Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

INBJUDAN TILL LANDSKAPSREGERINGENS
KOMMUNRUNDA I HAMMARLAND
Landskapsregeringen kommer på kommunrunda till Hammarland. Under
besöket ordnas en diskussion med kommunledning och kommuninvånare
till vilken allmänheten vänligen inbjuds. Du har en möjlighet att träffa ministrarna i landskapsregeringen och ställa frågor direkt till dem.
Tid: Torsdagen den 19 mars 2020 kl. 18.30
Plats:

Hammargården

Under diskussionen bjuds deltagarna på kaffe!
Välkomna!
Kommunstyrelsen

VATTEN- OCH AVLOPPSVATTEN AVGIFTER 2020
Renvatten
(ink.moms)

1,74 euro / kubik

Avloppsvatten 3,35 euro / kubik
(ink.moms)
Grundavgift
(ink.moms)

60,00 euro / år

Minimiavgift
(ink.moms)

39,80 euro / år

HAMMARLANDS BIBLIOTEK
ÖPPETTIDER
TISDAG 9.00-13.00
OCH 17.00-20.00
TORSDAG 17.00-20.00

Hemsida: www.hammarland.ax

ANSLUTNINGSAVGIFT 2020
Vatten

1.680,00 euro (ink.moms)

Avlopp

2.105,00 euro (ink.moms)

Avlopp 50%

1.052,50 euro (ink.moms)

preliminär faktura i februari
preliminär faktura i juni
avläsning i september
slutfaktura i oktober

NÄSTA INFOBLAD
UTKOMMER VECKA 14
DEADLINE
27 MARS

HAMMARLANDS
KOMMUNKANSLI
ÖPPETTIDER
8.30-16.00

E-post : lisa.carlson@hammarland.ax

BEGÄRAN OM ANBUD FÖR UNDERHÅLL AV
SADELINLEDEN FÖR TIDEN 1.4.2020-31.10.2023
Kommunen söker härmed intresserade personer, föreningar eller företag, vilka är villiga att
åta sig underhållet av Sadelinleden. Sadelinleden är en i terrängen utmärkt vandringsled
som är ca 40 km på Hammarlands kommuns område. Kommunen förbehåller rätt att anta
eller förkasta anbud.
Underhållet gäller följande:
En årlig översyn i april-maj av markeringarna så att dessa syns och att de återsälls där de
försvunnit under vintern.
Slyröjning nedslagning av gräs första gången före midsommar och vid behov en andra
gång efter midsommar.
Vid behov byggande av spångar över diken och våta marker
Utplacering av informationstavlor.
Skriftliga anbud skall lämnas i slutna kuvert på en för ändamålet utarbetad blankett till
adressen Hammarlands kommun, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND, senast den 20
mars 2020 kl. 16.00. Kuvert skall märkas med ”Sadelinleden”. Blanketten kan hämtas från
kommunkansliet eller från kommunens hemsida adressen:
http://www.hammarland.ax/kommunen/upphandling
Kommunstyrelsen

ANBUD FÖR UNDERHÅLL AV SADELINLEDEN 1.4.2020-31.10.2023
Anbudsgivare: ___________________________________________________
Adress:

___________________________________________________

Antalet arbetstimmar får maximalt uppgå till 100 timmar per kalederår:
Timavgift (moms 0 %):

___________________________________________________

I timavgiften skall ingå samtliga kostnader som röjsågar, drivmedel, slitdelar och transportkostnader.
Den som får entreprenaden har rätt att ordna målfärg, penslar, käppar, virke och skyltar på kommunens
bekostnad. Varorna måste dock inhandlas av anbudsgivaren. Förvaring av material kan ske i kommunens
utrymmen.
Ort och tid:

___________________________________________________

Underskrift:

___________________________________________________

___________________________________________________
Namnförtydligande och titel

Fritidsaktiviteter vår 2020
Måndag

Innebandy/bollspel Näfsbyskola 15-16
Mack Mek 18.30 -20.30

Tisdag

Starka barn åk 3 kl 15Hammarbo ungdomskväll 18.30-21.30

Torsdag

Öppet hus
Näfsby skolas gymnastiksal 14-16
Friidrott i Eckeröhallen 18.30-19.30
Hammarbo ungdomskväll 18.30-21.30

Fredag

Simning för åk 1-6 i Mariebad
alla fredagar från 17/1-3/4

SOMMARPERSONAL
Har du behov av motiverad arbetskraft
i sommar?
Flera tusen ungdomar i Norden söker
sommarjobb.
Vi hjälper till att hitta
sommarpersonalen.
Alla arbetstillfällen är välkomna!
Behöver du ett sommarjobb?
Du som är mellan18-30 år
upplev Norden genom Nordjobb.
Sök sommarjobbet idag!
Läs mer på vår hemsida:
www.nordjobb.org
eller Nordjobb på Facebook.
Tel: (18)17279, e-post:
aland@nordjobb.org

Tre lägenheter i Kattby uthyrs
1 st 3 rum och kök 73,6 m², hyra 382,70 €/mån. Varmvatten ingår, elvärme från radiatorer.
Catharinahemmet I.
2 st 1 rum med kokvrå 27,2 m², hyra 141,45 €/mån. Varmvatten ingår, elvärme från radiatorer.
Catharinahemmet II.
Skriftliga ansökningar till:
Kommunstyrelsen i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND.

Varje måndag kl. 17.30-18.30 är gympasalen vid Näfsbyskola bokad för klättring, kullerbyttor och lek
för barn under skolåldern. Så om du har spring i benen eller just håller på lära dig gå och behöver
träningslokal, här finns det utrymme för dig. Ta också nån vuxen med dig, vi har ingen ledare där. Ingen
förhandsanmälning behövs, inga pengar behövs. Folkhälsan står för hyran.
Välkomna med!
Vid eventuella frågor, kontakta Sari Ahlström 050 543 2606/ Johnny Ahlström 040 846 2200

FAMILJEMIDDAG
I CHATARINAGÅRDEN
SÖNDAGEN DEN 29 MARS KL 13-18

Från menyn väljer man en kött eller fiskrätt

UTSTÄLLNING
AV ARABIA
PORSLIN

Sallad, smör och bröd
Kaffe och kaka
Pris vuxna 12 €
Barn 7-12 år 7 €
Barn under 7 år äter gratis

Hammarlands Marthaförening hälsar alla välkomna

LOTTERI

Nu har jag öppnat

Salong Huvudsaken
pa nya stallet (f.d Kattby café)
Öppnings erbjudande 3.3-14.3
20% pa alla produktér

Öppet: Tisd
Önsd
Törsd
Fred
Lörd

10-17
10-17
10-17
10-15
10-14

(även kvällar enl. tidsbeställning)

Välkomna
Tel: 36162
PS Semesterstängt 24.3-1.4

ÄLDREOMSORGEN
INFORMERAR
MARS månad 2020
Nu väntar vi på våren så vi kan vara ute
mera.
Vi ska börja påsk pyssla och planera vår
aktiviteter.
Onsdagar är ni välkomna på
Sittgymnastik kl 12.30
Sångstund med diakon och kantor kl 13
*kaffe och kaka (1,50€)
8.3 Gudtjänst på Hammargården kl 13
Är det
också
internationlla kvinnodagen
14.3 Bingo kl 13 (kostar 2€)
20.3 Firar vi Vårdagjämningen med
sång
Café
25.3 Är det våffeldagen
28.3 Bingo kl 13 ( kostar 2€)

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

Hammarlands FBK och
HFBK:s damavdelning
håller sina årsmöten i branddepån tisdagen den
31.3.2018 kl.19.00
Stadgeenliga förhandlingar
Välkomna
Styrelserna

