Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN
PERSONER ÖVER 70 ÅR

Personer över 70 år måste undvika kontakter med andra personer och anpassa sin
vardag till att minimera kontakt för att skydda sig själv och riskgrupper från smitta av
Coronaviruset. Sprid informationen till äldre personer. Ta kontakt med anhöriga eller
grannar som är över 70 år och berätta om direktiven. Erbjud Dig att hjälpa till med att
handla mat och mediciner.
Om Du som är över 70-år behöver hjälp med t.ex. inköp av livsmedel, mat, mediciner
etc. ta kontakt per telefon med Föreståndare Jenny Olofsson-Englund per telefon
018-36259 eller e-post hammargarden@hammarland.ax .

STÖD FÖR ENSAMFÖRETAGARE – CONVID-19 EPIDEMIN
Hammarlands kommun har beslutat att frivilligt ställa upp och förmedla statsunderstödet för kommuner för att stöda ensamföretagare enligt Arbets- och näringsministeriets
beslut. Stödet är 2.000 € och det finns särskilda lagstadgade förutsättningar för att stödet skall kunna betalas ut. Några grundläggande förutsättningar är:
1) Ensamföretagarens omsättning skall ha försämrats efter den 16.3.20
2)Ensamföretagaren bedriver ekonomisk verksamhet på heltid, har en FöPLförsäkring och har en omsättning på 20.000,- € per år.
3) Verksamheten har varit lönsam innan coronavirusepidemin.
Mera information samt ansökningsblankett med detaljerade ansökningsanvisningar angående stödet hittar du på Hammarlands kommuns hemsida på adressen:
https://www.hammarland.ax/kommunen/stod-ensamforetagare-convid-19
Närmare uppgifter kan fås av kommundirektör Kurt Carlsson e-post:
kurt.carlsson@hammarland.ax tel. (018) 364 523 eller ekonomichef Maarit Grönlund
e-post: maarit.gronlund@hammarland.ax tel. (018) 364 521.
Behandlingen av stödansökningar kommer att påbörjas under förutsättning att Arbetsoch näringsministeriet beviljar den av Hammarlands kommun inlämnade ansökan.

HAMMARLANDS
BIBLIOTEK !

ALLA BIBLIOTEKSLOKALER ÄR STÄNGDA
18.3-13.5.2020
Hemsida: www.hammarland.ax
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UTKOMMER VECKA 24
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HAMMARLANDS
KOMMUNKANSLI
ÖPPETTIDER
8.30-16.00

E-post : lisa.carlson@hammarland.ax

ERBJUDANDE TILL HUSFÖRSÄLJARE ELLER TILLVERKARE
Kommunstyrelsen har beslutat att under tiden 1.5.2020-31.12.2021 erbjuda alla husförsäljare eller hustillverkare, vilka kan visa att man aktivt marknadsfört och bidragit till en
tomtaffär gällande Hammarlands kommuns bostadstomter, en
provision som motsvarar 3 % av tomtens värde efter en
verkställd affär.
Kommunen strävar till att det här skall bidra till att
kommunen kan avtala om ett ökat antal tomtaffärer under
perioden. Ett aktivt sätt att välkomna inflyttning!
Mera information angående provisionen kan du få av
kommundirektör Kurt Carlsson per e-post:
kurt.carlsson@hammarland.ax eller per telefon (018) 364 523.

!
INFORMATION ANGÅENDE ELDNING UTOMHUS
Varning för skogsbrand
Landskapsalarmcentralen på Åland utfärdar, utgående från uppgifter från FMI, vid behov varning för skogsbrand.
När sådan varning är utfärdad råder enligt Räddningsslagen för Åland (§31, 106/2016), eldningsförbud utomhus.
Inom tätbebyggt område råder ALLTID eldningsförbud.
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.
 Tänk på förhand igenom hur man alarmerar brandkåren.
 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.
 Elda ALDRIG ensam.
 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
Lennart Johansson
lennart.johansson@jomala.ax
tel 329 132
Brandinspektör

Thomas Mattsson
thomas.mattsson@jomala.ax
tel 329 175

Hej ungdomar fritidsledaren har
öppnat en ny sida på Facebook
" fritidsledaren i hammarland"
där kommer tips på aktuella
aktiviteter och där man kan tipsa om
aktiviteter eller annat som kan
vara viktigt eller intressant
Hälsningar Kaj

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

Fritidsledaren informerar:
Friidrotts träning torsdagar 18.30 på Hammarvallen
Fotbollsplan har öppnat: bokning via fritidsledare Kaj Backas på
kaj.backas@hammarland.ax

Mack mek
Har öppnat igen på måndagar kl 18.30

