
Tekniska  
förvaltningen

• Nya plogare för distrikt 
7 (Prestgården, delar av 
Ingby, gator, gc-leder, 
vändplaner och parke-
ringar) är Martin Ojala  
tel.nr 0457 3433 029 
och Anders Ojala  
tel.nr 040 503 5797.

• Plogkunder som per den 
14.12.2022 har obetalda 
förfallna plogfakturor 
har avlägsnats från  
ploglistorna.  
Om plogning ändå  
önskas, behöver ny  
anmälan göras. På  
avgiften tillkommer då 
en förhöjning på 50%  
av taxans pris.

Lantbrukssekreterare

Aktivitetskoordinatorn
Program på Rönngården:
Måndagar kl.13-14
Högläsning, kaffe (varannan vecka, 
start: 16.1)
Måndagar kl.14-16
Mimosel med Ulla från Folkhälsan i  
Jomala, kaffe (varannan vecka, start: 
9.1 )
Tisdagar kl.10-12 
Öppen dörr hos aktivitetskoordinatorn, 
för alla äldre i kommunen.  
Få information om aktiviteter, ge förslag 
på aktiviteter du skulle vilja att  
ordnades, eller prata bort en stund. 
(Rummet till vänster vid huvudingången)
Tisdagar kl.14-15
Varannan tisdag: Varierande program 

(17.1: Önskelåtar / 31.1: Kortspel)
Varannan tisdag: Bingo, 5 euro. (start: 
10.1)
Torsdag 19.1 kl.13 
Herrfika – för dig som är en äldre man. 
Trevlig samvaro och samtal, kom som 
du är.

Motionsverksamhet för pensionärer 
i Jomala
Onsdagar kl. 15-16
Cirkelträning. Vikingagårdens sporthall. 
Ingen anmälan eller avgift. (start: 11.1)

Frågor, tankar, idéer?
Du når Helena på 0457 345 7760 och 
aktivitetskoordinator@jomala.ax

EU:s djurstöd kommer att sökas i  
januari så var observanta på när  
ansökningstiden börjar. I de UTKAST 
som Livsmedelsverket visat har de  
planer på att öppna ansökan den 9.1.23. 

Kom också ihåg om ni tänker söka 
landskapets stöd ”Husdjurens  
välbefinnande” (enligt utkast planeras  
ansökningstiden till januari) att man 
skall lämna med foderanalys och 
utfodringsplan vid ansökan. Så har 

Stöden 2023
Alla ansökningar under 2023 kommer enbart att kunna göras  
elektroniskt i VIPUn.

ni inte foderanalys gjord ännu på det 
huvudsakliga grovfodret behöver ni 
få den gjord nu så att ni kan räkna en 
utfodringsplan.

Vad gäller åkersstöden finns det  
utkast på hur det är tänkt så hör av er 
om ni vill diskutera runt det.

Lantbrukssekreterare
Kerstin Lundberg
Tel. 018-329140

Hemvårdsstöd
Du som lyfter  

hemvårdsstöd, kom 
ihåg att lämna in nytt 
skattekort för 2023 

senast den 9.1.2023.
Hälsningar Gitt

ANSVARIG REDAKTÖR: 
biblioteks- och kulturchef 
Mervi Appel,
Jomala bibliotek,  
jomalabibliotek@jomala.ax

Nästa Infoblad kommer i  
slutet av januari 2023.
Deadline för materialinlämning 
senast 15.1.2023. Sänd ditt 
material med e-post till:  
jomalabibliotek@jomala.ax

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

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

Jomalaföreningars annonser  
och samhällsinformation sätts  
in kostnadsfritt och redigeras.

Prenumeration 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.

Kommunkansliet
Kommunkansliets öppettider under jul och nyår

Jomala kommunkansli håller öppet som 
vanligt under jul- och nyårsperioden, 
vardagar 9–15, med följande undantag:

Fredagen den 23.12.2022 stänger vi  
kl. 13.
Måndagen den 26.12.2022 håller  
kommunkansliet stängt (annandag jul).
Fredagen den 6.1.2023 håller kommun-
kansliet stängt (trettondedag jul). 

Beakta dock gärna att stora delar av 
kommunens personal brukar ta ut 
ledighet i december–januari.

Kontaktuppgifter till personalen  
hittar du på kommunens hemsida, 
www.jomala.ax/kontaktpersoner.

God jul och gott nytt år till er alla  
önskar vi på kommunkansliet!

Samhällsinformation till alla hushåll i Jomala
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Misebilens turlista
Tisdag
Österledens P 
Strandnäs skola 
Österkulla daghem 
Hantverkargränd 
Maxinge, södra P

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

16:00-16:30 
16:45-17:15 
17:30-18:00 
18:15-18:45 
19:00-19:30
Misebilen kör inte röda dagar, 9 juni, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

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

Mise ÅVC

Stängt röda dagar, midsommarafton och julafton. Nyårsafton öppet 10-15.

Svinryggen, Hammarlandsvägen 817, 22 130 Gottby

Fabriksgatan 8, AX-22100 Mariehamn | 018-23 844 | info@mise.ax | www.mise.ax

Kom ihåg att meddela Mise. Alla bostadshus och fri-
tidshus ska anmälas, även om de står tomma. Om du 
till exempel renoverar och inte bor i byggnaden eller 
om den annars står obebodd kan ansökning göras via 

avsedd blankett för särskild avgift för bostaden.

Har du byggt, köpt eller sålt  
ditt hus eller fritidshus?

Jomala kommun informerar om skidspåren i Jomala

Nu kan ni skida i Jomala! Välkomna.
För att finansiera konstsnötillverkningen och 
skötsel av skidspår säljs skidkort enligt följande 
prislista:

Familjekort 200 euro per säsong
Säsongkort 120 euro
10- gånger 80 euro
Veckokort 30 euro
Dagskort 8 euro
Armhållare 5 euro

Personer som är 65 år och äldre samt pensionärer 
erhåller 50 procent rabatt på ovannämnda taxor.

Ungdomar under 17 år samt föräldrar i småbarns 
sällskap skidar gratis.

Skidkortet bärs synligt vid skidåkning i de pistade 
spåren.

Här kan du köpa skidkort:
Team Sportia (Maxinge)
Skidkorten kan köpas från Team Sportia (Maxinge) 
under ordinarie öppethållningstider.
Vikingahallen

Skidkorten kan också köpas från Vikingahallen  
men endast måndag-fredag kl 09.00–16.00. 
OBS! Endast kortbetalning eller med fysiska 
friskvårdskuponger. Aktieägare hänvisas till  
Vikingahallen.

Skidkort kan även köpas med digitala e-kuponger 
från Friskvård.ax & ÅHS. enligt följande förfarande:
E-kuponger Friskvård.ax och e-kuponger ÅHS-
friskvård:
Sker betalning med digitala e-kuponger tar Vikinga-
hallens personal upp kundens namn, e-postadress 
och mobilnummer, skriver ut skidkortet till kunden, 
antecknar uppgifterna på den del av skidkortet 
som är i häftet samt mejlar kundens uppgifter 
(omedelbart) till aland.skidcentrum@gmail.com. 
Skidbolaget kvitterar sedan e-kupongerna.

För mer information kontakta:  
Ålands skid- och skidskyttecentrum via:  
aland.skidcentrum@gmail.com

Visa Hänsyn
Jomala kommun och Ålands skid- och skidskytte-
centrum vill vänligen be allmänheten respektera 
de pistade skidspår (gäller hela bredden) som finns 
vid Ålands skid- och skidskytte anläggning med 
utgångspunkt i Prestgården by och vidare längs 
motionsspåret.

Tack för visad förståelse,
Jomala kommun och Ålands skid- och  
skidskyttecentrum

Jomala IK

Välkommen  
till Jomala IK

Verksamhet inom  
fotboll, friidrott, 

idrottskul, innebandy, 
orientering, skidning  

& volleyboll

Aktuell information  
om träningstider  

finns på hemsidan  
www.jik.ax.

Äldrerådet

Äldrerådets  
kontaktuppgifter

Elsbet Jansson, ordförande 
Tel. 0457 38 28 332,  
e-post: elsbet38@gmail.com

Anders Karlsson 
Tel. 0457 34 27 574,  
e-post: akkonsult@aland.net

Ragnhild Wideman 
Tel. 0457 38 28 316,  
e-post:  
Ragnhild.wideman@aland.net 

Solbritt Blomqvist 
Tel. 0457 31 35 076,  
e-post: solbritt@aland.net 

Henrik Flöjt 
Tel. 0457 37 49 953,  
e-post: henrik.flojt@aland.net

FÖRENINGSINFO



BIBLIOTEKS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN

Biblioteket finns i Vikingagården Godbyvägen 439. Välförsett – med god service!  
Tel. 329 770. E-post: jomalabibliotek@jomala.ax, www.jomala.ax

Jomala bibliotek finns i Vikingagården mittemot kommunkansliet. Besöksadressen är Godbyvägen 439.  
I foajén finns en återlämningsvagn, öppettider: måndag–torsdag kl. 8–20, fredagar kl. 8–15.

Utställningar i bibliotekets foajé

 FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Har ni frågor eller funderingar är det bara att kontakta fritidsledaren på 0457 569 22 59 eller ungdomsgarden@jomala.ax. Du hittar 
också aktuell information på Facebook på: www.facebook.com/fritidsledarejomala & www.facebook.com/JomalaUngdomsgard.
Mer information om alla fritids-, idrotts- och ungdomsaktiviteter finns också under www.jomala.ax/fritid-och-idrott.

Idrottsverksamheten

ÖPPETTIDER I VIKINGAHALLEN 
Måndag-torsdag 09.00-22.00 
Fredag  09.00-18.00* 
Lördag-söndag 12.00-15.00*

*Fredag och lördag-söndag stänger vi 18.00 respektive 15.00 
för squash och gym om det inte finns inbokade gruppbokningar. 
Vikingahallen öppnar 30 minuter före öppningstid och stänger  
30 minuter efter stängningstid.
Har ni frågor vänligen kontakta hallvärdarna: 
vikingahallen@jomala.ax, 0457 52 44 281
Du vet väl att du kan köpa per gång eller månadskort,  
säsongskort (4 månader) och årskort! Priserna hittar du på  
https://www.jomala.ax/fritid-och-idrott/idrott-och-motion.

Ungdomsverksamheten
Ungdomsgården i Vikingagården håller öppet enligt följande: 
Tisdagar  kl 18.00-21.30 
Onsdagar kl 18.30-20.30 (Frideborg, åk 4-6) 
Torsdagar  kl 18.00-21.30  
Fredagar  kl 18.00-23.00

Öppet för alla som börjat årskurs 7 till dagen man fyller 18 år. 
Torsdagar har vi bingo, frågesport, bakning osv på ungdoms-
gården i Vikingagården.

Fredagar är sporthallen öppen.

Klubbverksamheten
Kl 14.00-16.30 Måndagsklubben för åk 3-4 
Kl 14.00-16.30 Torsdagsklubben för åk 5-6

Avgiften är 20 euro/person/termin inklusive lättare mellanmål. 
Max 15 personer per grupp. OBS! Bägge klubbarna fullsatta. 
Mer info: ungdomsgarden@jomala.ax 

Ungdomsprogram:
För att se det senaste som händer följ Jomala fritidsledare på 
Facebook. Där kommer mera info om våra aktiviteter.

Utställningens öppettider är 
måndag-torsdag kl. 8–20 och 
fredag kl. 8–15.

Bibliotekets öppettider  
på hösten och vintern:
Måndag kl. 14–20 
Tisdag kl. 14–20 
Onsdag kl. 14–15 
Torsdag kl. 14–20

OBS! Avvikande öppettider  
i december-januari:
Den 5.1 är biblioteket öppet  
kl. 14–18.

Är du 18 + och vill bli  
meröppetlåntagare hos och 
besöka biblioteket även utanför 
ordinarieöppettiderna, kan du 
köpa ett meröppetnyckelkort 
vid lånedisken för 7 €.

Skolbiblioteket är öppet varje 
skoldag kl. 9–14. Skolan har 
jullov 23.12–8.1.

 Grafik och mixed media  
av Hannele och Katarina Ögård. 

Utställningen visas 26.1–9.3.

Fågel eller fisk?

Illustrationer och texter av 

Hannamari Ruohonen 
och Karin Erlandsson. 

Visas t.o.m. 19.1.

PUSSEL

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



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

Mässor och andakter

Mässor och andakter firas i Sankt Olofs kyrka om inte annat 
anges.

Söndag 1.1 kl. 11 Högmässa  
 Nyårsdagen – I Jesu namn 
 Kollekt: För Borgå stifts 100-årsjubileum.
Fredag 6.1 kl. 18 Internationell trettondagsmässa  
 Trettondagen – Jesus, världens ljus 
 Kollekt: Finska Missions-sällskapet, för arbete och  
 teologisk utbildning inom partnerkyrkorna.
Söndag 8.1 kl. 11 Högmässa  
 Första söndagen efter trettondagen – Dopets gåva 
 Kollekt: Lärkkulla-stiftelsen, för lekmannautbildning i  
 församlingarna och ledarskapsutbildning för ungdomar. 
Söndag 15.1 kl. 11 Högmässa  
 Andra söndagen efter trettondagen  
 – Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft 
 Kollekt: Finlands Sjömanskyrka, för arbete utomlands  
 och internationell diakoni i finska hamnar.

Söndag 22.1 kl. 11 Högmässa  
 Tredje söndagen efter trettondagen – Jesus väcker tro 
 Kollekt: Ekumeniska rådet i Finland, för att främja  
 kristen enhet.
Söndag 29.1 kl. 11 Högmässa  
 Fjärde söndagen efter trettondagen  
 – Jesus hjälper i nöden 
 Kollekt: Finska Bibelsällskapet, för kvinnors läskunnighet  
 i Afrika.

Barn och unga
Sjung och gung för barn ca. 0-4 år. Torsdagar kl. 9-11,  
sångstund 9.30. Start 12.1 
Klubb på Frideborg åk. 1-3, måndagar kl. 18-19.30.  
Start 9.1 
Tisdagsklubben i församlingshemmet åk. 1-4, tisdagar  
kl. 18-19.30. Start 10.1 
Jomala Joy åk. 5-9, torsdagar kl. 15-16.15. Start 19.1

Vuxenkörer
S:t Olofs kyrkokör torsdagar kl. 19.00. Start 19.1

Övrig verksamhet
Kenyamissionen varannan måndag (ojämn vecka) kl. 13-15. 
Start 9.1
Missionssyföreningen tisdagar kl. 12.30. Start 10.1
Motion och mission måndagar kl. 10 i Prästgården. Start 2.1
Herrlunch torsdag 12.1 kl. 12. Anmälan till kansliet senast 10.1.
Meditation tisdagar kl. 19.
Sopplunch 23.1 kl. 12. Soppa, bröd och kaka för 5 €.

All verksamhet sker i Olofsgården om inte annat nämns.

FÖR MER INFO KONTAKTA:
Kyrkoherde Stefan Äng  328 311
Förs.pastor Laura Serell  328 312
Ungd.arb.ledare Sonja Winé tj. ledig  328 323
Diakonissa Ann-Lis Biström  328 313
Kantor Eva-Helena Hansen  328 321
Förs.musiker Fredrik Erlandsson tj. ledig 328 322 
Ekonom Tuire Welander  328 320

Ekonomiassistent Emma Strömberg  328 319
Församlingssekreterare Mathilda Engström   328 314
Församlingsvärd Anette M. Karlsson  328 315
Ledande kyrkvaktmästare/Kanslist  
Anette Karlsson-Karlsson  328 331
Förs.mästare Börje Vördgren  328 316
Trädgårdsmästare Maria Wallén-Holmström  328 317

”TYSTNADENS VÄG  
TILL INRE FRIHET”

INTERNATIONELL  
TRETTONDAGSMÄSSA

Fredag 6.1 kl. 18.00

Efter mässan är du välkommen  
att stanna på kyrkkaffe.

Tyst retreat på Gregersö lägergård  
med Stig Petrone och Stefan Äng.

Se jomala.evl.ax för info.  
Anmälan till kansliet.

OBS! Nytt datum! Flyttad från  
februari till 20-23.1.


