Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Lägenhet i Hammarcenter uthyrs
fr.o.m. 1.10.2021 eller enligt överenskommelse
3 rum och kök 73 m², hyra 627,80 €. Ovanför kommunkansli. Carport 25,00 €/månad. I
hyran ingår värme, varmvatten och avfallshantering. Skriftliga ansökningar inlämnas
senast den 27.9.2021 kl. 16.00 till Kommunstyrelsen i Hammarland, Klockarvägen 3,
22240 HAMMARLAND.
Kommunstyrelsen
Kommunkansliet säljer
2 st. skrivbord
1 st. blankettskåp ca 190 * 100. 54 trälådor, Oy Helylä. Modell äldre.
Säljs då kommunen inte har behov av inventarierna. Visning kan ordnas i
kommunkansliet.
Skriftliga anbud senast den 27.9.2021 till kommunkansliet i Hammarland.

FRITIDSLEDAREN INFORMERAR:
Alla aktiviteter (som fått tillräckligt många anmälningar) kommer igång under
september. Närmare information lämnas till barnen vecka 37.
Det finns några lediga tider i Näfsby skolas gymnastiksal, är ni intresserade tag kontakt
med fritidsledare Kaj Backas, tel 364 527 eller 0457 342 4428

HAMMARLANDS
BIBLIOTEK !

Öppettider tisd och torsd
17.00-20.00
Tisd-onsd 9.00-13.00

NÄSTA INFOBLAD
UTKOMMER VECKA 40
DEADLINE
01.10.2021

HAMMARLANDS
KOMMUNKANSLI
ÖPPETTIDER
8.30-16.00

(enligt överenskommelse)

Hemsida: www.hammarland.ax

E-post : lisa.carlson@hammarland.ax

Omsorgskansliet informerar:
Ansökan och beslut om barnomsorg:
Behöver ditt barn plats inom barnomsorgen, det vill säga på daghem eller fritidshem?
Lämna in din ansökan om barnomsorg (daghem) till omsorgskansliet i Kattby och din ansökan om
fritidshemsplats till skolföreståndaren i Näfsby.
Fritidshemsplats behöver man ansöka om på nytt inför varje höst.
Daghemsplats behöver man ansöka om när du vill att ditt barn ska börja på daghemmet. Lämna även in
en ny ansökan i följande situationer:
Ditt barn ska byta vårdtid (från heltid till halvtid eller tvärtom)
Din familjekonstellation ändras (barnet flyttar från en vårdnadshavare till en annan)
Din sysselsättning ändras på ett sätt som kan påverka ditt barns rätt till barnomsorg (nytt jobb,
studieplats, arbetslöshet, företag, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet för syskon)
Rätten till barnomsorg och förfarandet kring ansökan framgår av landskapslag om barnomsorg och
grundskola (2020:32) 4 kap. Vissa situationer berättigar till barnomsorg enligt lagstiftningen och vid
särskilda situationer kan barnomsorg beviljas om behovet kan styrkas genom till exempel intyg från KST
eller ÅHS.
Ansökan om barnomsorgsplats kan riktas till kommunen när som helst under året. Normalt ska dock
ansökan göras fyra månader innan man behöver platsen. Vid brådskande behov av plats på grund av
erhållet arbete eller studieplats strävar vi efter att ordna med barnomsorg inom två veckor från
ansökningsdatumet i enlighet med gällande lagstiftning.
Ansök gärna så fort ni vet att behov av plats föreligger för att underlätta planeringen och för att vara
säker på att få plats från det datum som behovet föreligger.
Platserna fördelas utgående från barnets ålder och behov samt utifrån hur verksamheterna fungerar och
var det finns lediga platser. Enligt lagstiftningen har familjerna inte någon subjektiv rätt att erhålla plats i
ett visst daghem eller familjedagvård utan kommunen är endast skyldig att ordna med kommunal
barnomsorg i den formen som kommunen bedömer som lämpligast. Däremot framgår det av
lagstiftningen att ”Barnomsorgen ska om möjligt ordnas i den form som barnets vårdnadshavare önskar”
och därför strävar vi efter att också beakta familjens eventuella önskemål om vilket daghem plats ges på.
Inskolning:
Inskolning betyder den tiden då barnet tillsammans med vårdnadshavaren vänjer sig till daghemmets
rutiner och miljö. Det är personalen på daghemmet som avgör hur lång tid behövs för inskolning. Den
som lyfter hemvårdsstöd har rätt till hemvårdsstöd på grundnivå tills inskolningen är klar. Daghemmet
ger mer information om praktiska detaljer kring inskolning.
Barnomsorgsavgifterna:
I fall ni har frågor eller funderingar gällande barnomsorgsavgifter kan ni vända er till följande personer:
-vad gäller beslut om avgifter och allmänna regler: barnomsorgsledare 018-364 259 eller
paivi.abbas@hammarland.ax
-vad gäller fakturafrågor eller beräkningar om avgifter: byråsekreterare 018-364 528 eller
susan.schauman@hammarland.ax.
-vad gäller närvaro och ledigheter som påverkar avgifterna: daghemsföreståndaren och personal
på respektive daghem.

Omsorgskansliet informerar:
Lediga pensionärslägenheter:
Följande pensionärslägenheter finns lediga omgående:
På Prästgårdsgatan 32:
-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

Bostäderna hyrs ut i första hand till pensionärer bosatta i Hammarland men även andra kan ansöka. Ansökan från en person som inte uppfyller kriterierna avgörs av äldreomsorgsnämnden som samlas månatligen. 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!

Hammargårdens dagverksamhet informerar
Dagverksamheten har sina aktiviteter på onsdagar.
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

Höstens aktiviteter för seniorer vid Folkhälsan på Åland.
Du är välkommen att delta oavsett i vilken kommun du bor. Håll även utkik efter nya kurser, aktiviteter och evenemang under hösten. Du
hittar information om vad som är på gång på Folkhälsan på Ålands hemsida, Facebook sida samt i lokaltidningarna under föreningsinfo.
Öronakupunktur enligt NADA (hjälper ej mot hörselnedsättningar). Måndagar 6.9-15.11. Kl. 10-11.30 eller torsdagar 9.9-18.11. Kl. 10.3012.00 Kostnad 82,50.
Vattengympa för seniorer. Måndagar 13.9-29.11. Kl. 13-14. Kostnad 108€
Sittgymnastik. Tisdagar 7.9-30.11 kl. 10 – 10.45. Kostnad 91€.
Månadsträffen. Tisdagar 21.9, 19.10, 16.11, 14.12. Trevlig social samvaro med olika program där vi också äter lunch tillsammans på egen
bekostnad. Vid behov, subventionerad transport till och från träffen. Ingen deltagaravgift.
Armstark. Onsdagar 8.9- 1.12. Kl. 11-11.45. Kostnad 96€
Balans- och styrketräning för seniorer. Onsdagar 8.9- 1.12. Kl. 13-14. Kostnad 102€
Balans –och styrketräning för seniorer –Lugnare tempo! Fredagar 3.9- 26.11. Kl. 13 – 14. Kostnad 102€.
Starka kvinnor 70+. Torsdagar 9.9- 2.12. Kl. 10- 10.45. Kostnad 96€.
Starka seniorer 70+.Torsdagar 9.9- 2.12. Kl. 11.15- 12. Kostnad 96€.
Starka kvinnor 70+. Fredagar 10.9- 3.12. Kl. 10.30-11.15. Kostnad 96€.
Yoga för seniorer. Fredagar 3.9- 19.11. Kl. 9- 10.15 eller 10.30- 11.45. Kostnad 108€.
OBS! Du kan anmäla dig till ovanstående kurser från och med 16.8 kl. 08.00. Telefon 018- 527043 eller 018 527063. Du kan även anmäla
dig till kurserna på ”Folkhälsan på Åland”s hemsida: https://www.folkhalsan.fi/aland/.
Träffar för närståendevårdare: Onsdagar 1.9, 6.10, 3.11 och 1.12. Kl. 13-14.30. Anmälan senast dagen innan. Ingen kostnad.
HERRliga gruppen, håll utkik i tidningen efter datum för träffar!
Har du svårt att hitta aktiviteter för just dig? Folkhälsans aktivitetslots hjälper dig att hitta aktiviteter även utanför Folkhälsan, som kanske
kan sätta guldkant på din vardag. Hjälpen är kostnadsfri. Tveka inte att höra av dig med frågor till aktivitetslots Annette Hagman tfn 527063,
e-post: annette.hagman@folkhalsan.ax.
För övriga frågor kontakta koordinator för äldre och hälsa tfn 018- 527043 eller aktivitetslots Annette Hagman tfn 018-527063 eller skicka epost till: erika.borenius.kankkonen@folkhalsan.ax

