Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

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 FöPL-försäkring och har en
omsättning på 20.000,- € per år.

3. Verksamheten har varit lönsam innan coronavirusepidemin.
Hammarlands kommun kan bevilja ensamföretagare understöd för ansökningar som kommit in till
kommunen adress, Hammarlands kommun, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND senast den
30.9.2020.
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.

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 30 september
2020 kl. 16.00. De regler som Hammarlands kommun tillämpar för föreningar som söker
verksamhetsbidrag finns på adressen http://www.hammarland.ax/kommunen/regelverk.

HAMMARLANDS
BIBLIOTEK !

Öppettider: Tisdagar 9-13
samt 17-20 och torsdag
kvällar 17-20
Hemsida: www.hammarland.ax

NÄSTA INFOBLAD
UTKOMMER VECKA 42
DEADLINE
4 OKTOBER

HAMMARLANDS
KOMMUNKANSLI
ÖPPETTIDER
8.30-16.00

E-post : lisa.carlson@hammarland.ax

Kommundirektören informerar – Utveckling i Coronatider
Åland har fått lida mycket ekonomiskt med anledning av åtgärderna mot Coronaviruset. Den stängda gränsen mot
Sverige bidrar till att arbetslösheten under senaste månader varit rekordhög. Det här kommer att avspegla sig i
skatteinkomsterna för både landskapet och kommunerna. Trots det här stålbadet har Hammarland beslutat att
genomföra investeringen att bygga om- och till Hammargården. Kostnaden för projektet beräknas uppgå till 4,5
M€. Landskapsregeringen har beviljat ett stöd motsvarande 0,7 M€. För att finansiera projektet kommer kommunen att låna 2,4 M€. Projektet innebär att kommunen får 15 nya rum i Hammargården. Totalt blir det 31 rum i
Hammarvården. Avsikten är att kommunen efter att projektet färdigställts kommer att ordna all äldreomsorg i
egen regi. Det här är en stor utmaning för kommunen. Efter om- och tillbyggnaden kommer Hammargården att
frångå uppvärmning med brännolja. Ett litet men viktigt steg för att minska användningen av fossila bränslen.
Den 1 september släpptes Storängens bostadsområde till försäljning. Nu är det fritt fram att reservera eller köpa
tomter på Storängen. Priser, detaljplaner och annan information finns på kommunens hemsida. Det går utmärkt att
vända sig till kommunkansliet och ställa frågor om tomterna. På området finns 22 tomter för egnahem och 9 tomter för radhus. Kommunen har nu Ålands bästa tomtreserv för fast boende. Jag ser fram emot att få göra tomtaffärer och jag hoppas att Hammarland kan locka ungdomar att bosätta sig här.
Kurt Carlsson, kommundirektör

Anmälan om innehav av hästar och övriga djur
till djurhållarregistret
I enlighet med Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om identifiering av hästdjur (222/2017) skall numera även
innehav (djurhållningsverksamhet) av hästar i likhet med nöt,
får, svin, höns, bin mm.
anmälas. Anmälningsplikten
gäller oberoende av antal djur och oberoende av om det är
yrkesmässig djurhållning eller i sällskaps- och hobbysyfte.
Denna anmälan skall ej förväxlas med anmälan till andra
hästregister utan denna anmälan skall göras separat av alla
hästägare. Anmälan är viktig för att kunna spåra och hålla
koll på eventuell smittspridning.
Hållandet av djur skall anmälas innan djurhållningen inleds
men senast 31.12.2020 om du redan i dag äger hästdjur.
Anmälan görs på fastställd blankett och inlämnas till din
kommuns lantbrukssekreterare. Blankett och information
hittas på Livsmedelsverkets hemsida under:
livsmedelsverket.fi/Odlare/Djurhållning/Märkning och
registrering av djur.
Du kan även kontakta din kommuns lantbrukssekreterare för
mer information:
Anders Sundqvist (Föglö, Eckerö, Hammarland och
Lumparland) tel. 364526 / 04570593748
anders.sundqvist@hammarland.ax
Förutom djurhållningsverksamheten skall även djurhållningsplatsen dvs platsen där hästdjuret hålls anmälas. Anmälan
görs av den som äger djurhållningsplatsen. Om det på
djurhållningsplatsen t.ex. i häststallet finns flera hästar med
olika ägare är det häststallets ägare som anmäler
djurhållningsplatsen. Efter att anmälan inlämnats och
uppgifterna registrerats i djurhållarregistret tilldelas
djurhållningsplatsen ett djurhållningsplatssignum som
stallägaren skall delge hästägarna. Hästägarna bör ha fått
signumet för djurhållningsplatsen innan de gör sin anmälan
om djurhållning eftersom signumet skall anges på anmälan
om djurhållningsverksamhet.

BARNSKÖTARE
Tillsvidarebefattning som barnskötare finns
att söka till barnomsorgen i Hammarland.
Med placering på daghemmet
Klaralund.
Vi söker dig som är glad, positiv och vill vara
med att utveckla barnomsorgen i vårt team.
Vi arbetar nära naturen och mycket
inriktning på språk och rörelse.
Utbildningskrav är tre års gymnasialstadienivå med inriktning på barn och unga.
Arbetet är heltid och kan börjas enligt
överenskommelse eller senast 28.9-20 med
en prövotid på 4 månader.
Lön enligt avtal.
Innan anställningen börjar ska uttdrag ur
straffregistret uppvisas.

Ansökan lämnas senast 17.9 2020 till
Socialnämnden i Hammarland
Klockarvägen 3
22240 Hammarland
För information kontakta
Annett Jansson tel 364560 eller
Meil annett.jansson@hammarland.ax

Äldreomsorgen informerar
Oktober:
Sittdans upphör från oktober,
men pågår hela september ut på
onsdagar kl 12.30 utomhus så
länge vädret tillåter,
ställer in vid regn.
Kaffet efter kostar 2,50.

Går du i tankar om festligheter, kanske
blev ditt evenemang uppskjutet detta
år?
Vi får redan in förfrågningar och bokningar om 2021, säkra din lokal det
datum du önskar och boka

Hammarbo
redan nu! ✨
Psst! Finns även lediga datum denna
höst också!
På Hammarbo finns olika möjligheter att
hyra bara delar av lokalen! ✨
Hör av dig till vår uthyrare Kaj på epost
så hjälper han dig!
kaj.backas@hammarland.ax

Med lång arbetslivserfarenhet inom
byggbranschen utför jag alla typer av
nybyggnationer och renoveringar inkl. även
våtrumsprojekt samt konsultationer och
kalkyler.
Kontakta mig för att diskutera just ditt projekt.
DB Bygg & Fix

Aktiviteter i Hammarlands som börjar i september
Måndagar
Kl 14-15 öppet hus åk 1-2 börjar 14 september
15-16.30 öppet hus åk 3-6 börjar 14 september
18.30 -21.00 Mack Mek har börjat gamla och nya aktiva välkomna
Tisdagar
18.30-21.30 Ungdomskväll på Hammarbo åk 6- har börjat
Onsdagar
Kl.13-14 Innebandy åk 1-2 börjar 9 september
Kl.14-15 öppen aktivitet åk 6 har börjat
Torsdagar
Kl.13-14 Starka barn åk 3 (mer info kommer senare)
Kl.14-15 öppen aktivitet åk 5 har börjat
Kl.15-16.30 innebandy åk 3-6 börjar 19 september
Kl.18.30- 21.30 Ungdomskväll på Hammarbo åk 6- har börjat

Fredagar
Kl.13-16 Simning åk 1-6 (fullt) börjar 25 september

Har ni frågor kontakta Kaj Backas på tel 04573424428 eller på epost
kaj.backas@hammarland.ax
Aktiviteter som börjar senare eller är kanske på gång ,Dans, Fotboll,
Friidrott ,matlagning, teater

