Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Hammargårdens dagverksamhet informerar
Under rådande omständigheter p g a Coronapandemin kommer all
dagverksamhet att ställas in under mars månad
Dagverksamhetsledaren tel: 04573457964

FRITIDS INFO
All fritidsverksamhet i Hammarland för barn
och ungdomar stängs ner vecka 9 och 10
(kanske längre)
Det gäller tex
- öppet hus ,
-innebandy ,
-simning
-Mack mek,
-ungdomkvällar på Hammarbo
- 4H verksamhet,bakning/matlagning

Hälsningar Kaj Backas
HAMMARLANDS
BIBLIOTEK !

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

NÄSTA INFOBLAD
UTKOMMER VECKA 13
DEADLINE
22 MARS

HAMMARLANDS
KOMMUNKANSLI
ÖPPETTIDER
8.30-16.00

(Endast bokade besök
veck. 9-10)

E-post : lisa.carlson@hammarland.ax

Kommundirektören informerar – Coronaläget och framtiden
Antalet personer som fått Coronainfluenssa har under senaste veckor ökat på Åland och i Hammarland.
Kyrkby högstadieundervisning kommer att övergå i distansundervisning. Det här betyder att ca 60 elever
från Hammarland får studera i sina hem. Det gäller att studera lika hårt trots omständigheterna! Efter två
veckor med många i karantän i Näfsby skola samt daghemmen så får vi under kommande dagar se hur
bra sjukvårdens kraftfulla åtgärd dämpat smittspridningen. Trots att läget försämrats finns det ingen
orsak till onödig oro utan det viktiga är att följa myndigheters anvisningar noggrant. Det gäller att hålla
antalet smittade så lågt som möjligt. Gör vi det så kommer det här att vända förr eller senare.
För närvarande stundar igen en säsong för tomtförsäljningen. Den här våren utgör den första
försäljningssäsongen för Storängens bostadsområde. Intresset har redan överträffat de förväntningar jag
haft inför våren. Jag hoppas att särskilt alla ungdomar vilka går i tankar att bygga bekantar sig med
Storängens tomter. Tack vare att markområdet är plant finns möjligheter att åstadkomma ett eget hem
till en rimlig kostnad. Tomterna är förmånliga och läget är centralt med närhet till service i form av
barnomsorg, skola, kommunkansli och butik. Gång- och cykelväg håller på att byggas och planeras längs
hela landsväg 1. Glöm inte bort att det även finns tomter i olika prisklasser på Öra strand. Ta kontakt om
du vill ha mera information.
Kurt Carlsson, kommundirektör

Äldreomsorgen i
Hammarland informerar:
Lediga pensionärslägenheter:
En lägenhet om 36,8 kvm med kallhyra på 228,15 euro vid
Prästgårdsgatan 32 bst 3.
En lägenhet om 27,2 kvm med kallhyra på 168,65 euro vid
Prästgårdsgatan 34 bst 6.
Båda bostäder är lediga enligt överenskommelse.
Bostäderna hyrs ut i första hand till pensionärer bosatta i Hammarland. Närmare kriterier och ansökningsblankett finns på
kommunens hemsida eller kan skickas hem till dig.
Kontakta kommunkansliet eller omsorgskansliet vid frågor.
Ansök senast den 31.3.2021.

Kommunkansliet är stängt för obokade besök under tiden 1.3.202114.3.2021.
Hänvisande till Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2021/1531 av den 27.2.2021 där det bestämts
om en begränsning av antal personer inomhus i näringsverksamhet med kundutrymmen och offentliga
utrymmen till hälften bestäms följande:


Kommunkansliet är stängt för obokade besök under tiden 1.3.2021-14.3.2021.



För att få ditt ärende behandlat ta kontakt med berörd tjänsteman per telefon eller e-post.



Vid bokade besök bär munskydd och utnyttja möjlighet till god handhygien.



Besök vid förkylningssymtom förbjudet.



Vid enbart inlämnandet av handlingar vänligen använd kommunens postlåda.

Kontaktuppifter:
Allmänna frågor, 018 - 36 450 eller e-post: info@hammarland.ax
Kommundirektör, 018 – 364 523 eller e-post: kurt.carlsson@hammarland.ax
Kommuntekniker-byggnadsins., 018 – 364 524 e-post: dan.vik@hammarland.ax
Fritidsledare, 018- 364 527, e-post: kaj.backas@hammarland.ax
Ekonomichef, 018- 364 521, e-post: maarit.gronlund@hammarland.ax
Äldreomsorgs- och barnoms. 018 – 364 525, socialsekreterare@hammarland.ax
Lantbrukssekreterare, 018 – 364 526, anders.sundqvist@hammarland.ax

OMSORGSKANSLIET INFORMERAR:
Barnomsorgen i Hammarland:
Öppning av avdelningarna:
De stängda avdelningarna öppnar för de barn som är friska och inte i karantän enligt
följande:
Avdelningen Sunnan onsdagen den 3 mars 2021.
Avdelningen Nordan torsdagen den 4 mars 2021.
Avdelningen Ugglan torsdagen den 4 mars 2021.
Avdelningen Hackspetten och eftisverksamheten är öppna som vanligt
för de barn som är friska och inte i karantän.
Vårdnadshavare får info från föreståndarna gällande praktiska detaljer kring dagvården och
ombeds meddela barnomsorgen gällande behovet av vårdtider.
Gällande barnomsorgsavgifter och karantänintygen:
Det har kommit in många frågor gällande avdrag på barnomsorgsavgifter och
karantänintygen. Gällande barnomsorgsavgifter så kommer ett ärende inom kort beredas till
kommunstyrelsen gällande eventuellt avdrag på barnomsorgsavgiften för de som har haft
sina barn hemma på grund av karantän.
Om du som vårdnadshavare har behövt vara hemma med dina barn på grund av att de är
satta i karantän, bör du kontakta din arbetsgivare och/eller FPA gällande löneutbetalning
och eventuell ansökan om dagpenning för tiden i karantän. Kommunen behöver och kan
inte ta emot karantänintyg och kan inte heller hjälpa med frågor gällande inkomster under
karantänförhållanden. I första hand bör man söka hjälp i frågan hos sin arbetsgivare och
FPA och i sista hand så finns det möjlighet att söka utkomststöd hos
Kommunernas socialtjänst (KST) vid ekonomiska svårigheter.
Ansökan om barnomsorg till hösten 2021:
Påminnelse om att söka barnomsorgsplats senast den 15 mars 2021!
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”)
Ansökningsblanketterna finns på www.hammarland.ax samt för hämtning i
kommunkansliet samt i daghemmen.

OMSORGSKANSLIET INFORMERAR:
Barnomsorgen i Hammarland:
Nya avgiftsregler:
Från och med 1.1.2021 har barnomsorgsavgifterna i Hammarlands kommun ändrats.
Avgiftsreglerna finns att läsa på kommunens hemsida www.hammarland.ax.
De största förändringarna i avgiftsreglerna är:
Avgiftsfri förundervisning under minst 20 timmar per vecka under året innan barnet
börjar i grundskolan, har införts och således får de barn som har heltidsplats i barnomsorgen en avgift motsvarande 60 % av heltidsavgiften och de barn som har deltidsplats en avgift på 20 %.
Avgiftsfria månader och avdrag för frånvaro har specificerats. Om barnet är semesterledig för minst fyra sammanhängande veckor under perioden 1 maj -31 augusti så får
man en avgiftsfri månad. Om barnet är ledig åtta sammanhängande veckor under den
nämnda perioden så får familjen ytterligare en avgiftsfri månad..
Avgift kan även tas ut för alla kalendermånader under ett verksamhetsår om barnet deltar i barnomsorgen alla månader under ett verksamhetsår och inte är frånvarande för
mer än tre fjärdedelar av en månad.
Sommarstängning:
Sommarstängning av dagvården planeras preliminärt att ske enligt följande:
Klaralund veckorna 27-30
Björkdungen veckorna 28-30

Under sommarstängningen ordnas barnomsorg med hjälp av sommardagis endast för de
som behöver daghem för sina barn på grund av arbete eller studier.
Ni får mera information gällande sommarstängningen via daghemmen.

Tilläggsinformation ges av:
t.f. äldreomsorgs- och barnomsorgsledare Päivi Abbas, tel. 018-364 525

