Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

ÄLDREOMSORGEN INFORMERAR:
Här kommer årets sista träffar på Hammargården. Med nuvarande situation
gällande corona restriktioner, är det bestämt att personer utifrån och de
boende på Hammargården inte bör vistas i samma utrymme samtidigt.
Aktiviteterna ordnas separat.
På följande aktiviteter välkomnas personer utifrån:
9.12 kl 12.30 Sittdans
9.12 kl 14.00 Aktivitet ( julbak )
14.12 kl 13.00 Sångstund
16.12 kl 12.30 Sittdans
16.12 kl 14.00 Aktivitet (Julbak)
30.12 kl.12.30 Sittdans
Använd ingången vid innergården eller så möter dagverksamhetsledaren upp
vid huvudingången.
Alla är välkomna, vi brukar dricka kaffe tillsammans efter aktiviteterna. Kaffe
och kaka kostar 2,50 €
Ring dagverksamheten vid frågor: 04573457964
Hälsningar från Hammargården.

HAMMARLANDS
BIBLIOTEK !

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

NÄSTA INFOBLAD
UTKOMMER VECKA 2
DEADLINE
3 JANUARI

HAMMARLANDS
KOMMUNKANSLI
ÖPPETTIDER
8.30-16.00

E-post : lisa.carlson@hammarland.ax

LEDIGA PLATSER I HAMMARLAND
Äldreomsorgen i Hammarland söker en närvårdare om
Lön: enligt AKTA.
100 % för arbete i Hammargårdens effektiviserat service- Ansökan med CV lämnas till socialnämnden i Hammarhus och i hemservicen.
land, Klockarvägen 3, Kattby, 22240 HAMMARLAND
alternativt via mail till hammargarden@hammarland.ax
Anställningen är tillsvidare med tillträde från den 18 jasenast den 17 december 2020 kl. 16.00.
nuari 2021 eller enligt överenskommelse.
Tilläggsinformation kan fås av Hammargårdens föreståndare Jenny Olofsson-Engblom tel. 018-36 259 eller av
Arbetstiden är skiftesarbete dagar, kvällar och helger.
vikarierande socialsekreterare Päivi Abbas tel. 018Kompetenskrav: Närvårdare.
364 525 säkrast mellan kl. 9 och 11.

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

NYHAGA
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

Mail: malin.m@aland.net
Tel: 0457-3828576

HAMMARLANDS
JAKTVÅRDSFÖRENING
Kom ihåg att redovisa mårdhunds
antalet till styrelsen senast TISDAGEN den 15 december, detta för att
erhålla skottpeng.

Julen närmar sig med stormsteg .
Kom in och ta en glögg/Pepparkaka ,kolla in alla nya fina
böcker, botanisera i gamla godingar
eller bara njut av lugnet en Decemberkväll.

Bibliotekets sista öppetdag är Tisdagen den
22.12 och öppnar 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.

Bibb”Ann” önskar er alla
en Riktigt God Jul & Gott
Nytt ”bättre” År

