INFOBLADET 8
Samhällsinformation till alla hushåll i Jomala

Jomala kommun, tel 32 910, www.jomala.ax

Tekniska meddelar
VATTEN OCH AVLOPP
Avläsningskorten för
vattenmätare börjar skickas
ut i slutet av augusti. Läs av
mätaren och returnera korten
så fort som möjligt. Sena
avläsningar fördröjer faktureringen, då allt körs ut samtidigt!
Avläsning bör lämnas skriftligt,
antingen på kortet eller per
mail vatten@jomala.ax
PLOGNING
Under september månad
kommer årets plogningsavgifter
att skickas ut. Det är mycket
viktigt att betala senast på
förfallodagen, i annat fall höjs
avgiften. Den som inte haft
plogning tidigare men önskar
detta år bör meddela till oss
senast 01.10.2021. Meddela
per mail vatten@jomala.ax
eller per telefon 329 130.
ANSVARIG REDAKTÖR:
biblioteks- och kulturchef
Mervi Appel,
Jomala bibliotek,
jomalabibliotek@jomala.ax
OBS! Nästa Infoblad
kommer i slutet av
september 2021.
Materialinlämning senast
15.9.2021.
Sänd ditt material med e-post till:
jomalabibliotek@jomala.ax

Från och med den 1 september 2021 håller kommunkansliet
öppet kl. 9.00 - 15.00 måndagar till fredagar.
Med beaktande av rådande läge uppmuntrar vi fortsatt till
kontakt via telefon och e-post i första hand. Om ett besök till
kommunkansliet är nödvändigt ser vi gärna att du
förhandsbokar besöket med berörd tjänsteman om möjligt.
Våra kontaktuppgifter finns i telefonkatalogen och på
kommunenswebbplats www.jomala.ax. Växeln nås på
tel. 018 32910 eller e-post info@jomala.ax.

Om du vill prenumerera per e-post på
Infobladet eller kommunstyrelsens,
fullmäktiges eller nämndernas
protokoll, gå då in på http://www.
jomala.ax/prenumerationer och
registrera din e-postadress.

Lyfter du hemvårdsstöd
och går på ny
moderskapsledighet?
Var då snäll och
meddela det till
gitt.helen@jomala.ax
eller på telefon 329138

Med hopp om en skön höst!

Önningebymuseet
9.6–30.9 Åland vårt Åland – från Anders
August Jansson till Kerttu Ekendahl
2.9–30.9 Årsutställning – arr. Ålands
Konstförening
Öppettider
sept
okt–apr

ti och to kl. 18–20,
lö–sö kl. 11–15
endast öppet enligt överensk.

Återbruksbutiken är öppen lö–sö kl. 12–15.
I oktober uppförs monologen Återbesök i
framtiden med Maria Mäntylä i rollen som
Hanna Rönnberg. Regi Nicklas Lantz.

ÅHS samlade
information om
coronapandemin
Har du förkylningssymptom?
Om du har förkylningssymptom,
ring coronatelefonen på nummer
018-535 313 eller ÅHS sjukvårdsupplysning på nummer 018-538 500.
Telefonerna är öppna måndag till
fredag klockan 8:00-16:00 och lördagar,
söndagar och övriga helgdagar klockan
9:00-16:00. Övriga tider kan du ringa
akuten 018-535 001 om du har
allvarliga symtom.
Har du frågor som inte handlar om
vård kan du ringa 018-25 572 eller
018-25 573. Numret går till
landskapsregeringen. Känner du oro
över situationen kan du ringa
kristelefonen 09-2525 0112. Numret
går till Mieli, Psykisk Hälsa i Finland r.f.

Misebilens turlista

I mån av plats publiceras
företagsannonser. Priser för
kommersiella (företags)
annonser inkl. moms 24 %:
Helsida (A4)
600 euro
Halvsida
300 euro
Fjärdedelssida
150 euro
Åttondelssida
75 euro
Sextondelssida
37,50 euro

Prenumeration

Jomala
kommun
informerar

Kommunkansliet informerar:

OBS! Var vänlig använd
Word-program för texten och
skicka eventuella bilder
separat eftersom materialet
måste kunna redigeras!

Jomalaföreningars annonser
och samhällsinformation sätts
in kostnadsfritt och redigeras.

2021 • September

16:00-16:30
16:45-17:15
17:30-18:00
18:15-18:45
19:00-19:30

Måndag
Vikingterminalen
Lervik
Baltichallen P
Stadshuset
S-Market, norra P

Tisdag
Österledens P
Strandnäs skola
Österkulla daghem
Hantverkargränd
Maxinge, södra P

Misebilen kör inte röda dagar, 9 juni, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Mise ÅVC

Måndag-fredag 12:00-18:00
Lördagar 10:00-15:00

BOKA IN
HÖSTENS HÖJDPUNKT
17-19 SEP 2021
www.skordefest.ax #skordefestaland

Återvinningscentralen håller stängt röda dagar, 9 juni, midsommarafton och
julafton. Nyårsafton öppet 10-15.

Misekontoret

Under hösten bygger vi om.
Ursäkta röran!
De flesta ärenden kan vi lösa med dig genom ett samtal eller
e-post meddelande! Det går även bra att besöka kundtjänst
vid behov.

www.mise.ax

FRITIDSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR
Nya fasta öppettider på helgerna
Fritidsförvaltningen ändrar sina öppettider i Vikingahallen
för squash och gym från 1 september 2021. I stället för
som nu ”enligt bokningsläget” håller Vikingahallen öppet
för squash och gym lördagar och söndagar kl 10.00-16.00.
Bokningar och avbokningar av squashhallen ska ske
senast två dagar innan. Om inte avbokning görs, debiteras
den bokade tiden även om squashhallen inte används.
Det råder full aktivitet vid kommunens
idrottsanläggningar. Det betyder att höstens
verksamhet tagit fart, det vill säga fotbollsträningar och
matcher och inomhussporterna innebandy och volleyboll
har startat upp sin verksamhet.
Pernillas populära gruppträning kör på och
squashhallen samt gymmet har många aktiva just nu.
Öppettider för Vikingahallen och Sporthallen i
Vikingagården är mån-tors kl. 09.00-22.00, fre kl.
09.00-18.00 samt lör-sön enligt bokningsläget.
Vill du spela eller träna på helgerna, kontakta
hallvärdarna på mejladressen
vikingahallen@jomala.ax eller på telefon 04575244281
eller fritidschef Krille Mattsson på mejladressen
krille.mattsson@jomala.ax eller telefon 04575267230.
Eftersom ordinarie fritidsledare Gustav Mattsson är
pappa- och vårdledig hela hösten fungerar Victoria
Johansson som vikarierande fritidsledare fram till
årsskiftet och under samma period välkomnar vi
Johanna Brådd som ny vikarierande ungdomsledare.
Ungdomsgården i Vikingagården håller
öppet som vanligt:
Tisdagar kl 18.00-21.30
Torsdagar kl 18.00-21.30
Fredagar kl 18.00-23.00
Ungdomsgården är öppen för ungdomar från 13 år
tills man fyllt 18 år.
Måndags- och torsdagsklubben har även startat.
Torsdagsklubben är fullbokad. Kostnad för att vara med
i klubbarna är 15 euro för en termin. Klättringen och
innebandy startar i september med Johanna som ledare.
Starka barn i Södersunda eftis drar vi igång när skolorna
börjar.
Har ni frågor eller funderingar är det bara att
kontakta fritidsledaren Victoria på 0457 569 22 59 eller
ungdomsgarden@jomala.ax.
Du hittar också aktuell information på på
Facebook (www.facebook.com/fritidsledarejomala) och
Instagram, (Fritidsledare Jomala).
Mer information om alla fritids-, idrotts- och
ungdomsaktiviteter finns också under
www.jomala.ax/fritid-och-idrott.

Är du nybliven 7:a på KHS eller annat högstadium?

VÄLKOMMEN!

För att börja hänga på ungdomsgården behöver du bara
komma hit! Ta med dina polare, förslagsvis en tisdagskväll
då det vanligtvis är lite lugnare med folk och bekanta dig
med lokalerna. Här kan du bara hänga, vara med på
aktiviteter som bingo, frågesport, bakning, tv-spel, filmkväll.
På fredagar är vi i gympasalen och varje månad åker vi
iväg på olika borta-aktiviteter. Vi har massa roligt planerat
för hösten såsom FlowPark, tjejkväll, övernattning,
Laserdome, fotokurs m m.
Var?		
Entré på baksidan av Vikingagården (samma flygel
som biblioteket).
Öppettider:
Tisdagar 18.00-21.30
Torsdagar 18.00-21.30
Fredagar 18.00-23.00
För vem?
Alla som börjar 7:an tills dagen man fyller
18 år. Elever från alla kommuner är välkomna!
Kostar det?
Nej att bara hänga på ungdomsgården kostar ingenting
men det kan tillkomma kostnader om man anmäler sig till
vissa ”borta- aktiviteter”.
Övrig info!
OBS! Från och med 1:a september hanterar vi ej
kontanter på ungdomsgården! Alla köp sker med vår
kortläsare. Vi har en drog, alkohol och nikotin- fri miljö
samt regler som måste följas för att få vistas på
ungdomsgården.
FÖRÄLDRAKVÄLL!
Tisdag den 2 sept kl.18-19, har vi föräldrakväll på
ungdomsgården (stängt för ungdomarna under angiven
tid). Vi tänkte berätta om vår verksamhet, visa lokalerna,
besvara frågor och önskar ta emot föräldrars
kontaktuppgifter. Vi följer coronaläget och återkommer
om kvällen måste skjutas på.
För att få senaste nytt från oss, gilla och följ oss på
Facebook: Jomala Ungdomsgård
Kontaktuppgifter:
Mobil: 0457 569 2259
Mail: ungdomsgarden@jomala.ax

Katalog, reservera, mina lån, omlån, läsa tidningar, e-böcker,
bibliotekens öppettider, evenemang, åländskt, tips o länkar m.m.

BIBLIOTEKS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN INFORMERAR
Jomala bibliotek finns i Vikingagården mittemot kommunkansliet.
Besöksadressen är Godbyvägen 439. I foajén finns en återlämningsvagn.

Utställning i bibliotekets foajé

Bibliotekets öppettider

JAG LEVER ÄN
LIVET SOM JAG MINNS DET

fr.o.m. 1 september

–

Måndag kl. 14–20
Tisdag kl. 14–20
Onsdag kl. 14–15
Torsdag kl. 14–20

Utgående från 12 intervjuer med seniorer
från Lumparland
Fotografier av Marcus Boman,
konstverk av Eva Maria Mansnerus
med arbetsgrupp Grete Sneltvedt m. fl.

Återlämningsvagnen i foajén
måndag–torsdag kl. 8–20
fredag kl. 8–15
Biblioteket är öppet för skola och
barnomsorg varje skoldag kl. 9–14.
För biblioteksbesök vänligen ring 31 725
eller eposta: jomalabibliotek@jomala.ax

Öppet
måndag–torsdag kl. 8–20
fredag kl. 8–15.

Teater fredag 3 september kl. 14
I teaterföreställningen Jag lever än – Livet som jag minns det gestaltar skådespelaren Grete
Sneltvedt och musikern Greta Sundström berättelser om 6 äldre personers liv och erfarenheter.
Föreställningens längd ca 45 minuter. Gratis inträde.
Förhandsanmälan till jomalabibliotek@jomala.ax eller tel. 31725. Välkommen!

Biblioteket finns i Vikingagården Godbyvägen 439. Välförsett – med god service!
Tel. 31725, e-post: jomalabibliotek@jomala.ax, www.jomala.ax

Jomala IK
Fotbollssektionen
Fotbollssäsongen är igång för fullt och nedan hittar ni alla
träningstider för våra lag.
Ny fotbollsgrupp
Tisdagen den 18 maj startar vi upp en ny fotbollsgrupp för
flickor och pojkar födda 2016. Mer info på www.jik.ax
Våra lag
Flickor
F 2015		
Mån 18.00-19.00
F 2014		
Ons 18.00-19.00
F 2012/2013
Tors 18.00-19.00
		Sön 11.00-12.00
F 2010/2011
Tors 18.00-19.00
		Sön 11.00-12.00
F 2008/2009
Tors 19.00-20.00
		Sön 12.00-13.00
Damer		
Tis 19.30-21.00
		Tors 19.30-21.00
Pojkar
P 2015		
Mån 18.00-19.00
P 2014		
Ons 18.00-19.00
P 2013		
Tis 18.00-19.00
P 2012		
Mån 18.00-19.00
		Tors 18.00-19.00
P 2011		
Mån 18.00-19.00
		Ons 18.00-19.00
P 2009/2010
Mån 18.00-19.30
		Tors 18.00-19.30
P 2007/2008
Mån 18.00-19.30
		Ons 18.00-19.30
P 2005/2006
Tis 19.30-21.00
P 2002–2003
Mån 19.30-21.00
		Ons 19.30-21.00
		Tors 19.30-21.00
Herrar		
Tis 18.00-19.30
		Tors 19.30-21.00

Lilla planen
Lilla planen
Naturgräs
Naturgräs
Naturgräs
Naturgräs
Konstgräs
Konstgräs
Naturgräs
Naturgräs
Lilla planen
Lilla planen
Lilla planen
Naturgräs
Konstgräset
Naturgräs
Naturgräs
Naturgräs
Naturgräs
Konstgräset
Naturgräs
Konstgräset
Konstgräset
Naturgräs
Konstgräset
Naturgräs
Naturgräs

JIK Summer Camp 2021
Tack alla som deltog på vår Summer Camp!
Innebandy
Innebandyn för P09/10 drar igång den 30 augusti i Vikingahallen.
Tränare är Magnus Ljungars.
Idrottskul/Idrottsröris
Idrottsröris är för alla barn mellan 3–6 år. Vi vill ge barn möjligheten till
att röra på sig och har roligt tillsammans med andra barn, med vuxna
och/eller med sina föräldrar genom fri lek och aktivitet. Kostnaden är
40 euro/termin.
Kontakta Pernilla Hjärne pernilla.hjarne@sahd.ax eller 0457-331 3018
om ni har några frågor.
Volleyboll
Nu är det dags för volleybollen att dra igång med träningar.
UNGDOMSTRÄNINGAR, START 25 AUGUSTI
Måndagar 16.00–18.00
Onsdagar 16.30-18.00
Torsdagar 16.00-17.30
DAMER, START 24 AUGUSTI
Tisdagar 19.00-21.00
Torsdagar 17.30-19.30
HERRAR, START 24 AUGUSTI
Tisdagar 19.00-21.00
Torsdagar 19.30-21.30

Alla grupper tränar i Vikingagårdens sporthall.
Om ni har frågor eller funderingar kan ni kontakta administratör
Simon Sjöström på 0457-345 3502 eller info@jik.ax. Ni hittar
Jomala IK på Facebook och Instagram där vi delar med oss av
aktuella händelser i föreningen.Mer information finns på www.jik.ax

JOMALA FÖRSAMLING – mitt i allt
PASTORSKANSLIET ÖPPET måndag och tisdag kl. 9–12, torsdag kl. 9–14.30.
DIAKONIMOTTAGNING tisdagar kl. 9–11
Tel. 32830 – e-post: jomala@evl.fi – Hemsida: www.jomala.evl.ax

Församlingen och Covid-19

Barn och unga

Ändringar kan förekomma, följ med i församlingens information
på jomala.evl.ax och facebook.com/jomalaforsamling.

Sjung och gung för barn ca. 0-4 år.
Torsdagar kl. 9-11, sångstund 9.30. Start 9.9
Familjens söndagsskola för föräldrar och barn från 5 år.
Onsdag 15.9 kl. 18-19.30
Tisdagsklubben åk. 1-4, tisdagar kl. 18-19.30. Start 7.9
Klubb på Frideborg åk. 1-3, torsdagar kl. 18-19.30. Start 2.9

Mässor och andakter 
Mässor och andakter firas i Sankt Olofs kyrka om inte
annat anges. Församlingen följer smittläget och de
anvisningar som medföljer.

Barn- och ungdomskörer

Söndag 5.9 kl. 11.00 Högmässa
Femtonde söndagen efter pingst – Tacksamhet
Söndag 12.9 kl. 11.00 Högmässa
Sextonde söndagen efter pingst – Guds omsorg
Söndag 19.9 kl. 11.00 Högmässa
Sjuttonde söndagen efter pingst – Jesus ger liv
Söndag 26.9 kl. 11.00 Högmässa
Adertonde söndagen efter pingst – En kristen
människas frihet

Tonikan åk. 1-2, tisdagar kl. 14-15. Start 7.9
Kvinten åk. 1-4, onsdagar kl. 13-14 i Södersunda skola.
Start 8.9
Dominanten åk. 3-4, torsdagar kl. 14-15. Start 9.9
Jomala Joy åk. 5-9, torsdagar kl. 15-16.15. Start 9.9

Vuxenkörer
S:t Olofs kyrkokör torsdagar 19.00.
Start 9.9 kl. 18.30 med kaffe.

Övrig verksamhet

Vesper

Missionssyföreningen tisdagar kl. 12.30. Start 7.9
Herrlunch torsdag 2.9 kl. 12.30.
Anmälan på 018 – 32 830 senast 31.8.
Gregoriansk sång varannan måndag (jämn vecka)
kl. 19 i kyrkan.

Lördag 11.9 kl. 18.30 Helgmålsvesper
Lördag 25.9 kl. 18.30 Helgmålsvesper
Onsdag 29.9 kl. 19.00 Vesper

Skriftskola
BOKCIRKEL I OLOFSGÅRDEN
Start onsdag 15.9 kl. 14-15.30

Vi diskuterar boken Det händer när du vilar av
Tomas Sjödin. Vi träffas sedan en gång per
månad och diskuterar en ny bok.

All verksamhet hålls i Olofsgården om inte annat nämns.

CAFÉ TURNÉ

LIVSSTEGEN

En inre resa i grupp. Vi reflekterar tillsammans över 12
intressanta teman. Måndagar kl. 19.20.30 i Olofsgården,
start 6.9. Anmälan till Tabita Nordberg: 0403734024,
tabitanordberg@gmail.com.

Måndag 6.9 kl. 13.30 vid Bea´s café. Strandslingan 22,
22130 Gottby. Församlingen bjuder på fika, ingen anmälan.

GUDSTJÄNSTGRUPPER
Terminsstart söndagen 12.9 i Olofsgården,
efter högmässan kl. 11.

SKÖRDEFEST
Söndagen 19.9 kl. 11-15.
Skördemässa kl. 11 i S:t Olofs
kyrka. Därefter lunch, café,
pyssel och aktiviteter för alla
åldrar i Olofsgården.

FÖR MER INFO KONTAKTA:
Kyrkoherde Stefan Äng
Förs.pastor Laura Serell
Ungd.arb.ledare Sonja Winé
Diakonissa Ann-Lis Biström
Kantor Eva-Helena Hansen
Förs.musiker Fredrik Erlandsson
Ekonom Tuire Welander

Inskrivning 31.8-19.9 via hemsidan: jomala.evl.ax
Torsdag 30.9 kl. 18.30 Samling för föräldrar och
konfirmander i kyrkan.

SOPPLUNCH

Torsdag 23 sep kl. 12 i Olofsgården.
Till förmån för gemensamt ansvar.
5€ för soppa, bröd och kaka.

328 311
328 312
328 323
328 313
328 321
328 322
328 320

Ekonomiassistent Emma Strömberg
Församlingssekreterare Mathilda Engström
Församlingsvärd Anette M. Karlsson
Ledande kyrkvaktmästare/Kanslist
Anette Karlsson-Karlsson
Förs.mästare Börje Vördgren
Tf trädgårdsmästare Maria Wallén-Holmström

328 319
328 314
328 315
328 331
328 316
328 317

