Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland
Biblioteket öppnade den 1.6 enligt
Covid-19 direktiven.

KOMMUNKANSLI I
HAMMARLAND ÄR
STÄNGT
13.07-02.08.2020
(VECK. 29-31)

Det betyder att man ska hålla
säkerhetsavstånd och god
handhygien.
Vid förkylningssymptom kan man
beställa böcker på mail för
avhämtning.
Våra öppettider under sommaren
22 Juni-10 Augusti
Tisdag och torsdag kväll 17-20

Midsommar på Hammarbo??
Vi tackar alla som hjalpt till och hjalper till
just nu med kronbindande mm, vart mal ar
att stangen skall komma upp, lovbindning
kommer att ske pa torsdagkvall och
resande av stangen maste troligtvis goras
maskinellt pa grund av coronan, men mer
info kommer pa skyltar vi Hammarbo nar
det narmar sig midsommarafton.

Räddningschef Lennart Johansson har semester 22.6 – 17.7.
Brandinspektör Thomas Mattsson har semester 20.7 – 14.8.

HAMMARLANDS
BIBLIOTEK !
Öppettider i sommar:
22.6-10.8.2020
tisdag och torsdag
kvällar 17-20

Hemsida: www.hammarland.ax

NÄSTA INFOBLAD
UTKOMMER VECKA 34
DEADLINE
12 AUGUSTI

HAMMARLANDS
KOMMUNKANSLI
ÖPPETTIDER
8.30-15.00

E-post : lisa.carlson@hammarland.ax

Äldreomsorgen informerar:
Sommaren ar har och vi forsoker gora sa mycket aktiviteter ute som mojligt.
Vi tankte nu borja ha sitt gymnastik utomhus, om vädret tilläter, vi ställer in om
det regnar.
Stanna hemma om ni kanner av nagra forkylningssymtom, vi haller social distans
och tvattar vara hander.
Annars ska ni kanna er valkomna.
Vi kor pa onsdagar kl 12.30 under juni.
Ring garna till Hammargarden om ni funderar pa nagot tel. 36259
Vi har ett fint besoksrum med plexiglas pa Hammargarden, som man kommer in
via tredje dorren till hoger om huvudingangen, det star besoksrum pa den dorren.
Kom garna och besok vara boende, det brukar vara valdigt uppskattat.
Kom inte hit om ni har nagra forkylnings symtom och folj vara hygien rutiner, annars ar ni jatte valkomna.

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

För dig som söker utkomsstöd
Pa grund av semester ar sista
ansokningsdagen for att ansoka om
utkomststod i juli manad den 9 juli.

FRITIDSLEDAREN INFORMERAR:
DANSLÄGER se bifogäd rekläm
Fotboll för nybörjare/eller spela fotboll på skoj
Ar ni intresserade av att borja spela fotboll hor av er till Kaj Backas
Vi behover aven personer som ar intresserade av att vara med och dra detta
Midsommar på Hammarbo??
Vi tackar alla som hjalpt till och hjalper till just nu med kronbindande mm, vart mal ar
att stangen skall komma upp, lovbindning kommer att ske pa torsdagkvall och resande av stangen maste troligtvis goras maskinellt pa grund av coronan ,men mer info
kommer pa skyltar vi Hammarbo nar det narmar sig midsommarafton
Hammarbo haller oppet for ungdomskvällar pä tisdägär och torsdägär främ till
midsommar
Friidrott pagar fram till midsommar pa tisdagar kl 18.30
Mack mek häller oppet till midsommärveckän pä mändägär frän kl 18.30
Sommarsimskola i Bovik 29.06.2020 (Folkhälsän)
Information och anmalan pa Folkhalsans hemsida

https://www.folkhalsan.fi/barn/foraldrar/simskolor/?coursesregion=Hammarland#courses-region-select

DANSLÄGER för elever i åk 1-6
Vi kommer att ordna ett dansläger på Hammarbo veckan
efter midsommar ,datum: 22/6 -25/6
Tid :ca 3 h-4h /dag blir det många anmälda blir det fler
grupper
Egen matsäck med
Rörliga kläder ,även för ute verksamhet, vatten flaska
Det blir dans ,lekar öva koreografi och annat skoj tillsammans
Kostnad 5 e
Anmälan skall göras före 9 juni
Ledare Moa
Anmälan till Kaj Backas på epost
kaj.backas@hammarland.ax

