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Prenumeration

2021 • April

Information angående eldning utomhus
Våren är på antågande och i samband med
att det fina vädret återvänder önskar säkert
många påbörja rydjandet. Nedan förklarar vi
de olika varningarna som förekommer.
Varning för gräsbrand
utfärdar Finlands Meteologiska Institut
(FMI). Varningen för gräsbrand betyder en
upplysning till allmänheten om att man bör
vidta stor försiktighet i samband med att
man hanterar öppen eld utomhus, således
råder inget eldningsförbud men största
försiktighet ska iaktas.
Varning för skogsbrand
utfärdar Landskapsalarmcentralen på Åland
utgående från uppgifter från FMI. När sådan
varning är utfärdad råder enligt Räddningsslagen för Åland (§31, 106/2016), eldningsförbud utomhus.
Tätbebyggt område
Inom tätbebyggt område råder ALLTID eldningsförbud, inom räddningsområdet är det
endast Godby som klassas som tätbebyggt
område.
Vi vill påminna om att det alltid är förenat
med risk att gör upp öppen eld i naturen och
att man alltid noggrant bör överväga om det
verkligen är nödvändigt att elda.

Väljer man ändå att gör upp eld bör man
särskilt tänka på följande:
Om du tänker elda
• Förbered Dig så att Du kan släcka en brand
om den blir för häftig eller går åt fel håll. Dra
fram vattenslang, vattenbehållare, brandsläckare, ruskor innan Du börjar elda.
• Elda ALDRIG ensam.
• Tänk på förhand igenom hur man
alarmerar brandkåren, ring nödnumret 112
i brådskande, verkliga nödsituationer när
liv, hälsa, egendom eller miljö hotas
eller är i fara.
• Om du väljer att elda, bränn små områden
i gången. Börja tidigt på våren och bränn
de fläckar som torkat först.
• Elda helst då det är vindstilla. Vind ger
elden mera syre vilket gör att den sprids
snabbare.
• Tänk på att gnistor kan antända
närliggande områden.
• Undvik att elda nära byggnader och annan
egendom, röj undan torrt gräs och annat
brännbart material invid dessa och blöt,
om möjligt, marken nära dessa innan
eldningen påbörjas.
• Ha ordentligt med kläder, som skydd, och
använd kläder som inte är lättantändliga.
• Kontrollera, flera gånger, efter Du slutat
elda, att allt har slocknat.
Avslutningsvis konstatera vi också att det
är du som tänt brasan som är ansvarig för
följderna.

Med önskan om en trygg och säker vår!
Räddningschef Lennart Johansson
lennart.johansson@jomala.ax, tel 329 132

Ledande brandinspektör/brandingenjör
Thomas Mattsson
thomas.mattsson@jomala.ax, tel 329 175

Anmälan till lekparkerna i höst
Nu är det dags att anmäla 2–4-åringar till lekparkerna för
verksamhetsåret 1.9.2021–31.5.2022.
Anmäl direkt till parken eller till kansliet, tel. 329137, senast
den 23 april 2021.
Kyrkoby lekpark kl. 9–12, tel. 0457-595 83 03
Gottby lekpark kl. 9–12, tel. 040-746 82 69

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.

FÖRENINGSINFO
Information från Visit Åland
Det finns ett intresse i turismbranschen lokalt att utveckla terrängcykling på Åland. Därav söker Visit Åland
intressenter med markområden som kunde upplåtas för
ändamålet, om möjligt gärna i närheten av annan service
för bästa ringeffekter. Som första steg önskar Visit Åland
samla intressenter och sakkunniga för vidare planering.
Ett dylikt projekt kräver en extern finansiering via t.ex.
Leader eller EU-programmen ERUF eller Interreg.
Läs mer på www.jomala.ax/nyheter

Möckelö-Sviby byaförening r.f

LIONS CLUB ÅLAND FREJAS

MILJÖDAG
Måndagen
den 26 april 2021

EN REN MILJÖ ÄR TILL GLÄDJE FÖR ALLA!!!
LC Åland Freja VÄLKOMNAR ALLA att delta i vår
traditionella MILJÖDAG.

Bor du i Möckelö-Sviby & vill stödja föreningen.
Medlemsavgiften, bokningar m.m. sköts via
www.mockelosvibybyaforening.com

I dessa Corona tider, när det är svårt att träffa familj,
vänner och kolleger vill vi påminna om hur viktigt det
ändå är att röra på sig och t.ex. gå ut och promenera.
Vi önskar att ALLA, var och en separat och som har
möjlighet, vill delta i vår ”skräp-plockar-dag”! Passa
på att ta med Dig en kasse, för att plocka skräp i, när
Du är ute och rör på Dig.

Kallelse till årsmöte

Vi Frejor vill värna om en ren och fin miljö och hjälps
vi alla åt är det så mycket lättare att hålla miljön
omkring oss ren, fin och trevlig att vistas i.

Årsmöte 14.04.2021 kl. 19
Möckelövägen 161, Thuregården

Medlemmarna i Jomala Diakoniförening r.f.
kallas till årsmöte

För mer information vänligen kontakta
Lion Lena Holmberg, 040 741 5675

den 11 april kl. 12.30 i Olofsgården
Servering. VÄLKOMNA. Styrelsen.

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

Under påsken kommer
tömningar ske som vanligt.
Tömningsschema på www.mise.ax

www.mise.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 nya lokaler i Vikingagården mittemot kommunkansliet.
Besöksadressen är Godbyvägen 439. I foajén finns en återlämningsvagn mån–tor kl. 8–20, fredagar 8–15.

Öppettider t.o.m. 31.5
Måndag kl. 14–20
tisdag kl. 14–20
onsdag kl. 14–15
torsdag kl. 14–20

Avvikande öppettider vid påsk

Utställning i bibliotekets foajé

”Tillflykt”
i akvarell/blandteknik av
Julia Norlander 7.4–20.5

Skärtorsdag 1 april kl. 14–18
Stängt 2–5 april.
Vid besök ska du använda munskydd (från 12 år),
hålla avstånd och stanna max 15 minuter. Är du sjuk –
stanna hemma. Med förbehåll för ändringar beroende
på covid-läget.

Biblioteket är öppet för
skola och barnomsorg
varje skoldag kl. 9–14.
För biblioteksbesök ring 31 725 eller
e-posta jomalabibliotek@jomala.ax

Öppettider:
mån–tor kl. 8–20, fredagar 8–15
(avvikande öppettider under påsken)
Varmt välkomna!

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

Stipendier 2021
Kommunstyrelsen i Jomala lediganslår två stipendier om 250 euro att
sökas för högskole- eller universitetsstuderanden med Jomala som sin
nuvarande hemort eller med Jomala som sin hemort vid studiernas början.
Vem kan söka?
Om du under ansökningsåret har Jomala som hemort, och så även har haft
de två föregående kalenderåren. Om du på grund av gällande lagstiftning på
studieort är tvungen att byta hemort till studieorten, det vill säga till annan
hemort än Jomala kommun, gäller att du innehaft hemort i Jomala vid
påbörjandet av studierna och de två föregående kalenderåren. Stipendierna
tilldelas studeranden som med framgång bedriver eftergymnasiala studier.
Studeranden bör ha bedrivit studier under minst två terminer vid nuvarande
undervisningsanstalt och studierna ska fortgå ytterligare minst två terminer,
innevarande termin inräknad.
Urvalskriterier
Vid val av stipendiat beaktas i första hand den sökandes studieresultat
i relation till dennes utbildningsnivå. Dessutom kan sökandens
ekonomiska och sociala situation beaktas.
Till ansökan ska bifogas:
• utredning över att studerandes hemort är Jomala kommun eller var
Jomala kommun när studierna började (t.ex. utdrag om folkbokföring),
• utredning över studieprestationerna (studieintyg med vitsord), och
• eventuella övriga utredningar och intyg sökanden önskar åberopa.
Din fritt formulerade ansökan vill vi ha senast den 19 april 2021 kl. 15.00
under adress Kommunstyrelsen i Jomala, PB 2, AX-22 151 Jomala eller per
e-post till info@jomala.ax. Märk din ansökan med ”Stipendier 2020”.
Mer information, se www.jomala.ax/barn-och-skola/stipendier.

Fritidsförvaltningen informerar:
Under rådande omständigheter rekommenderar
fritidsförvaltningen att berörda håller sig
uppdaterad vad som gäller vid ungdomsgården och
idrottsanläggningarna genom att följa kommunens
hemsida under ”Fritid & idrott”-fliken.
Ungdomsgården:
https://www.facebook.com/fritidsledarejomala
Ungdomsgården och idrottsanläggningarna:
https://www.jomala.ax/fritid-och-idrott
Ev. frågor kan riktas till krille.mattsson@jomala.ax

ÅHS info om coronapandemin
Har du förkylningssymptom?
Vid förkylningssymtom, ring: corona-telefonen på tel.
018-535 313 eller ÅHS sjukvårdsupplysning på tel.
018-538 500. Telefonerna är öppna måndag till fredag
kl. 8–16 och lördagar, söndagar och övriga helgdagar
klockan 9–16. Övriga tider kan du ringa akuten
018-535 001 om du har allvarliga symtom.
Har du icke-vårdrelaterade frågor kan du ringa
018-25 572 eller 018-25 573 (landskapsregeringen).
Känner du oro kan du ringa kristelefonen 09-2525 0112
(Mieli, Psykisk Hälsa i Finland r.f.).

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 - fax 328330 - e-post: jomala@evl.fi - Hemsida: www.jomala.evl.ax

Stilla veckan och Påsken i Jomala församling
Församlingen eftersträvar att så långt det är möjligt ordna så att
det går att delta i påskfirandet på plats. Beroende på smittläget kan
fler tillfällen än de annonserade och tillfällen utomhus komma att
ordnas. Följ med information på hemsida, facebook i Kyrkpressen
och på anslagstavlorna. Mässor och andakter strömmas även på
facebook.com/jomalaforsamling

Andakter i Stilla veckan 
Mån 29.3–ons 31.3
	
kl 19 Onsdagens andakt ordnas som musikandakt med
Fredrik Erlandsson m.fl.
Tors 1.4 kl. 19 Skärtorsdagsmässa – Den heliga nattvarden
Långfredag 2.4
kl 9.30 Korsvägsvandring i närområdet kring kyrkan,
start vid Olofsgården
kl. 11 Passionsandakt – Guds lamm
kl. 19 Musikandakt med damensemblen Laudamus,
Missa Chori Discantus av Jonathan Kroner Ingvald
Lör 3.4 kl. 23 Påsknattsmässa – Kristus har övervunnit döden
Sön 4.4 kl. 11 Påskdagens festmässa – Kristus är uppstånden!
Mån 5.4 k
 l. 13 Annandag påsk – Gudstjänst på Önningebymuseet, Mötet med den uppståndne

Övriga gudstjänster och andakter
Så fort restriktionerna tillåter att 20 eller fler får samlas kommer
högmässan att vara öppen för allmänheten. Om inte fler än 20 kan
samlas behöver den som vill delta anmäla sig. Vid behov firas flera
mässor per söndag. Du är inte till besvär utan till glädje om du vill
delta i mässan! De söndagar mässan är stängd för allmänheten är

ÄTA UTE!
Grillmiddag för alla åldrar ute i skogen, 17.4 kl. 17
Vi går till en skogsglänta och grillar mat tillsammans.
Församlingen står för all mat, dryck och utrustning.
Samling vid skidskyttecentret, därefter ca 400 m
promenad längs barkbanan. Anmälan till Fredrik
Erlandsson senast 15/4.
SKOGSPROMENAD/ORIENTERINGSKURS
för vuxna söndag 18/4 kl. 13–16
Kom med ut i skogen och lär dig använda karta och
kompass! Samling vid skidskyttecentret, därefter
promenad i obanad terräng ca 3 km.
Ta med egen fikakorg. Ordnas i samarbete med
IF Åland. Anmälan till Fredrik Erlandsson senast 15/4.
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

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

kyrkan öppen för enskild andakt och nattvard kl 12.15–13.00.
Högmässorna strömmas på facebook.com/jomalaforsamling
Vi firar Högmässa varje söndag kl 11 i S:t Olofs kyrka
Fre 9.4

kl. 18 Fredagsmässa

Sjungen Vesper, lörd 10.4 och 24.4 kl 18 och onsd 21.4 kl 19
i samarbete med ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby.

Barn och unga
Sjung och gung för barn ca 0–4 år. Ledare Fredrik Erlandsson.
Torsdagar kl. 9-11, sångstund ca 9.30. Fika efteråt. Följ med
församlingens Facebook och hemsida för info.
Tisdagsklubben, tisdagar kl. 18-19.30 för åk 1–4.
Ungkväll fredag 9.4 kl. 18, Anmälan via Ålands Unga Kyrkas
Facebook-evenemang.

Barn- och ungdomskörer
Tonikan åk 1–2, tisdagar kl. 14–15
Kvinten åk 1–4, onsdagar kl. 13–14 i Södersunda skola
Dominanten åk 3–4, torsdagar kl. 14–15
Jomala Joy åk 5–9, torsdagar kl. 15–16.15

Vuxenkörer
Laudamus damensemble, onsdagar kl. 17.30–19
S:t Olofs kyrkokör, torsdagar kl. 19–20.30

Övrig verksamhet
Missionssyföreningen, tisdagar kl. 12.30–14.30
Herrlunch tors. 8.4 kl. 12. Anmälan till kansliet.
Sopplunch för daglediga tors. 22.4 kl. 12. Pris 5€. Inkl. kaffe och
efterrätt. Barn äter gratis!
Meditativ sång med Henrika Lax, mån 5.4 och 19.4 kl 19 i kyrkan
Loppis med barntema som tidigare annonserats skjuts fram till
ett senare tillfälle
All verksamhet hålls i Olofsgården om inte annat nämns.

PÅSKGUDSTJÄNSTER I ÅLANDS RADIO & TV
På Skärtorsdagen, Långfredagen och på Påskdagen
sänds gudstjänster från Jomala kyrka i Ålandskanalen
och i Ålands Radio. Gudstjänsterna är ett samarbetsprojekt mellan församlingarna på Åland.
Gudstjänsterna går även att se på alandsradio.ax
PROVA-PÅ-KÖR Torsdag 22.4 kl. 18.30
Kom och prova sjung med kyrkokören en vacker
vårkväll. Vi börjar med en kaffestund. Anmälan till
Eva-Helena 0457-344 15 67.

Ekonom Tuire Welander
328 320
Tf ekon.assistent Filip Blomberg
045 734 21301
Församlingsvärd Anette M. Karlsson
328 315
Kyrkvaktm./kanslist Anette Karlsson-Karlsson 328 331
Förs.mästare Börje Vördgren
32 8316
Tf trädgårdsmästare Maria Wallén-Holmström 328 317

