring dagverksamheten om du känner att du vill få hjälp med att hitta på
något som kan hjälpa dej med sysselsättning eller om du har några
andra frågor: 04573457964
Dagverksamhetsledaren kan även göra hembesök!
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Kommundirektören informerar – Nyheter för år 2021
Kommunalförvaltningen genomgår ständiga förändringar. När vi nu träder in i år 2021 har epoken med
kommunvisa socialkanslier nått till det avslutande kapitlet. Det som tidigare utgjorde kommunens
socialförvaltning har nu överförts till kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst. Allt inom
socialförvaltningen förutom det som gäller barn- och äldreomsorg flyttas till kommunalförbundet med
hemorten Mariehamn. Det som under senaste år visat sig vara svårt att ordna i kommunen har främst
varit frågor kring barnskydd. Svårigheten har oftast berott på att de resurser som kommunen haft till
förfogande tidvis inte räckt till för att tillgodose de skyldigheter som lagen utfärdar. Tack vare större
personalstyrka finns det en god möjlighet att barnskyddet blir bättre inom Kommunernas socialtjänst. För
de personar som behöver utkomststöd innebär förändringen att en ansökan nu måste hanteras hos
Kommunernas socialtjänst. Det här innebär troligtvis ett nytt sätt att behandla frågorna men inom kort
kommer en praxis att visa vad förändringen innebär.
Kommunen har börjat ordna en ny förvaltning för äldre- och barnomsorgen. Äldreomsorgen kommer att
förvaltas under en äldreomsorgsnämnd och barnomsorgen kommer att flyttas under skolnämnden som
troligtvis ändrar namnet till utbildningsnämnd. En ny tjänst har inrättats med beteckningen
äldreomsorgs- och barnomsorgsledare i samarbete med Eckerö kommun. Tjänsten är tidsbestämd till den
31.12.2022. Päivi Abbas har tackat ja till att förordnas till tjänsten fram till den 28.2.2021. Under den här
tiden kommer tjänsten att utannonseras.
Under året kommer äldreomsorgen i kommunen att vara i fokus. Om- och tillbyggnaden av
Hammargården pågår och projektet med den totala kostnadskalkylen på 4,6 M€ har kommit halvvägs då
kostnaderna så här långt uppgått till 2,5 M€. Efter färdigställandet får kommunen 15 nya platser för
äldreomsorg. Under året måste flera avgöranden göras. Bland annat ställningstaganden om hur servicen
skall läggas upp för att möjliggöra att den vård som idag köps av Oasen boende- och vårdcenter på sikt
kan ordnas i kommunen. För framtiden behöver det även utredas hur hemservicen skall utvecklas för att
stöda dem bättre som kan bo i sina egna hem. Projektet Hammargården innebär även att värmesystemet
i byggnaden byts ut till bergvärme. Det här betyder att kommunen på årsbasis kan avstå från brännandet
av 30 000 l brännolja för att hålla byggnaden varm. Ett steg för en minskad negativ miljöpåverkan.
Under senaste år arbetade kommunen mycket med ekonomin. Målsättningen är att kommunen skall ha
en ekonomi där resultaträkningen visar ett stadigt plus. I den budget för år 2021 som kommunfullmäktige
godkände i december är resultatet förbättrat men det visar ännu på ett underskott om 170 T€. Det här
betyder att kommunen fortsättningsvis måste vara synnerligen återhållsam på kostnadssidan för att
utvecklingen skall förbli gynnsam. Till sist vill jag önska alla läsare en God fortsättning på det nya året
med en förhoppning om att vaccinet, vilken tillverkaren den än må ha, skall besegra Coronaviruset.
Kurt Carlsson, kommundirektör

Vilken verksamhet ska vi bedriva inom föreningen? HIK är en ideell förening,
vars verksamhet bedrivs av och för medlemmarna. Idag har vi ett herrlag i fotboll och ett i innebandy. Ett
mixed lag i volleyboll, ett gäng glada herrar i varierande åldrar som tränar fotboll en gång i veckan samt
ett fotbollslag för flickor och pojkar födda 2011-12 samt några få juniorer som håller på med lite
innebandy och lite friidrott.
Föreningen fyller 80 år i år och vill bredda och öka verksamheten. Vi önskar att du som förälder fyller i en
kort enkät (4 frågor) på vår hemsida. Vilken idrott vill du och dina barn utöva inom föreningen. Kanske vi
ska starta upp en för föreningen helt ny gren? Att som förälder delta i sina barns aktiviteter genom att
hjälpa till är en förmån
Om du annars har idéer och förslag så ser vi gärna att du kontaktar oss i styrelsen. Kontaktuppgifter och
enkäten hittar du på ww.hik.ax
/styrelsen

FRITIDS INFO VÅR 2021
Hammarbo öppnar för ungdomskvällar från 12 januari och har öppet tisdagar
och torsdagar kl 18.30-21.30 för åk 6 –

MackMek öppnar 11 januari och har verksamhet måndagar 18.30-21 även
nya deltagare välkomna

Vill du som går i högstadie ha någon speciell aktivitet på eftermiddagar eller
kvällstid hör av er till fritidsledare Kaj Backas på kaj.backas@hammarland.ax
Simning för åk 1-6 fortsätter på våren enligt följande
fredagar kl 13-16
Januari 15, 22, 29
Februari 5, 12, 19
Mars 5, 12, 19, 26

Biblioteket öppnade igen 5.1 2021
Vi håller fortfarande öppet för allmänheten
Tisdag o. Torsdagar 17-20
Måndag, Tisdag Onsdag 09-13 enbart för skola och dagis
enligt direktiv.
Det går att komma dessa dagar efter kl. 13 om man bara hör av sig
före till 36156 per mail.
Öppettiderna gäller även efter nyår.

