Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Hammargårdens dagverksamhet informerar och välkomnar!
Vi planerar starta upp igen onsdagen 7.4 om coronaläget tillåter.
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.
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 14.15-15.30 spelar vi bollspel
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.
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
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Kommundirektoren informerar – Coronalaget och tomter
Det är glädjande att Hammarlands kommun efter att i två veckor toppat Coronastatistiken i landet igen kommit till
en låg nivå i smittstatistiken. Ett stort tack för det tillfaller sjukvården på Åland med den raska smittspårningen men
även kommunens duktiga personal som snabbt och effektivt reagerat med åtgärder som hindrat smittspridning.
Utan samarbetsvilliga invånare skulle det hela inte fungera alls. Tack till Er alla! Ännu är faran inte över så det gäller
att vara på tårna ifall viruset gör nya försök för att etablera sig. Vi håller den på avstånd!
Med våren kommer framtidstro! Om du är i startgroparna för att börja bygga ett nytt hem ser vi fram emot att du
bekantar dig med våra bostadsområden Öra strand och Storängen. Besök områdena! Information finns på kommunens webbsida. Du kan även ta kontakt för att boka tid för visning av områdena på plats. Vi kommer gärna ut och
informerar om tomterna.
Kurt Carlsson, kommundirektör

Fritidsledaren informerar:
Våra verksamheter på Hammarbo börjar från
vecka 14 med ungdomskvällar för åk 6 - tisdag
6 april och för åk 5—torsdag 15 april (vecka
15) Välkomna !
Från måndag 29 mars börjar öppet hus för
åk 1-2 och 3-6 .

Övriga verksamheter börjar
vecka 15 (från 12 april)

Mack Mek
(Simningen är framflyttad och börjar igen 16/4, 23/4, 30/4,
7/5 .
Jag fritidsledare Kaj Backas passar på att ta ut min resterande
semester under veckan före påsk och efter påsk) så kan vi hålla
på med verksamhet längre in på sommaren, då har läget säkert
stabiliserat sig.

Vårmöte
Hammarlands Idrottsklubb rf
inbjuder till vårmöte
onsdagen den 14 april 2021 kl 18.30.
Mötet planeras att hållas i klubbrummet på Hammarvallen. Pga osäkerhet kring den pågående pandemin kan mötet komma att hållas utomhus och eller digitalt. Därför ber vi alla
intresserade att anmäla sitt deltagande genom att fylla i ett formulär som ni hittar på vår
hemsida www.hik.ax.
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Utöver dem så kommer styrelsen att lägga fram
ett förslag till mindre stadgeändringar.
Alla handlingar inklusive mötesagenda, bokslut, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan
och förslag till stadgeändringar publiceras på hemsidan senast en vecka innan mötet.
Kan mötet hållas på Hammarvallen bjuder vi självklart på kaffe och jubileumstårta!
Varmt välkomna!

Boulebana, en boulebana finns på Hammarvallen och kommer
att märkas ut av kommunens fastighetsskötare så nu när snön
försvinner. Närmare information läggs ut på föreningens sociala
medier. Det är fritt att åka till Hammarvallen och spela boule,
initialt kommer vi inte att ha något bokningssystem för banan,
visar det sig att det behovet finns får vi ta tag idet längre fram.
Vi hoppas förstås att alla som vill utnyttja banan betalar medlemsavgift till föreningen.

Damlag i fotboll. Föreningen vill gärna delta
med ett damlag i årets motionsserie. Är du 16
år och äldre och vill spela fotboll på skoj i
sommar så hör av dig till oss! Förhoppningen
är att det i förlängningen ska leda till att fler
tjejer, kvinnor, damer blir aktiva inom
föreningen. Så skicka ett mail till
hik@aland.net eller på messenger och
meddela ditt intresse.

Ledare till fotbollsskola. Föreningen planerar att hålla en fotbollsskola några dagar
midsommarveckan. Mer information om det senare. Till den kommer det att behövas ledare. Är du
intresserad – hör av dig till oss.
Vårmöte den 14 april, se separat annons
Medlemsavgift: Föreningen hoppas att så många som möjligt vill stöda verksamheten genom att
betala medlemsavgift. Avgiften är 20€ för personer 18 år och äldre och 10€ för personer under 18
år.
Mottagare: Hammarlands Idrottsklubb rf
Kontonummer:
FI71 6601 0002 1417 03
Meddelande:
Medlemsavgift 2021
Namn:
Födelseår:
e-mail:

Äldreomsorgen i Hammarland informerar:
För dig som är äldre och bosatt i Hammarland erbjuder äldreomsorgen olika stödinsatser som presenteras kort
nedan. Kommunens äldreomsorgsledare samt föreståndaren i Hammargården kan kontaktas för mer information
samt hembesök. Ansökningsblanketter och infomaterial finns på kommunens hemsida hammarland.ax och kommunkansliets personal kan skicka hem material till dig.
Hemservice:
Behöver du hjälp i vardagens sysslor, kan du beviljas hemservice. Hemservicen i Hammarland arbetar dagar,
kvällar och helger och hjälper utifrån behovet bland annat med följande:
Mathållning och måltider
Personlig omvårdnad, på- och avklädning, hygien, dusch och toalettbesök
För hemservicen betalar du en avgift utifrån hur mycket hjälp du har och hurdana inkomster du har.
Stödtjänster:
Som komplement till hemservicen finns det också olika stödtjänster, bland annat:
-Matservice med matleverans från Hammargårdens kök
-Trygghetslarm: alarmknapp med hjälp av vilken du kan kalla på hjälp
- Inköp via Hugos
-Tvätt
För stödtjänster betalar du avgift månatligen eller per gång.
Närståendevård:
För dig som får tillsyn och stöd med personlig omvårdnad dagligen av någon närstående finns det möjlighet att
ansöka om närståendevårdsstöd som är en månatlig ersättning för den som hjälper dig. Närståendevården är
baserad på lagar och de kriterier som Hammarlands kommun har fastslagit och den som vårdar har rätt till
avlastning. Närståendevård ansöker du om hos äldreomsorgsledaren.
Momsfri socialservice:
Du är berättigad till momsfri socialservice om det har konstaterats att du inte klarar av din vardag utan hjälp.
Ålderdom, sjukdom, funktionsnedsättning, återhämtning från sjukdom eller en skada kan vara orsaker till
behov av hjälp. Din inkomstnivå och eventuell egendom spelar inte någon roll. Servicen kan vara till
exempel städning, matservice och olika stödtjänster, som exempelvis hjälp med att uträtta ärenden.
Kontakta själv de godkända företag varifrån du vill köpa servicetjänster. På kommunens hemsida
https://www.hammarland.ax/individ-familj/social-service/momsfri-social-service hittar du en lista över
vilka företag som är godkända i kommunen och kontaktuppgifter till dem. Du kan också kontakta
kommunkansliet eller omsorgskansliet om du vill veta mer om vilka företag du kan anlita för momsfri
socialservice. Företaget du väljer gör upp serviceavtal och -plan med dig. Då dessa kriterier med behov
av hjälp samt upprättande av serviceavtal- och plan uppfylls kan företaget fakturera dig de erbjudna
tjänsterna momsfritt. Momsens andel av fakturan är cirka en fjärdedel, vilket betyder att du får en
betydande inbesparing. Dessutom kan du som kund utnyttja hushållsavdraget i din skattedeklaration
som är 50 % av priset på servicen.
Pensionärslägenheter:
Hammarlands kommun har pensionärslägenheter På Kapellvägen (Blåängen) samt på Prästgårdsgatan. Dessa är
hyreslägenheter som hyrs ut i första hand till pensionärer bosatta i Hammarland men kan enligt behov också
hyras ut för andra. Kriterierna för lägenheterna har förnyats från mars 2021 och finns på kommunens hemsida.
På hemsidan hittar du även ansökningsblanketten samt information om vilka lägenheter är lediga just nu.
Kontakta kommunkansliet om du vill få ansökningsblanketter och kriterierna hemskickade.
Tilläggsinformation:
Föreståndare för Hammargården Jenny Olofsson-Engblom, 018-36 259
Äldreomsorgsledare 018-364 525
Kommunkansliet 018-364 50; info@hammarland.ax; kl. 8.30-16.00.

Hammarlands kommun erbjuder tomter
till försäljning på

och bostadsområdet i Kattby

Bostadsområdet
Storängen

INFORMATION ANGÅENDE ELDNING UTOMHUS
Våren är på antågande och i samband med att det fina vädret återvänder önskar säkert
många påbörja rydjandet. Nedan förklarar vi de olika varningarna som förekommer.
Varning för gräsbrand
utfärdar Finlands Meteologiska Institut (FMI) . Varningen för gräsbrand betyder en upplysning till allmänheten om
att man bör vidta stor försiktighet i samband med att man hanterar öppen eld utomhus, således råder inget
eldningsförbud men största försiktighet ska iaktas.

Varning för skogsbrand
utfärdar Landskapsalarmcentralen på Åland utgående från uppgifter från FMI. När sådan varning är utfärdad råder enligt Räddningsslagen för Åland (§31, 106/2016), eldningsförbud utomhus.

Tätbebyggt område
Inom tätbebyggt område råder ALLTID eldningsförbud, inom räddningsområdet är det endast Godby som klassas
som tätbebyggt område.
Vi vill påminna om att det alltid är förenat med risk att gör upp öppen eld i naturen och att man alltid noggrant
bör överväga om det verkligen är nödvändigt att elda. Väljer man ändå att gör upp eld bör man särskilt tänka på
följande:

Om du tänker elda
 Förbered Dig så att Du kan släcka en brand om den blir för häftig eller går åt fel håll. Dra fram vattenslang,
vattenbehållare, brandsläckare, ruskor innan Du börjar elda.
 Elda ALDRIG ensam.
 Tänk på förhand igenom hur man alarmerar brandkåren, ring nödnumret 112 i brådskande, verkliga
nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara.
 Om du väljer att elda, bränn små områden i gången. Börja tidigt på våren och bränn de fläckar som torkat
först.
 Elda helst då det är vindstilla. Vind ger elden mera syre vilket gör att den sprids snabbare.
 Tänk på att gnistor kan antända närliggande områden.
 Undvik att elda nära byggnader och annan egendom, röj undan torrt gräs och annat brännbart material invid
dessa och blöt, om möjligt, marken nära dessa innan eldningen påbörjas.
 Ha ordentligt med kläder, som skydd, och använd kläder som inte är lättantändliga.
Kontrollera, flera gånger, efter Du slutat elda, att allt har slocknat.
Avslutningsvis konstatera vi också att det är du som tänt brasan som är ansvarig för följderna.
Med önskan om en trygg och säker vår!
Räddningschef

Ledande brandinspektör/brandingenjör

Lennart Johansson

Thomas Mattsson

lennart.johansson@jomala.ax

thomas.mattsson@jomala.ax

tel 329 132

tel 329 175

