INFOBLADET 7
Samhällsinformation till alla hushåll i Jomala

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

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

Byggnadsinspektionen
håller semesterstängt
under tiden 5 juli
–8 augusti. Observera
att bygglovsärenden inte
hanteras under denna tid.

Kommunkansliet informerar:
Kansliet håller öppet måndag–fredag
kl. 09.00–15.00 mellan den 1 juni och
31 augusti. Vi meddelar på kommunens
webbplats och på kommunkansliet om
kansliet på grund av coronapandemin
håller stängt för obokade besök.
Kontaktuppgifter till kommunens
personal finns på kommunens webbplats
https://www.jomala.ax/kontaktpersoner
och i telefonkatalogen.

Glad sommar önskar
Jomala kommun!

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

Om du tänker elda:

•
•
•
•

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.

Serviceman Dan Gustafsson
tel. 0457 0229115
Serviceman Johan Lindholm
tel. 0457 3427914
Vid akuta ärenden:
Teknisk chef Magnus Nordin
tel. 0457 3749881

Varning för skogsbrand
Utfärdar Landskapsalarmcentralen på Åland utgående från uppgifter från FMI.
Vid behov varning för skogsbrand. När sådan varning är utfärdad råder enligt
Räddningsslagen för Åland (§31, 106/2016), eldningsförbud utomhus.

Helsida (A4)
Halvsida
Fjärdedelssida
Åttondelssida
Sextondelssida

Prenumeration

Tekniska förvaltningen nås enligt
följande:

INFORMATION ANGÅENDE ELDNING UTOMHUS

•
•
•
•

Jomalaföreningars annonser
och samhällsinformation sätts
in kostnadsfritt och redigeras.

Kommunkansliet håller sommarstängt
från måndagen den 19 juli till och med
fredagen den 30 juli. Under dessa två
veckor är kommunens infomail
info@jomala.ax bemannad.

Räddningsnämnden informerar:

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

Sommarstängt på kommunkansliet

Kontaktuppgifter till kommunens
personal finns på kommunens webbplats
https://www.jomala.ax/kontaktpersoner
och i telefonkatalogen.

ANSVARIG REDAKTÖR:
biblioteks- och kulturchef
Mervi Appel,
Jomala bibliotek,
jomalabibliotek@jomala.ax
OBS! Nästa Infoblad kommer
i slutet av augusti 2021.
Materialinlämning senast
15.8.2021.
Sänd ditt material med e-post till:
jomalabibliotek@jomala.ax

2021 • Juli/Augusti

•
•

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.
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 och blöt marken nära dem 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 sommar!
Räddningschef
Lennart Johansson
lennart.johansson@jomala.ax
tel 329 132			

Brandinspektör
Thomas Mattsson
thomas.mattsson@jomala.ax
tel 329 175

FÖRENINGSINFO
Folkhälsan på Åland
Höstens aktiviteter för seniorer
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.
•
•
•
•

•
•

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.

•
•
•

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/.
•
•
•

Misekontoret

Sommaröppettider 1.6-31.8

Måndag-onsdag 9:00-14:00
Stängt torsdag-fredag
Stängt röda dagar, 9 juni, midsommarafton och julafton.

Under hösten kommer vi att bygga om.
Kundtjänst håller öppet som vanligt.
Ursäkta röran!

www.mise.ax

Öronakupunktur enligt NADA (hjälper ej mot
hörselnedsättningar). Måndagar 6.9–15.11 kl. 10–11.30
eller torsdagar 9.9–18.11 kl. 10.30-12.00. 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€

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 e-post till:
erika.borenius.kankkonen@folkhalsan.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
1.6–31.8
Tisdag kl. 14–20
Onsdag kl. 10–15
Torsdag kl. 14–20

”HONOM HENNE”

målningar och skulpturer
av SIMKA
– Karin Lind och
Simon Häggblom

Återlämningsvagnen i foajén
Öppettider:
måndag–torsdag kl. 8–20
fredag kl. 8–15

Öppettider:
måndag–torsdag kl. 8–20
fredag kl. 8–15

Med förbehåll för ändringar beroende på
covid-läget.

Varmt välkomna!
Foto: Mathias Johansson

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

FRITIDSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR
INFORMATION GÄLLANDE UNGDOMSGÅRDEN OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR
I JOMALA KOMMUN
För Jomala kommuns fritidsförvaltning, det vill
säga kommunens ungdomsgård och idrottsanläggningar, har följande öppettider och stängt
enligt följande i sommar:
• Jomalas idrottsanläggningar, det vill säga
Vikingavallen och Vikingahallen, har öppet
mån-tor kl. 08.00–22.00, fre kl. 08.00–18.00
och lör–sön enligt bokningsläget med
undantag för midsommarafton (25.6) och
midsommardagen (26.6) då alla anläggningar
är stängda. Idrottsanläggningarna har
ändrade öppettider 12–25 juli, det vill säga då
är öppettiderna kl. 15.00–22.00. Sporthallen
vid Vikingagården håller sommarstängt fram
till och med 1 augusti.
• Ungdomsverksamheten på ungdomsgården
håller öppet som vanligt för barn och ungdom
upp till och med 17 års ålder fram till och med
torsdag 24 juni och håller därefter
sommarstängt fram till och med 1 augusti.

Påminnelse! Ansökan om medlems- och verksamhetsbidrag
för Jomala-föreningar ska vara inlämnat till kommunen senast
den 15 augusti 2021.Blanketter och bilagor hittar ni på
www.jomala.ax/fritid-och-idrott/idrott-och-motion eller genom
att kontakta fritidschefen.
OBS! De normala rekommendationerna om att hålla
tillräckligt avstånd, gäller framför allt inomhus och i
omklädningsrummen men även utomhus, och att ha
rena händer gäller förstås fortfarande.
Vid eventuella frågor kontakta krille.mattsson@jomala.ax

Motionsverksamhet för pensionärer
Stavpromenad med naturtema

Onsdagen 4.8. kl 14. Start utanför Vikingahallen.

Prova på boule, stavgång och käppgymnastik

Onsdagen 11.8. kl 14. Utanför Thuregården i Möckelö.

Prova på discgolf

Onsdagen 18.8. kl 14. Start utanför Vikingahallen.
Ingen avgift.
För närmare information:
Aktivitetskoordinator Lotta Baarman 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
På grund av smittläget kan ändringar förekomma.
Följ med i församlingens information på jomala.evl.ax
och facebook.com/jomalaforsamling.

Mässor och andakter 
Mässor och andakter firas i Sankt Olofs kyrka om inte
annat anges. Församlingen följer smittläget och de
anvisningar som medföljer. Kyrkan är öppen mån–fre
kl. 10–16 fram till den 6.8.
Söndag 4.7 kl. 11.00 Högmässa
Apostladagen – I Herrens tjänst

För åk 1–6 i Olofsgården.
Tisdagar och onsdagar 22.6–11.8 kl. 10–14.
Lekar och aktiviteter, egen matlåda med.
Ingen avgift.
Anmälan dagsvis senast söndagen före via
www.jomala.evl.ax. Närmare info fås
efter anmälan.
Ledare: Erica Långström samt hjälpledare.
Ansvarig: Sonja Winé 018-328323 eller
sonja.wine@evl.fi

Söndag 18.7 kl. 11.00 Högmässa
Kristi förklarings dag – Kristus förhärligad
Söndag 25.7 kl. 13.00 Friluftsgudstjänst i Olofslunden
Nionde söndagen efter pingst – Sanning och sken
Söndag 1.8 kl. 11.00 Högmässa Tionde söndagen efter 		
pingst – Trofast förvaltning av Guds gåvor
Söndag 8.8 kl. 11.00 Högmässa Elfte söndagen efter pingst
– Kallelsetider
Söndag 15.8 kl. 13.00 Friluftsgudstjänst på Djurviks
gästgård Tolfte söndagen efter pingst
– Självprövning
Söndag 22.8 kl. 11.00 Högmässa
Trettonde söndagen efter pingst – Jesus vår helare
Söndag 29.8 kl. 11.00 Högmässa
Fjortonde söndagen efter pingst – Vår nästa

Vesper
Vi firar vesper varannan lördag kl. 18.30 i kyrkan
(jämn vecka).

Café Allé
Musikcafé

SOMMARKUL

MUSIK I SOMMARKVÄLL
I S:t Olofs kyrka, fritt inträde.
Onsdag 4.8 kl. 19 Josefin Sundström
Tisdag 24.8 kl.19 Fredrik Erlandsson m.fl.

VÄLSIGNELSE INFÖR TERMINSSTART
SAMT BIBELUTDELNING
19.8 kl. 18.00
Vi ber för och välsignar alla skolbarn och
dagisbarn inför terminsstarten.
Församlingsmedlemmar födda 2014 får
komma och hämta sin egen bibel.

KYRKAN ÄR ÖPPEN FÖR BESÖK

Öppet mån–fre kl. 12–16.

Mån–fre kl. 10–16.
från den 7.6.

Alla torsdagar (utom 8.7) kl. 14.00.

PENSIONÄRSLÄGER

Semestrar:

16-18 augusti på Lemböte lägergård.
Kostnad 60€. Anmälan till Mariehamns
församling 018-5360.
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

Kyrkoherde Stefan Äng 26.7-29.8
Kyrkvaktmästare/kanslist Anette Karlsson-Karlsson 28.6-1.8
Diakonissa Ann-Lis Biström 30.6-3.8
Församlingspastor Laura Serell 21.6-25.7
Kantor Eva-Helena Hansen 5.7-10.8

Ekonom Tuire Welander
Ekonomiassistent Emma Strömberg
Församlingssekreterare Mathilda Engström
Församlingsvärd Anette M. Karlsson
Kyrkvaktm./kanslist Anette Karlsson-Karlsson
Förs.mästare Börje Vördgren
Tf trädgårdsmästare Maria Wallén-Holmström

328 320
328 319
328 314
328 315
328 331
328 316
328 317

