Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Hammargårdens dagverksamhet informerar
Dagverksamheten kommer börja igen med sina aktiviteter på onsdagar fr.o.m
den 18 augusti
Aktiviteterna kommer fortsättningsvis nu under hösten att vara på Catarinagården
Alla är välkomna att vara med!
Kl 12.30- 13.30 Rörelseglädje
Kl 13.30-14.15 kaffe m dopp
Efteråt spelar vi Boule med de som vill vara med
Rörelseglädje betyder att det skall vara rolig att röra sig, sittdans, sittgymnastik med
inslag av olika redskap och musik.

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 Eva tel: 04573457964

HAMMARLANDS
BIBLIOTEK !

Öppettider tisd och torsd
17.00-20.00
Tisd-onsd 9.00-13.00
(enligt överenskommelse)

Hemsida: www.hammarland.ax

NÄSTA INFOBLAD
UTKOMMER VECKA 37
DEADLINE
06.09.2021

HAMMARLANDS
KOMMUNKANSLI
ÖPPETTIDER
8.30-16.00
f 1.9.2021
(f. 01.06-31.08.2021)
8.30-15.00

E-post : lisa.carlson@hammarland.ax

Omsorgskansliet informerar:
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare:
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare Päivi Abbas arbetar för både Hammarlands och Eckerös kommuner. Päivi är
i regel på plats i Hammarland måndagar, torsdagar och ojämna veckors fredagar. Övriga tider i Eckerö men
tillgänglig via e-post. Vänligen boka tid för att vara säker på att Päivi är tillgänglig för besök. Päivi ansvarar
övergripande för äldreomsorgen och barnomsorgen samt handlägger ansökningar om boendeplats inom
äldreomsorgen, pensionärsbostäder, närståendevårdstöd för äldre samt barnomsorgsansökningar förutom
fritidshemsverksamhet där skolföreståndaren har hand om ansökningarna från och med hösten 2021.
Kontaktuppgifterna: tel. 018-364 529, SMS 0457-345 02 77 och e-post paivi.abbas@hammarland.ax.

Barnomsorgsavgifterna:
Som känt så tas det för barnomsorgsplats ut en avgift som är baserad på hushållets inkomster, storlek samt på
vilken vårdplats det handlar om (heltid/halvtid på daghemmet eller en plats på fritidshemsverksamhet). I
Hammarland räknas barnomsorgsavgifterna på nytt för alla varje höst inför terminstarten samt vid behov när man
börjar inom barnomsorgen under året eller om inkomsterna/platsen ändras. Mer info om grunderna för beräkning
av avgifterna hittar ni på hemsidan hammarland.ax och vi kan skicka hem info vid önskemål.
I höst börjar vi med ett nytt system för inhämtning av avgiftsuppgifterna med syfte att underlätta handläggningen.
Daghemmen och fritidshemmet delar ut en ny blankett när ni börjar under början av augusti. Ni kan på blanketten
välja mellan två alternativ:
Att ni inte önskar att inkomstuppgifterna hämtas, utan accepterar max-taxa eller
att ni tillåter att inkomstuppgifterna kan hämtas via inkomstregistret som staten tillhandahåller och att vi då
beräknar avgiften för ert hushåll.
Två undantag gäller för detta: om ni är nyinflyttade i landskapet Åland eller om ni är företagare så behöver ni
fylla i inkomstuppgifterna samt bifoga löneintyg eller uppgifterna om inkomst från eget företag eller annan
inkomstkälla eftersom vi i dessa fall inte har tillgång till uppgifterna via inkomstregistret.
Om ni inte inkommer med blanketten senast den 25 augusti 2021 så hämtas uppgifterna på basen av
lagstiftningen och avgiftsbeslut fattas utifrån det.
Tilläggsuppgifter fås av barnomsorgsledaren.

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
-En etta om 36,8 kvm med kallhyra på 228,15 euro /månad, nyligen renoverad och har anpassat badrum
-En tvåa om 54,0 kvm med kallhyra på 334,80 euro/månad
I Blåängen bredvid Hammargården, Kapellvägen 12:
-En tvåa om 54,5 kvm med hyra på 468,70 euro
Bostäderna hyrs ut i första hand till pensionärer bosatta i Hammarland men även andra kan ansöka. 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!
Tilläggsuppgifter fås av äldreomsorgsledaren.

Är du intresserad av att vara med i kommunens äldreråd?
Enligt kommunallagen och äldrelagens bestämmelser skall kommunstyrelsen tillsätta ett äldreråd för sin mandatperiod. Till ett äldreråds uppgifter hör att delta i beredningen av planen för äldreomsorgen samt fungera som en
remissinstans i ärenden som handläggs i kommunen och som har betydelse för äldre befolkningens välfärd, hälsa,
delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet och möjligheter att klara sig själv. Du kan meddela ditt intresse av att vara
med i ett äldreråd skriftligt till kommunkansliet i Hammarland eller e-post info@hammarland.ax senast den
31.8.2021.
Kommunstyrelsen

ANSÖKAN OM STÖD TILL FÖRENINGAR
Föreningar som vill ansöka om verksamhetsbidrag från kommunstyrelsen i Hammarlands kommun skall lämna in
en skriftlig ansökan till kommunstyrelsen senast den 2 september 2022 kl. 16.00. De regler som Hammarlands
kommun tillämpar för föreningar som söker verksamhetsbidrag finns på adressen http://www.hammarland.ax/
kommunen/regelverk.

HIK info:

Torsdag 19 oktober drar vi igång träningarna i fotboll för flickor och pojkar födda 2014.
Välkomna med och testa på fotboll under lekfulla former.
Vi tränar på att spela fotboll blandat med olika övningar som tränar motorik, koordination,
uthållighet och fotbollsteknik. Samtidigt tränar barnen att fungera i grupp och ta hänsyn till
varandra.
Torsdagar kl 18-19 bara att dyka upp.
Frågor? – Maila hik@aland.net
Vi planerar att starta en träningsgrupp för ungdomar 13-18 år. Avsikten är att deltagarna
får testa på olika idrotter och att det är ungdomarna själva som är med och planerar
verksamheten så att det blir som de vill. Träningen ska fokusera på att träna med glädje.
Mer info om det kommer på vår hemsida och fb sida. Har du ideer – hör av dig!
Jubileumsdag på Hammarvallen planeras till söndag 12 september. Prova på aktiviter och
presentation av föreningen, försäljning och annat skoj. Mer information kommer på
föreningens hemsida och facebook sida senare men boka in datumet i kalendern. Vi
välkomnar alla kommuninvånare, gamla och nya medlemmar och alla övrig intresserade!
www.hik.ax
hik@aland.net

Mitt namn är Ida Fyrqvist och jag är ny
skolföreståndare på Näfsby skola. Det är med
stor ödmjukhet som jag tar över efter Niklas
Waséns gedigna arbete!
Förra läsåret var jag föräldraledig och har
tidigare arbetat som rektor på
Godby högstadieskola. Min erfarenhet av
lågstadiet är inom slöjd/bild/fritidspedagogik i
Sverige och som klasslärare och
specialklasslärare här på Åland. Min ambition
är att ta vara på mina nya kollegors kunskaper
och erfarenheter och tillsammans med dem,
eleverna och vårdnadshavarna förvalta och
utveckla det som byggts upp här på Näfsby
skola!
Jag ser framemot ett gott samarbete!
Ida Fyrqvist, Skolföreståndare

