Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Äldreomsorgen informerar
Dagverksamheten håller aktiviteter på onsdagar på Catarinagården
Alla är välkomna att vara med!
Kl 12.30- 13.30 Rörelseglädje ( sittgymnastik, bollspel)
Kl 13.30-14.00
Kaffe med dopp (kostar 2,50€)
Kl 14.00- 15.00 Inomhus boule för de som vill vara med
Ring gärna om du vill veta mera om våra aktiviteter eller har några andra frågor.
Dagverksamhetsledaren Eva tel: 04573457964.

Klädförsäljning på Hammargården
Berdinas Kläder kommer till Hammargården den 21 okt kl 13-16
Behöver du nya kläder kom då och handla! Försäljningen sker i Hammargårdens
Hobbyrum, använd ingången på innergården. Välkomna!

Övriga aktiviteter

Efterlysning!
Eftersom samhället öppnat upp
och de äldre på Hammargården
börjar ta emot besök i en
kontrollerad takt.
Dagverksamheten efterlyser
någon frivillig intresserad
utifrån att komma och hålla
högläsning eller annan form
umgänge.

På Hammargården ordnas i OKTOBER

Andakt fredag 8.10. kl. 13.00
samt
Sångstund fredag den 22.10 kl. 13.00

HAMMARLANDS
BIBLIOTEK !

Öppettider tisd och torsd
17.00-20.00
Tisd-onsd 9.00-13.00

NÄSTA INFOBLAD
UTKOMMER VECKA 44
DEADLINE
27.10.2021

HAMMARLANDS
KOMMUNKANSLI
ÖPPETTIDER
8.30-16.00

(enligt överenskommelse)

Hemsida: www.hammarland.ax

E-post : lisa.carlson@hammarland.ax

Kommundirektören informerar – Äldreomsorgen i förändring
Hammarlands kommun står inför en betydande milstolpe vad gäller äldreomsorgens utveckling. Projektet för Hammargårdens om- och tillbyggnad börjar närma sig färdigställandet. De nya utrymmena beräknas bli klara till årsskiftet. Projektet innebär att kommunen får 15 nya platser för sin äldreomsorg. Teoretiskt borde platsantalet vara
tillräckligt för att klara av det framtida behovet men teori och verklighet är två skilda saker. För närvarande bereder
äldreomsorgsnämnden budgetförslag där riktlinjer dras upp angående personaldimensioneringen inför nästa år.
Tillika måste tillräckligt antal grundinventarier skaffas för att komma igång med verksamheten. Samtidigt pågår
även en process att minska kommunens verksamhet i kommunalförbundet Oasen boende- och vårdcenter k.f. i
Jomala. Det här är nödvändigt för att kommunen skall ha tillräckligt med medel för att driva Hammargården.
Eftersom Hammargården nu byggs till för att klara framtida äldreomsorg i kommunen kommer det till en början att
finnas tomma platser i Hammargården. Det här måste vi se positivt på eftersom det innebär att kommunen har
utrymmena för att ordna äldreomsorgen. Kommunen tror starkt på att kvaliteten på äldreomsorgen blir bättre när
den kan ordnas i hemkommunen.
Kommunstyrelsen har tillsatt ett äldreråd som är avsett som en hjälp för att skapa en bra äldreomsorg. I äldrerådet
sitter Ann-Britt Alén, Kristiina Karlsson, Ole Mattsson, Bo Sundblom och Veronica Sundqvist. Planeringen av en bra
och effektiv äldreomsorg är ett lagarbete!
Kurt Carlsson, kommundirektör

Har du svårigheter med eller vill
utvecklas i att använda din
smarttelefon, surfplatta eller bärbara
dator? Välkommen till Hammarlands
bibliotek torsdag 14.10 och 25.11 och
diskutera med oss så hjälps vi åt så att
du kan komma vidare i den digitala
världen. Drop-in mellan
kl. 18.00-19.30. Du är välkommen från
alla kommuner på Åland. Stödet ges
kostnadsfritt och individuellt av
Folkhälsans frivilliga surfstödjare. Ingen
anmälan behövs. Ta med din egen
mobil/surfplatta eller bärbara dator.
Meddela Annette Hagman på tfn 018
527063 om du har en stationär dator
eller fysiska hinder att komma till
biblioteket, så får du stöd i ditt eget
hem.

Alla typer av renoveringar och
nybyggnationer. Stora som små projekt.
Gör även våtrum och konsultationer.
Ta gärna kontakt för att diskutera just
ditt projekt och önskemål.
040 51 05 789
DB.ByggochFix@hotmail.com

Lägenhet i Hammarcenter uthyrs
enligt överenskommelse
3 rum och kök 73 m², hyra 627,80 €. Ovanför kommunkansli. Carport 25,00 €/
månad. I hyran ingår värme, varmvatten och avfallshantering.
Skriftliga ansökningar inlämnas senast den 19.10.2021 kl. 16.00 till
Kommunstyrelsen i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND.
Kommunstyrelsen

