Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

OMSORGSKANSLIET INFORMERAR:

FÖRÄLDRAR I HAMMARLAND:
DAGS ATT SÖKA BARNOMSORG TILL HÖSTEN 2021:
Det är möjligt att ansöka om barnomsorgsplats kontinuerligt under året men för
planeringens skull så ordnar vi också en gemensam ansökningstid för barnomsorgen.
Ansökan görs till:
-daghem (0-6 år) för nya barn som behöver plats
-för- och eftermiddagsvård för skolbarn för samtliga barn som ska vara
på eftis från hösten (även ”gamla”)
Skicka in din ansökan senast den 15 mars 2021.
Ansökningsblanketterna finns på www.hammarland.ax samt för hämtning i
kommunkansliet samt i daghemmen.
Tilläggsinformation ges av:
t.f. äldreomsorgs- och barnomsorgsledare Päivi Abbas, tel. 018-364 525
föreståndare Annett Jansson, daghemmet Klaralund,
tel. 018-364 560 (kl. 12.00 – 13.00)
föreståndare Linda Persson, daghemmet Björkdungen,
tel. 018-364 590 (kl. 14.00 – 15.30)
eftispersonalen, tel. 018-364 580

HAMMARLANDS
BIBLIOTEK !

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

NÄSTA INFOBLAD
UTKOMMER VECKA 10
DEADLINE
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HAMMARLANDS
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8.30-16.00

E-post : lisa.carlson@hammarland.ax

Kommundirektoren informerar – Corona och lite annat
Mänskligheten för som bäst en kamp mot Coronaviruset. Mycket arbete läggs ner på att framkalla vacciner och
när de väl tagits fram så skall de även godkännas av myndigheter. En glädjande nyhet är att boende i
Hammargården kunnat vaccineras samt även hemvårdspersonalen. Det går långsamt framåt men det går åt
rätt håll. Alla hoppas att vaccinet skall bidra till att virusepidemin försvinner med det snaraste.
Under kommunfullmäktiges första sammanträde den 27: de januari valdes Lars Häggblom till fullmäktiges ordförande och Anne-Maj Mattsson till viceordförande för år 2021. I övrigt godkände fullmäktige
utbildningsstadgan som ersätter den tidigare skolstadgan. Den som är intresserad kan ta del av innehållet på
kommunens hemsida.
Enligt kommunallagen och äldrelagen skall kommunstyrelsen för sin mandattid utse ett äldreråd. Styrelsen
kommer börja behandla ärendet om tillsättandet av äldreråd vid sitt sammanträde i februari.
Kurt Carlsson, kommundirektör

Hammargårdens dagverksamhet informerar
Dagverksamheten kommer att utöka aktiviteterna på onsdagar, det blir fler aktiviteter att välja på.
Aktiviteterna kommer fortsättningsvis nu under våren att vara på Catarinagården tills det blir varmare
och vi kan vara ute.
Alla är välkomna att vara med! Man kan vara med på en aktivitet eller alla. Och vill man bara vara,
dricka kaffe och ha en trevlig stund går det också bra!
Kl 12.30- 13.30 Rörelseglädje
Kl 13.30-14.15 kaffe m dopp
Kl 14.15-15.45 spelar vi bollspel (boule fr.om 17.2)
Rörelseglädje betyder att det skall vara rolig att röra sig, sittdans, sittgymnastik med inslag av olika
redskap och musik.
Inomhus boule spelar vi med anpassade specialbollar för innebruk.
3.2 kl 14.00 Musikfrågesport (artister från förr på grammofon)
10.2 kl 14.00 Musikfrågesport (artister från förr på grammofon)

OBS! Alla aktiviteter kan göras sittande även i rullstol el om du har någon funktionsnedsättning.
Kaffe med dopp kostar 2,50€
Vi anpassar och informerar om corona restriktionerna gällande hur många man kan vara i grupp osv.
Ring gärna om du vill veta mera om våra aktiviteter eller har några andra frågor.
Dagverksamhetsledaren tel: 04573457964

Bibliotekets öppettider
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.

FRITIDS INFO VÅREN 2021
Hammarbo öppnade för ungdomskvällar från 12 januari och har öppet
tisdagar och torsdagar kl 18.30-21.30 för åk 6 –
MackMek öppnade 11 januari och har verksamhet måndagar 18.30-21
även nya deltagare välkomna
Vill du som går i högstadiet 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
Februari 5, 12, 19
Mars 5, 12, 19, 26

SPORTLOVET 2021
Det kommer att va sportlovsaktiviteter både på Hammarbo och vid skolan under
sportlovsveckan,
men beroende på hur corona restriktionerna är vecka 8 kommer vi att ge
aktuell aktivitetsinfo vecka 7
mer info kan man få av Kaj Backas
kaj.backas@hammarland.ax eller på telefon 04573424428

