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Prenumeration
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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

ÅHS samlade information om coronapandemin
Har du förkylningssymptom?
Om du har förkylningssymtom, 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 icke-vårdrelaterade frågor 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.

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
Bybor i Vesterkalmare!
Årets fiskekort för bybor och delägare i Vesterkalmare bys
fiskevatten kan erhållas genom att betala årsavgiften, 30€.
till ÅAB konto FI95 6601 0001 1156 90.
Byalaget planterar ut gädd- och sikyngel i år också som
tidigare år. Fredning av gädda med spinnfiskeförbud
15 april – 31 maj! Vänligen uppge er e-postadress och
hemadress vid inbetalningen.
Kontaktpersoner:
Boris Lundgren kassör, tel: 04573425524,
e-post: boris.lundgren@aland.net
Edgar Kalm, tel: 04573135805,
e-post: edgar.kalm@aland.net
Jan-Ove Sundberg, tel: 0400784774,
e-post: m.j.o.sundberg@aland.net
Styrelsen för Vesterkalmare byalag

Möckelö-Sviby byaförening r.f

Årsmöte 12.05.2021 kl. 19
Möckelövägen 161, Thuregården
Vi behöver nya styrelsemedlemmar, bokförare och
revisor, för att kunna fortsätta med föreningen.
Välkomna alla medlemmar!
www.mockelosvibybyaforening.com

Önningebymuseet öppnar
för säsongen i maj. Öppet lördagar kl. 11–15 från
och med 8 maj (8,15,22 o 29 maj). Delar ur den
egna konstsamlingen visas med monumentala verk
som JAG Ackes Morgondimma och Snöljus.
(1 maj stängt).
Internationella museidagen den 18 maj håller
Önningebymuseet extra öppet kl 12–15 och 18–20
till fri entré. Den dagen har vi stor återbruksmarknad
med mängder av tavlor, småsaker och lite möbler.

Folkhälsan fyller 100 år!
Är du senior? Kom och fira detta med Annette
och Erika från enheten för äldre och hälsa vid
Folkhälsans landskapsförening samt lokalföreningen! Vi kommer att fira i folkhälsans
hälsofrämjande anda!

Onsdagen den 16 juni kl. 18–20
träffas vi i Jomala församlingshem för en
trevlig stund tillsammans.
Vi bjuder på kaffe och tårta och program!
För att delta behöver du anmäla dig till
koordinatorn för äldre och hälsa, Erika
Borenius-Kankkonen på tfn 018-527043 på
kontorstid, må–to. Vi vill ha din anmälan
SENAST måndag 7 juni kl. 12.00.
Vi följer hela tiden med Coronaläget och
anpassar festen efter det.

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
Befinner ni er i en konflikt och
behöver hjälp att lösa den?
Vi på Ålands medlingsbyrå erbjuder frivillig, kostnadsfri
och konfidentiell medling i brott och tvister. Ni kan
således mötas och diskutera er konflikt tillsammans med
frivilliga medlare under trygga former. Lösningen är er
egen och kan skrivas ner i ett avtal.
Medling kan vara kompletterande till en
rättegång eller helt enkelt ett alternativ.

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 Kristi himmelsfärdsdag kommer
tömningar ske som vanligt.
Tömningsschema på www.mise.ax

Även online-medling möjlig!
Mer info: www.medlingsbyran.ax / 0457 343 35 13

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

Utställningar i bibliotekets foajé

Måndag kl. 14–20
tisdag kl. 14–20
onsdag kl. 14–15
torsdag kl. 14–20

”Tillflykt”

i akvarell/blandteknik av
Julia Norlander
7.4–20.5

Avvikande öppettider
Stängt Kristi himmelsfärdsdag 13–14.5.
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

”Intryck från
en ö”

monotypier,
krit- och tuschteckningar av
Outi Särkikoski
25.5–24.6
Öppettider: mån–tor kl. 8–20, fredagar 8–15
Varmt välkomna!

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

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

Äldreförvaltningen informerar:
Motionärsverksamhet för pensionärer

Stavpromenader
Tisdagar kl. 10–11 start utanför biblioteket
Sköna promenader i trevligt sällskap. Vi går igenom stavgångsteknik och tränar även styrka och balans under promenaden som
inleds med uppvärmning och avslutas med stretchövningar. Vi
varierar promenadrutterna enligt önskemål, så starten kan ske
på olika platser rumt om i Jomala. Möjlighet till samåkning finns.
Stavar finns till utlåning vid behov. Ingen avgift.

Motionsgymnastik i form av cirkelträning
Onsdagar kl. 15–16 Vikingahallen

Ungdomsgården och
idrottsanläggningarna:
https://www.jomala.ax/fritid-och-idrott

Motionsgymnastik för både herrar och damer till musik. Vi
tränar både muskelstyrka och balans samt kondition. Timmen
inleds med uppvärmning och avslutas med stretchövningar.
Cirkelträningen gör att du kan anpassa övningarna enligt dina
förutsättningar. Ingen avgift.

Eventuella frågor kan riktas till
krille.mattsson@jomala.ax

För närmare information: Lotta Baarman,
aktivitetskordinator, tel 0457-345 77 60

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

Skriftskola

På grund av smittläget kan ändringar förekomma. Följ med i församlingens information på jomala.evl.ax och facebook.com/jomalaforsamling.

Junigruppen övernattning på Lemböte lägergård 13–14.5
Augustigruppen övernattning på Lemböte lägergård 15–16.5
Vintergruppen samling Olofsgården 19.5 kl. 15–16.30

Mässor och andakter 

Barn- och ungdomskörer

Mässor och andakter firas i Sankt Olofs kyrka om inte annat anges.
Gudstjänsterna direktsänds även på Facebook. Församlingen
följer smittläget och de anvisningar som medföljer. Vid frågor kring
deltagande i gudstjänster kontakta Stefan (018 328 311) eller Laura
(018 328 312).

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

Söndag 2.5 kl. 11 Högmässa Fjärde söndagen efter påsk
(Cantate) – Himmelrikets medborgare i världen
För utvecklingssamarbete i Etiopien via organisationerna
FMS, SLEF och Såningsmannen. Domkapitlet i Borgå
stift. Anmälan till Laura.
Fredag 7.5 Fredagsmässa kl. 18
Söndag 9.5 kl. 11 Högmässa Femte söndagen efter påsk, bönsöndagen (Rogate) – Hjärtats samtal med Gud.
Laudamus medverkar. Anmälan till Laura.
Torsdag 13.5 kl. 11 Kristi himmelsfärdsdag Den upphöjde herren
Anmälan till Stefan.
Söndag 16.5 kl. 11 Högmässa Sjätte söndagen efter påsk
(Exaudi) – Väntan på den heliga anden.
Anmälan till Stefan.
Söndag 23.5 kl. 11 Högmässa Pingstdagen – Den heliga andens
utgjutande. För evangelisation och teologisk utbildning,
Finska missionssällskapet. S:t Olofs kyrkokör
medverkar. Anmälan till Laura.
Söndag 30.5 kl. 11 Högmässa Den dolde Guden
För att möjliggöra och stöda utbildning, Kyrkans
Utlandshjälp sr. Anmälan till Stefan.

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.
Tisdagsklubben, tisdagar kl. 18-19.30 för åk 1–4. Avslutning 1.6.
Ledare: Tindra Karlsson, Jennifer Sundberg och Jens Rosenberg.

Vuxenkörer
Laudamus damensemble, onsdagar kl. 17.30–19
S:t Olofs kyrkokör, torsdagar kl. 18–20.30

Övrig verksamhet
Missionssyföreningen, tisdagar kl. 12.30–14.30
Herrlunch tors. 6.5 kl. 12. Anmälan till kansliet senast tisdag 4.5.
Meditativ sång med Henrika Lax, mån 3.5 kl 19–20 i kyrkan
All verksamhet hålls i Olofsgården om inte annat nämns.

PROSTERIETS SOMMARLÄGER
För åk 1–6 på Lemböte lägergård.
Barnläger 21–23.6 Vid frågor kontakta
Lucas Gustavsson 0457-5293006
Musikläger 12–14.7 Vid frågor kontakta
Fredrik Erlandsson 018-328322
Anmälan via www.mariehamnsforsamling.fi
PLOCKA UPP LÖSA FÖREMÅL PÅ GRAVGÅRDEN
Församlingen ber att man vänligen plockar bort lösa
föremål runt gravarna inför säsongen när församlingen
utför underhållsarbeten och håller efter gräset
på gravgården.
Med vänliga hälsningar Gravgårdens personal

SOMMARKUL
För åk 1–6 i Olofsgården.
Tisdagar och onsdagar 15.6–11.8 kl. 10–14. Lekar och
aktiviteter, egen matlåda med. Ingen avgift.
Anmälan dagsvis senast söndagen före via
www.jomala.evl.ax. (Anmälan öppnar 31.5). Närmare
info fås efter anmälan.
Ledare: Erica Långström samt hjälpledare. Ansvarig:
Sonja Winé 018-328323 eller sonja.wine@evl.fi
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

TAKE AWAY SOPPLUNCH
Till förmån för Gemensamt ansvar.
Torsdagen den 20.5 kl. 12.00 utanför Olofsgården.
10€ för soppa, bröd och kaka.
TA MED EGET KÄRL FÖR SOPPAN
BLOMSKOTTSAUKTION
4.5 kl. 18.00 i Olofsgården

Ekonom Tuire Welander
328 320
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

