Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Äldreomsorgen informerar:
Hösten är här och vi fortsätter med våra aktiviteter inomhus så länge vi får.

11.11 kl 12.30 Sittdans
13.11 kl 12.30 Aktivitet
16.11 kl 13.00 Sångstund
18.11 kl 12.30 Sittdans
25.11 kl 12.30 Sittdans
30.11 kl 13.00 Sångstund
2.12 kl.12.30 Sittdans
4.12 kl 12.30 Aktivitet
Teres möter upp er utanför huvudingången kl 12.30, alla gånger förutom vid sångstunderna då kl 13.00.
Alla är välkomna, vi brukar dricka kaffe tillsammans efter aktiviteterna. Kaffe och kaka
kostar 2,50 €
Ring dagverksamheten vid frågor: 04573457964
Hälsningar vi på Hammargården.

HFBK´s:damer ställer in sin årliga auktion
(som hålls för att stödja
Hammarlands frivilliga brandkår),
pga av det rådandet läget
HAMMARLANDS
BIBLIOTEK !

Öppettider: Tisdag och
torsdagkvällar 17-20 samt
tisdag 9-13 enligt
överenskommelse
Hemsida: www.hammarland.ax

NÄSTA INFOBLAD
UTKOMMER VECKA 50
DEADLINE
30 NOVEMBER

HAMMARLANDS
KOMMUNKANSLI
ÖPPETTIDER
8.30-16.00

E-post : lisa.carlson@hammarland.ax

Med lång arbetslivserfarenhet inom
byggbranschen utför jag alla typer av
nybyggnationer och renoveringar inkl. även
våtrumsprojekt samt konsultationer och
kalkyler.
Kontakta mig för att diskutera
just ditt projekt.
DB Bygg & Fix
040 51 05 789
DB.ByggochFix@hotmail.com

SKATTEKORT

NYHAGA

ALLA FÖRTROENDEVALD SOM INTE LÄMNAT IN SINA
SKATTEKORT ELLER SOM GJORT ÄNDRINGSSKATTEKORT,
SISTA INLÄMNINGSDAG ÄR DEN 4 DECEMBER TILL
HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI

REDOVISNING
Har Ni en enskild firma, mindre aktiebolag eller en
förening? Värdesätter Ni en nära och personlig
service med god förståelse för Er verksamhet?
Nyhaga Redovisning i Hammarland erbjuder
redovisningstjänster såsom löpande bokföring,
momsredovisning, uppgörande av bokslut och
deklaration m.m. Tillsammans skräddarsyr vi efter
Ert behov.
Tveka inte att höra av Er, jag ser fram emot att
arbeta med just Er!
Malin Mårtensson
Kråkbölevägen 17
222 40 Hammarland

Mail: malin.m@aland.net
Tel: 0457-3828576
FO-nummer: 2541099-7

GRUSNINGSBIDRAG
till i Hammarland bosatta, eller deras företrädare
som underhåller utfartsvägar, där de fast bosattas
andel överstiger 20 meter kan skriftligen sökas före
den 27.11.2020 till byggnadstekniska nämnden i
Hammarland.
Bidrag för grusning av enskilda utfarter utförd
under 2020 beviljas enligt följande:
-åt fast bosatt som underhåller väg vars längd
överstiger 200 meter (bidragsgräns)

-åt väglag som underhåller väg där de fast bosattas
andel överstiger 200 meter (bidragsgräns)
-att vid grusning använts krossgrus av storlek
0-8mm, 0-12mm eller 0-16mm, bidrag biviljas för
högst 60 m3 krossgrus/km väg och år.
Ansökan om bidrag bör åtföljas av följande
utredning: vägens längd, längs respektive väg fast
bosattas andel i vägen, kopior av räkningar och
kvitton över grusningskostnader under år 2020.

