Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

MIDSOMMARSTÅNGEN VID
HAMMARBO
Midsommarstången kommer att lövas torsdagen den 24 juni från kl 18.00.
Vi bjuder på kaffe och tårta under kvällen som tack för hjälpen.

Eftersom det fortfarande råder en pandemi kommer vi att ge information
närmre midsommarafton om hur vi ska fira midsommarafton på
Hammarbo. Informationen kommer finnas på våra sociala medier samt
flygblad på bl.a. Hugos.
STORT tack till alla som varit delaktiga i arbetet med midsommarstångens fina kronor!
Hammarlands Ungdomsförening r.f.

HAMMARLANDS
BIBLIOTEK !

Öppettider f. 14.6-31.07.2021:
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HAMMARGÅRDEN TAR EMOT BOKADE BESÖK FR.O.M 1/6.
Ring Hammargården för att boka besöket 018-36259.
Max 2 besökare/klient/gång.
Besökaren bär visir eller munskydd (finns på Hammargården)
Besökaren håller 2 meters avstånd till klienter samt personal och beaktar god handhygien.
Alla som besöker Hammargården skall vara symtomfria.
Personal lotsar besökaren kortaste vägen till sin anhörig.
Vi rekommenderar fortsättningsvis utomhus besök. Utomhus behöver ingen använda
skyddsutrustning.
Den nya uppdaterade rekommendationen är en gemensam anvisning given av
landskapsregeringen och Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS).
Rekommendationen tillämpas tills nya rekommendationer kommer.

Hammargårdens dagverksamhet informerar och välkomnar!
Aktiviteterna kommer fortsättningsvis 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€
Sommaruppehåll 19.7-15.8
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

Omsorgskansliet informerar:
Daghemmens sommarstängning och avgifterna:
Sommarstängning av daghemmen har fastställts till följande veckor:
Daghemmet Klaralund

v. 27-30 05.07.- 01.08.2021

Daghemmet Björkdungen v. 28-30 12.07. - 01.08.2021
Under sommarstängningen ordnas barnomsorg med hjälp av sommarbarnomsorg endast
för de som behöver daghem för sina barn på grund av arbete eller studier. Det är viktigt att
man meddelar eventuella ändringar av närvaro/frånvaro till daghemmen omgående.
Observera! Avdrag för frånvaro för ledigheter fås endast för de ledigheter som är förhandsanmälda!
Barnomsorgsfakturering:
Fakturering för maj sker som vanligt i juni. Fakturering för juni sker i juli men vid längre
frånvaroperioder kommer det en samlingsfaktura för hela sommaren först i augusti med
hänsyn tagen till avdrag för planerad frånvaro!

Lediga pensionärslägenheter:
Följande pensionärslägenheter finns lediga omgående:
På Prästgårdsgatan 32 och 34:
-En etta om 36,8 kvm med kallhyra på 228,15 euro + 100 euro för el /månad
-Två tvåor om 54,0 kvm med kallhyra på 334,80 euro/månad varav en är helt anpassad
med ramp och ombyggt badrum.
-En trea om 73,6 kvm med kallhyra på 456,30 euro/månad, helrenoverad och anpassad
med breda dörrar samt ombyggt badrum.
I Blåängen bredvid Hammargården, Kapellvägen 12:
-En etta om 35,5 kvm med hyra på 340,80 euro, delvis anpassad med ramp osv.

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 så snart som möjligt för att
säkra dig om att du får den lägenheten som du behöver.
Kom ihåg möjligheten att ansöka om bostadsbidrag för pensionstagare vid låga inkomster!

Ekonomiskt stöd för (också) dig som är äldre:
Det finns olika typer av ekonomiskt stöd tillgängligt även för dig som är äldre. Här nedan följer
kortfattad information om olika stödformer. För mer information kontakta i första hand det instans som nämns som ansvarig för stödformen. Även kommunens personal kan dock vara behjälplig med att ta fram mer info och ansökningsblanketter vid behov.
Bostadsbidrag:
Som komplement till pensioner kan en pensionär söka bostadsbidrag för sina boendekostnader.
Bostadsbidragets belopp beror på bland annat inkomsterna samt boendeutgifter och kostnader
för både hyrd och ägt bostad kan godkännas. För mer information, kontakta FPA.
Vårdbidrag:
För den som behöver stöd i vardagen och/eller har många kostnader på grund av en funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom, finns det vårdbidrag för pensionstagare att söka. Denna
månatliga stödform finns på tre olika nivåer beroende på omfattningen av svårigheterna i vardagen och är inte inkomstbaserad. Det är FPA som beviljar stödet och mer information fås från
dem.
Högkostnadsskydd för mediciner:
FPA har hand om frågor gällande högkostnadsskydd för mediciner.
Högkostnadstak för vårdavgifter:
För hälso- och sjukvård finns det olika kostnadstak beroende på beskattade inkomster och det är
ÅHS som ansvarar för informationen kring detta.
Klientavgifterna för äldreomsorg:
För hemservicen och boendeplatsen i serviceboendet betalar du en avgift till Hammarlands kommun utifrån hur mycket hjälp du har och hurdana inkomster du har och för stödtjänster såsom
mat- och tvättservice betalar du avgift månatligen eller per gång. Avgiftsberäkning sker baserad
på lagar och regler och det tas hänsyn till dina inkomster så att avgiften inte ska bli oskäligt hög
eller ansträngande för din ekonomi. En nedsättning eller borttagning av klientavgifter kan komma
till fråga om klientavgifternas storlek orsakar eventuellt behov av utkomststöd. Vid oklarheter
och frågor kring avgifter kan byråsekreterare Lisa Carlson kontaktas.
Närståendevårdsstöd:
För dig som får tillsyn och stöd med personlig omvårdnad dagligen av någon närstående finns det
möjlighet att ansöka om närståendevårdsstöd som är ett månatligt arvode 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. Kontakta äldreomsorgsledare Päivi Abbas för
info och ansökan.
Utkomststöd:
Även en pensionär kan ha rätt till utkomststöd i fall tillgängliga inkomsterna inte täcker nödvändiga utgifter för hushållet. Det finns grundläggande, kompletterande och förebyggande utkomststöd att söka och ansökan sker numera hos Kommunernas socialtjänst, KST.

Medis i Hammarland informerar
Till hösten planeras
följande kurser!
Cirkelträning med Irene
Mattsson
Mediyoga, forts. med Eivor Englund-Karlsson
Mediyoga, nybörjare

“

Zumba med Ramona Jägerström
Föredrag med Dan Nordman, Åland 100 år
Skapa fritt i lappteknik med
Agnetha Danielsson
Nålbindning med Agnetha Danielson
Thai Chi med Therese Österlund
Vegetarisk matlagning med Oscar Lindholm
Pilflätning med Leif Linden
Kavla och bygg – trädgården med Siv Linney

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

SEMESTRAR 2021
Räddningschef Lennart Johansson
har semester 6.7 - 23.7 samt 10.8 – 20.8
Ledande Brandinspektör/Brandingenjör Thomas Mattsson
har semester 15.6 – 2.7 samt 27.7-6.8

Från och med 14.06 –
31.07 kommer
biblioteket ha öppet
tisd och torsd från
12.00-20.00.
Biblioteket håller
stängt v.31-32
(02.08-15.08)
Normalöppet från
16.08.2021
Hammarlands
bibliotek finns på
facebook
Mvh Vikarie-Hanna

HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI Har
SEMESTERSTÄNGT 19.07-08.08.2021
BYGGNADSTEKNISKA HAR SEMESTERSTÄNGT
28.06-26.07.2021
OMSORGSKANSLI HaR SEMESTERSTÄNGT
05.07-18.07.2021

Trevlig
midsommar

Sommar utmaning
Under tiden midsommar till 31 augusti ordnar fritidsledaren en
”fototävling” för alla Hammarlänningar mellan 12 år till +100 år
5 bilder med anknytning till följande:
(en bild per tema)
1.Vad finns i Hammarland ,som inte finns någon annanstans på Åland
2 .Vad är värt att se i Hammarland
3. Vad är ditt Hammarland
4.Vad borde finnas i Hammarland som inte finns ännu
5.Vad är det mest kulturella i Hammarland
Fina priser lottas ut bland alla deltagare
Skicka bilderna på mail senast 1 september till:
kaj.backas@hammarland.ax

