
Äldrerådet Barnomsorg till hösten 2023

Aktivitetskoordinatorn
Program på Rönngården:
Måndagar kl. 13–14
Högläsning, kaffe (varannan vecka,  
start: 13.2)
Måndagar kl. 14–16
Mimosel med Ulla från Folkhälsan i  
Jomala, kaffe (varannan vecka, start: 6.2)
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 
(start: 14.2)

Varannan tisdag: Bingo, 5 euro.  
(start: 7.2)
Sångcafé på Rönngården
Måndag 13.2 kl. 18–19 
Välkommen på sångcafé med sånggrupp 
från Bel Canto Alandia rf.
Allsång, ensambler, solo och duetter. 
Kaffe med dopp. Alla välkomna!

Motionsverksamhet för pensionärer 
i Jomala
Onsdagar kl. 15–16
Cirkelträning. Vikingagårdens sporthall. 
Ingen anmälan eller avgift. 

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

ANSVARIG REDAKTÖR: 
biblioteks- och kulturchef 
Mervi Appel,
Jomala bibliotek,  
jomalabibliotek@jomala.ax
Nästa Infoblad kommer i  
slutet av februari 2023.
Deadline för materialinlämning 
senast 15.2.2023. 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.

Ansökan om barnomsorg kan lämnas in när som helst under året, men för att 
underlätta fördelningen av platserna från hösten 2023 ser vi gärna att Ni lämnar 
in Er ansökan senast den 17 februari 2023.
Ansökan görs för barn som inte har barnomsorg och för barn som vill  
byta daghem.
Ansökningsblanketter fås från kommunkansliet, daghemmen och från  
kommunens hemsida www.jomala.ax

Närmare upplysningar:
Trollsländan, 1–6 år tel. 329 151
Österkulla daghem, 1–6 år  tel. 329 161
Sviby daghem, 1–6 år tel. 329 191
Överby daghem, 1–6 år tel. 329 181
Gottby daghem, 3–6 år tel. 329 178
Vikingen, 1–6 år tel. 329 171
Barnomsorgsledaren tel. 329 137

Ansökan sänds till:
Barnomsorgen i Jomala, PB 2, 22151 JOMALA

Tekniska förvaltningen
Nya avgifter för vatten och avlopp  
fr o m 1 januari 2023

Vatten: 1,68 euro/m³
Avloppsvatten: 3,00 euro/m³
Grundavgift: 57,16 euro/år
Mätarhyra för 5 m³ mätare: 10,98 euro/år

Slamtömning från sluten tank:  
7,10 euro/m³

Samtliga priser exkl. moms.
Taxorna över avgifter finns i sin  
helhet på kommunens hemsida  
www.jomala.ax

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

Samhällsinformation till alla hushåll i Jomala
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www.mise.ax

Du kan sälja hela och rena kläder i gott skick till exem-
pel på loppis eller donera till välgörenhetsorganisation-
ernas insamlingar. 

I insamlingskärlet på Mise ÅVC samt i Misebi-
len för avlagda textilier, med fördel förpackad 
i en mindre kasse, lägger du torra och rena 
uttjänta kläder och hemtextilier (du kan lämna 
1 säck avgiftsfritt per dag) såsom:

• rockar, byxor, tröjor, kjolar och skjortor
• sängkläder, gardiner, handdukar och 

bordsdukar

EJ : mattor, skor, väskor, bälten, underkläder, strumpor, 
strumpbyxor, dynor, täcken, vadderingar eller gose-
djur eller fuktiga, mögliga, skadedjursinnehållande 
samt starkt luktande textilier. Detta sorteras som  
brännbart avfall och debiteras.

Misebilens turlista samt öppettider till Mises  
återvinningscentral hittar du på www.mise.ax.

Dags att städa i garderoben?

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

Röda Korset

Vill du bli Röda Korset vän till en 
äldre, ung med psykisk ohälsa, 
inflyttad eller någon annan som 
behöver det?
Kom med på vänkurs torsdagen  
den 23:e februari kl. 18–21 i Röda  
korsgårdens matsal, vån. 2.
Kursen är kostnadsfri, fika ingår.
Vi går igenom Röda Korsets  
principer och verksamhet,  
olika former av vänverksamhet  
(vänpool som kan ringas in  
för kortvariga uppdrag,  
följes lagarvän på ÅHS eller  
långvarig vän), självkännedom 

och frivillig verksamhet.
Du förbinder dig inte till något 
utan kan även gå kursen för att 
få mer information. 
Anmälningar senast onsdag 15.2
Anmälans adress:  
www.lyyti.in/Vankurs_7618 
För mer information kontakta
Linda Johansson, samordnare  
för social och mångkulturell  
verksamhet tel. 040 82 67 005,
linda.johansson@redcross.fi

Vänkurs

Välkommen till Jomala IK
Verksamhet inom fotboll, friidrott, idrottskul,  
innebandy, orientering, skidning & volleyboll

Aktuell information om träningstider finns på hemsidan www.jik.ax.

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.

Utställning i bibliotekets foajé

 FRITIDSFÖRVALTNINGEN
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 Fredagsklubben 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.
Har ni frågor eller funderingar är det bara att kontakta fritids-
ledaren på 0457 569 22 59 eller ungdomsgarden@jomala.ax.
Sportlovet: 
På sportlovet kommer vi tillsammans med övriga fritidsledare på 
Åland att erbjuda aktiviteter för alla barn på Åland. Info om detta 
kommer att läggas upp på Facebook. Så håll utkik där! 

Du hittar också aktuell information på Facebook på: 
https://www.facebook.com/fritidsledarejomala 
https://www.facebook.com/JomalaUngdomsgard
Mer information om alla fritids-, idrotts- och ungdomsaktiviteter 
finns också under www.jomala.ax/fritid-och-idrott.

Bibliotekets öppettider t.o.m. 31.5:
Måndag kl. 14–20 
Tisdag kl. 14–20 
Onsdag kl. 14–15 
Torsdag kl. 14–20

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

Försäljning av gallrade tidningar (2019)  
med start måndag 20.2 kl. 14.  
1 € / tidningsbunt, vuxen. 50 cent tidnings-
bunt, barn. Obs! Kontant betalning.

 Grafik och mixed media av Hannele och Katarina Ögård. 
Utställningen visas 26.1–9.3.

Fågel eller fisk?

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

Biblioteket är öppet för skola 
 och barnomsorg:
varje skoldag kl. 9–14.
OBS! Avvikande öppettider i februari: 
Skolan har sportlov vecka 8, 20–24.2.
För biblioteksbesök vänligen  
ring tel. 329 770 eller e-posta  
jomalabibliotek@jomala.ax

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.

Lördag 4.2 kl. 18.30 Vesper i Olofsgården  
 (OBS! Platsen och tiden!)
Söndag 5.2 kl. 11 Mässa för alla åldrar  
 Kyndelsmässodagen – Kristus, utstrålningen av  
 Guds härlighet
 Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar
 Ungdomskören Jomala Joy medverkar. Lunch till  
 förmån för Gemensamt Ansvar efter mässan.
Fredag 10.2 kl. 18 Mässan ”Människa, kom fram”  
 Ungkväll i Olofsgården efter mässan.
Söndag 12.2 kl. 11 Högmässa  
 Andra söndagen före fastetiden – Sådden av Guds ord
 Kollekt: Förbundet kyrkans ungdom, för sång- och  
 musikverksamhet
Lördag 18.2 kl. 19 Vesper i kyrkan
Söndag 19.2 kl. 11 Högmässa  
 Fastlagssöndagen – Guds kärleks offerväg
 Kollekt: Kyrkans utlandshjälps katastroffond
Onsdag 22.2 kl. 19 Askonsdagsmässa  
 Bot och fasta Stefan Äng, Stig Petrone, mfl.
 Kollet: Finska missionssällskapet r.f., för klimatarbete.

Söndag 26.2 kl. 11 Högmässa  
 Första söndagen i fastan – Jesus segrar över frestelserna
 Kollekt: Kran rf., stöd för närstående till missbrukare  
 i Finland

Barn och unga
Sjung och gung för barn ca. 0-4 år. Torsdagar kl. 9-11,  
sångstund 9.30.  
Klubb på Frideborg åk. 1-3, måndagar kl. 18-19.30.  
Tisdagsklubben i församlingshemmet åk. 1-4, tisdagar  
kl. 18-19.30.  
Jomala Joy åk. 5-9, torsdagar kl. 15-16.15.  
Ungkväll fre 10.2 efter mässan kl. 18 För ungdomar 15+.  
Vi äter tillsammans och umgås!

Vuxenkörer
S:t Olofs kyrkokör torsdagar kl. 19.00.

Övrig verksamhet
Kenyamissionen varannan måndag ( jämn vecka) kl. 13-15.
Missionssyföreningen tisdagar kl. 12.30.
Motion och mission måndagar kl. 10 i Prästgården.
Herrlunch torsdag 2.2 kl. 12. Anmälan till kansliet senast 31.1.
Meditation tisdagar kl. 19.
Musikandakt på Rönngården fredag 17.2 kl. 13.30.

All verksamhet sker i Olofsgården om inte annat nämns.

FÖR MER INFO KONTAKTA:
Kyrkoherde Stefan Äng  328 311
Förs.pastor Laura Serell  328 312
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

FÖRSAMLINGSAFTON  
MED MISSIONÄRSBESÖK

Lördag 4.2 kl. 19 i Olofsgården

Torsten Sandell, nyligen hemkommen efter  
nio år som utlandsarbetare i Turkiet, utsänd via  

SLEF, besöker församlingen. Torsten har fungerat  
som religionsforskare och lärare i Istanbul och  

utkom 2018 med boken Sultanens återkomst  
– en analys av 2010-talets Turkiet.

Vi inleder kvällen med Vesper kl 18.30 i Olofsgården. 
Kvällsté serveras.

FESTMÄSSA OCH KYRKLUNCH
Söndag den 5.2 kl. 11 festmässa för alla åldrar i kyrkan, 

därefter lunch i Olofsgården till förmån  
för insamlingen Gemensamt Ansvar.  

Lunchen kostar 7€.

ASKONSDAGSMÄSSA
Onsdag 22.2 kl. 19

Fastetiden inför Påsk inleds på askonsdagen,  
som vi uppmärksammar med en kvällsmässa.  
För den som vill finns möjlighet att få ett kors  

av aska tecknat i pannan eller på handen.  
Askan är en symbol för livet som slocknat, elden som 

falnat och kärleken som kallnat, allt det vi får bära  
fram i bön och hopp om ny glöd och nytt ljus.

I mässan används rökelse

SOPPLUNCH
Torsdag 23.2 kl. 12

Soppa, bröd och kaka för 5€


