Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Hammargårdens dagverksamhet informerar och välkomnar!
Aktiviteterna kommer fortsättningsvis nu under våren att vara på Catarinagården.
När det blir varmare kan vi börja vara ute.
Onsdagar
Kl 12.30- 13.30 Rörelseglädje
Kl 13.30-14.15 kaffe m dopp
Kl 14.15-15.30 spelar vi bollspel
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!
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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Kommundirektören informerar – Öra strand
Det är svårt att i prospekt åskådliggöra det visuella kring de tomter som är till salu på Öra strand.
Tänk Dig att få komma hem från arbetet och strax före hemkomst varje dag få förmånen att köra
över Marsundsbro och ta in de fantastiska vyerna. Just nu kan man se ejdern som guppar i vågorna
spanande efter en plats att bygga bo på. En tomt i kvarter Ö10 med västerläge kan köpas för drygt
30 000 €. En båtplats kan hyras med färdiga bryggor med bommar för en årlig kostnad om ca 250,- €.
Förmånligt! När Du vill svalka Dig i Marsundets friska vatten kan Du göra det efter en kort promenad
till de norra klipporna och hoppa i de blåa böljorna. Vägarna är ytbelagda och de har gatubelysning.
Anslutningar för fiber, el, vatten- och avlopp finns färdigt till tomtgräns. Distansarbete utgör inget
problem. Vill Du inte ha västerläge så är det ett ypperligt alternativ att välja en tomt på östra sidan.
En utsikt över fiskehamnen och båthusen på andra sidan Marsundet. De här tomterna kan byta ägare
för en kostnad om drygt 11 000 €.
Utvecklingen av Öra strand går framåt. I år kommer kommunen att bygga en miniarena för att ge
barn- och vuxna en möjlighet till nyttomotion. En hård match i miniarenan och därefter ett dopp i
Marsundet låter lockande. På kvällen kan det ingå i familjens program att ta en tur med båten för att
lägga ett par nät för att fånga abborrarna till följande dags middag. Öra strand är en boplats för
trevliga människor som Du. Invånarantalet på Öra strand ökar stadigt. Det bor redan 32 personer på
Öra strand! Vem blir nästa nybyggare?
Varför vänta! Den här drömmen kan bli Din. Ta kontakt så berättar vi mer!

Kurt Carlsson, kommundirektör

Fritidsnämnden : Föreningar och
privatpersoner som önskar ha
aktivitet i Näfsby skolas
gymnastiksal
kan anhålla om tider för höst
termin till fritidsledaren Kaj
Backas på
kaj.backas@hammarland.ax
gärna önskemål om dag,
tid och alternativ till datum och
tider

Omsorgskansliet informerar:
Daghemmens sommarstängning:

Sommarstängning av daghemmen har fastställt till följande veckor:
Daghemmet Klaralund
Daghemmet Björkdungen

v. 27-30 05.07.- 01.08.2021
v. 28-30 12.07. - 01.08.2021

Under sommarstängningen ordnas barnomsorg med hjälp av sommardagis endast för de
som behöver daghem för sina barn på grund av arbete eller studier.
Kom också ihåg de nya avgiftsreglerna med avdrag:
1. Om barnet är ledig 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.
2. 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.

Lediga pensionärslägenheter:
En lägenhet om 36,8 kvm med kallhyra på 228,15 euro + 100 euro för el vid Prästgårdsgatan 32 bst 3.
En lägenhet om 54,0 kvm med kallhyra på 334,80 euro vid Prästgårdsgatan 34 bst 2.
En lägenhet om 35,5 kvm med hyra på 340,80 euro i Blåängen vid Kapellvägen 12 B.

Alla bostäder är lediga omgående.

Bostäderna hyrs ut i första hand till pensionärer bosatta i Hammarland. De nya kriterierna
och ansökningsblankett finns på kommunens hemsida eller kan skickas hem till dig. Kontakta kommunkansliet eller omsorgskansliet vid frågor. Ansök senast den 14.5.2021.

Kom ihåg möjligheten att ansöka om bostadsbidrag för pensionstagare vid låga inkomster!

Bostadsområdet
Storängen

HÅKANS GRÄV
Håkans gräv utför all slags grävning
Säljer sållad matjord
Sladdning av vägar
Saltning av vägar
Klippning av vägslänter och åkerdiken
Tel: 040 55 26 511

