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ANNONSERA
Vill du annonsera i kommunbladet
kotakta
biblioteket, tel: 431 549
e-post: biblioteket@finstrom.ax
Annonspriser 2021
Informationsblad från Finströms kommun
Helsida 124 euro inkl moms
Ansvarig utgivare: Erik Brunström
Halvsida 62 euro inkl moms
Redaktion: Inger-Louise Andersson
¼ dels sida 37 euro inkl moms

UTGIVNINGSTIDER
Utgivning
Material lämnas senast
4 mars		
24 februari
1 april		
24 mars
6 maj		
28 april
3 juni		
26 maj
Skicka ditt material till
inger-louise.andersson@finstrom.ax
Vänligen respektera våra stopptider

Nya faktureringsrutiner

Information från Finströms
kommunaltekniska AB
Verksamheten 2020
Många företag har drabbats hårt av Covid-19 situationen, Finströms kommunaltekniska har ekonomiskt sett drabbats marginellt, men sett till organisation har kommunens riktlinjer
även gällt för bolagets verksamhet. Det har främst inneburit
mindre besök och skärmar i kundmottagningen.

Nya tariffer

Kansliet har under året arbetat med att uppdatera faktureringssystemet för att kunna fakturera såväl vatten som fjärrvärme oftare.
För vattnet så kommer vi börja med kvartalsfakturering för
såväl grundavgift som förbrukningstaxa med uppskattat flöde
kvartal 1-3 och en avjämningsfaktura mot årsskiftet.
För fjärrvärmen kommer grundavgiften numera faktureras
månadsvis, tillsammans med förbrukningen. Detta kommer
innebära att det för vissa finns 2 rader för grundavgiften på
räkningen. Detta är för att programmet ska hantera formeln
för att beräkna grundavgiften.

Delfakturering av vattenfaktura

Ni kommer fortsättningsvis på eget initiativ kunna delbetala
Bolagets styrelse fastslog nya tariffer för 2021. Alla tariffer era fakturor. Detta genom att ni registrerar aktuell mätarställnedan är inkl moms. Se på https://www.finstrom.ax/ ning via sidan:
kommunkansliet/skatter-taxor-och-avgifter
https://www.finstrom.ax/vattenmataravlasning
Tariff

Ny tariff 2021

Tidigare tariff 2020

Vattenförbruk-

1,75 €/m3

1,73 €/m3

Grundavgift

66,43 €/år

66,43 €/år

Mottagning av

4,79 €/m3

4,76 €/m3

Då kan vi fakturera denna enligt era önskemål.

Att minnas vid flytt
När ni flyttar ska ni göra adressändring till oss. Ni kan göra det
genom att klippa ut nedre delen på denna sida och lämna i
kommunens brevlåda eller genom att gå in på
www.finstrom.ax/flyttanmalan
God fortsättning med förhoppning om ett bra 2021!

Adressändringsformulär
Markera de tjänster som ni använder

Kommentarer (ex ny adress):

Vatten eller avlopp
Fjärrvärme
Kommunala avfallstjänster

Utflyttningsdatum

/

-

Mätarplatsnummer (kundnummer vatten och avlopp)

Namn
Adress (som tjänsterna är knutna till)

Vattenmätarnummer (tillverkningsnummer vattenmätare)

Vattenmätaravläsning

m3

E-postadress
Telefon

BARNOMSORG FRÅN HÖSTEN 2021
Veckorna 9-11 (01.03-21.03.2021) håller vi en samlad ansökningsperiod för
barnomsorg från hösten. Plats kan sökas till gruppfamiljedaghemmet och daghemmen för barn som inte har plats inom barnomsorgen eller om man önskar
byta plats.
Ansökningsblanketter finns vid gruppfamiljedaghemmet, daghemmen samt kommunkansliet och ansökningarna kan lämnas in till dessa ställen. Man kan även
skriva ut blanketten från kommunens hemsida, www.finstrom.ax.

LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR

Elektroniska öronmärken för nötkreatur som föds år 2021
Elektroniska öronmärken blir obligatoriska för nötkreatur födda fr.o.m.
1.1.2021.
Detta innebär att kalvarna ska i ena örat ha huvudmärke som är ett traditionellt öronmärke och i andra örat hjälpmärke som är ett elektroniskt öronmärke (s.k. eMärke).
För nötkreatur födda fr.o.m. 1.1.2021 kan man beställa eMärken som ersättningsmärke för oanvända traditionella lediga öronmärken. Det är förmånligare att beställa hjälpmärket som ersättningsmärke än att lämna märkena
oanvända. För dessa märken är registreringsavgiften redan betald.
Ungdomsgården i Godby
Öppethållningstider
		
		
		
		
		
		

Onsdag kl. 14.30 - 16.00
Onsdag kl. 18.00 - 21.00
Torsdag kl. 14.30 - 16.00
Torsdag kl. 18.00 - 21.00
Fredag kl. 12.30 - 16.00
Fredag kl. 19.00 - 22.00

åk 5 - 9
åk 7 - 9
åk 3 - 4
åk 7 - 9
åk 5 - 9
åk 7 - 9

Öppet även under sportlovet!
Ungdomsgårdens nya lokal finns i Olles Els tidigare butikslokal.
Telefon direkt till Ungdomsgården:
+358 0457 3454026.

Discosimmet avbokat på obestämd tid pga coronasituationen

SPORTLOVSSKOJ
Måndagen den 22 februari 2021 för åk 7-9.
Kostnaden för dagen är 20 euro/ungdom som ni kan ha med Er i kontanter.
Måndagen den 22 februari mellan 11.45 – 16.00 är det följande program:
11.45 Avgår taxi från GHS´s parkering till Islandia i Mariehamn.
12.30 – 13.30 Skrinner vi på Islandia.
13.30 – 13,45 Går vi till Idrottsgården, vi köper pizza på vägen upp till Idrottsgården.
13.45 – 14.45 Äter vi pizzaslices i konferensrummet i Idrottsgården och gör aktiviteter i
Judosalen.
15.00 – 16.00 Discobowlar vi i Bowlinghallen
16.00 Alla måste ordna hemtransport från Idrottsgården.
Maxantal deltagare är 30 st och anmälan sker till fritidsledaren senast måndagen den 15
februari.
anders.berndtssson@finstrom.ax eller på mobil 0457-73749849
Kom ihåg att anmäla eventuella allergier till beställningen av pizza.
Kom ihåg att ta med skidskor och hjälm!!!
Tisdagen den 23 februari 2021 för åk 3-6.
Kostnaden för dagen är 20 euro/barn som ni kan ha med Er i kontanter.
Tisdagen den 23 februari mellan 12.15 – 16.00 är det följande program:
12.15 Samling och byta om till skridskor och hjälm eller inne gympa kläder vid Godbyhallen.
12.30 – 13.30 Skrinner vi utanför Godbyhallen eller leker inne i Idrottshallen.
13.30 – 14.15 Äter vi pizzaslices i kaféet, vi köper pizza
14.15 – 15.45 så simmar vi i simhallen och leker i Hinderbanan.
16.00 Avhämtning av alla barn av föräldrarna för hemtransport från Ålands Idrottscenter.
Maxantal deltagare är 30 st och anmälan sker till fritidsledaren senast måndagen den 15
februari.
anders.berndtssson@finstrom.ax eller på mobil 0457-73749849
Kom ihåg att anmäla eventuella allergier till beställningen av pizza.
Kom ihåg att ta med skidskor och hjälm!!!
Onsdagen den 24 februari 2021 för åk 1-2.
Kostnaden för dagen är 20 euro/barn som ni kan ha med Er i kontanter.
Onsdagen den 24 februari mellan 12.15 – 16.00 är det följande program:
12.15 Samling och byta om till skridskor och hjälm eller inne gympa kläder vid Godbyhallen.
12.30 – 13.30 Skrinner vi utanför Godbyhallen eller leker inne i Idrottshallen.
13.30 – 14.15 Äter vi pizzaslices i kaféet, vi köper pizza
14.15 – 15.45 så simmar vi i simhallen och leker i Hinderbanan.
16.00 Avhämtning av alla barn av föräldrarna för hemtransport från Ålands Idrottscenter.
Maxantal deltagare är 30 st och anmälan sker till fritidsledaren senast måndagen den 15
februari.
anders.berndtssson@finstrom.ax eller på mobil 0457-73749849
Kom ihåg att anmäla eventuella allergier till beställningen av pizza.
Kom ihåg att ta med skidskor och hjälm!!!

Lista på månadens
nya böcker publiceras på
Finströms kommuns hemsida
https://www.finstrom.ax/
kultur-och-fritid/valkommen-finstroms-bibliotek

Vi klipper damer, herrar och barn
i alla åldrar.
Vi finns inne i Godby Center.
Har du svårt att komma till oss så gör vi
även hembesök!
Gilla vår sida ”Salong Strix” på facebook,
där uppdaterar vi kontinuerligt.
I samband med din färg/permanentbehandling färgar vi dina ögonfransar och/eller
bryn för endast 10 euro! (normalpris 25 euro). Erbjudandet gäller hela februari.
Malin och Ulla-Britt önskar dig välkommen!
Boka din tid på 018-41295, direktnummer till Malin är 040-8436153
Du kan även boka genom att skriva ett meddelande på vår facebooksida "Salong Strix"

Februari månads utställare i biblioteket
Christoffer Viktorsson
Jag heter Christoffer Viktorsson, 31 år gammal. Har precis flyttat från stan till min nyblivna sambo ute på Vårdö. Korsstygnsbroderi har sporadiskt varit en del av min fritid sen
ca 18-19 år tillbaka. I början gjorde jag mest stramaljkuddar under många år, innan jag
ville ha mer utmaning och övergick till tavlor på aidaväv. Nästa steg blev att brodera väldigt
smått och detaljerat, innan jag slutligen började med att överföra fotografier till mönster
som jag broderar.
Tisdag 16/2 kl 12-14.30 är Christoffer här och visar sin broderikonst i praktiken
		Christoffer har här broderat ett porträtt av Simon och Therese

Tidskriftsloppis i biblioteket
från och med måndag 8/2
säljer vi ut gamla årgångar av våra tidskrifter.
50 cent /styck eller
1 euro för 3 stycken

Bibliotekets öppethållning
		Måndag kl 12-20
		
		
		
		

Tisdag kl 12-20
Onsdag kl 12-20
Torsdag kl 10-16
Fredag kl 10-14

Sportlovsfredagen 26/2 STÄNGT
Öppet för meröppetkunder
alla dagar kl 9-21

Finströms bibliotek finns också på
Facebook och Instagram

Är du
seniorsurfare eller
nyfiken på
surfplattor?
Har du en egen surfplatta eller smarttelefon och känner
att du vill ha hjälp med funktionerna?
Eller är du bara nyfiken på hur en surfplatta fungerar
och vad den kan användas till?
Då är du välkommen på dessa träffar.
Här får du hjälp med dina frågor kring den egna
surfplattan eller smarttelefonen.
Du kan också komma och testa våra ”prova på
surfplattor” och se hur en surfplatta fungerar och vad
den kan användas till.
Ingen anmälan, bara att komma!
Var? Finströms bibliotek
När? Fredagar kl. 10.00 (ej fredag 26.2)
Detta är ett samarbete mellan
Äldreomsorg på Distans (ÄlDis), Finströms kommun
samt Folkhälsan på Åland
Kontakt: Liz Karlsson koordinator för Äldreomsorg på Distans (ÄlDis) tfn
0400897195 eller Äldreomsorgsledare Jana Andersson tfn (018) 431581

ROSENGÅRD

Föreståndare Jana Andersson
Tel 41745

Ansvarig vårdare Anette Jansson

Tel 42620

ROSENGÅRDS MATLISTA v 5-9 2021
Måndag 1/2		
Tisdag 2/2		
Onsdag 3/2		
Torsdag 4/2		
Fredag 5/2		
Lördag 6/2		
Söndag 7/2		

Korvgryta med paprika, makaroner
Kalops och potatis
Laxfjäril med remouladesås och potatismos
Köttfärssoppa, bröd och efterrätt
Leverbiffar med gräddsky och potatis
Mandelfisk och potatis
Kycklinglår med ugnsrotsaker och kall sås

Måndag 8/2		
Tisdag 9/2		
Onsdag 10/2		
Torsdag 11/2
Fredag 12/2		
Lördag 13/2		
Söndag 14/2		

Skinkfrestelse
Köttbullar med sås och potatismos
Strömmingslåda
Gulashsoppa, bröd och efterrätt
Kycklinggryta med curry och ris
Citronfisk med kokt potatis
Helstekt carré med örter och vitlök, sås och potatis

Måndag 15/2
Tisdag 16/2		
Onsdag 17/2		
Torsdag 18/2
Fredag 19/2		
Lördag 20/2		
Söndag 21/2		

Ugnskorv och potatismos
Köttfärslimpa med brunsås och rotsaker
Fiskfärsbiffar med kall sås och potatis
Potatis- och purjolökssoppa, bröd och efterrätt
Kycklingschnitzel med kryddsmör och ris
Örtfiskrutor, citronsås och potatis
Köttgryta med rotfrukter och potatis

Måndag 22/2
Tisdag 23/2		
Onsdag 24/2
Torsdag 25/2
Fredag 26/2		
Lördag 27/2
Söndag 28/2

Kyckling med mango chutney och ris
Rotsaks- och bönbiffar med tzatziki och potatis
Lax i ugn med potatismos
Kycklingfärssoppa, bröd och efterrätt
Lindströmsbiff med sås och kokt potatis
Janssons frestelse
Stek med gräddsås och gröna bönor, potatis

Måndag 1/3		
Tisdag 2/3		
Onsdag 3/3		
Torsdag 4/3		
Fredag 5/3		
Lördag 6/3		
Söndag 7/3		

Pasta med skinksås
Köttgryta med bacon och timjan, potatis
Torsk i chiligrädde, kokt potatis
Ärtsoppa, bröd och plättar
Fläskcarré med gräddsås och sötpotatis
Sill, ägg, gräddfil och potatis
Köttbullar med brunsås och potatismos

Ansvarig kock Marie BambergTel 42621

Vilt på väg!
Anmäl alltid en viltolycka.
Ring 112.
Eftersökshundar finns.

PÅ GÅNG I JAKTVÅRDSFÖRENINGEN

Corona pandemin reglerar givetvis även vår förenings aktivitet. Sålunda är LUFTGEVÄRSSKYTTET tills vidare inställt. Vi återkommer när läget blir sådant att det återigen går
att samlas.
BÅGSKYTTET pågår alla torsdagar i stora salen i Breidablick. Samling kl 18.30.
MÅRDHUNDSJAKTEN
Det stora MÅRDHUNDSPROJEKTET med åtlar och dylikt har gett resultat. 344 mårdhundar och 4 minkar fick sätta livet till år 2020. Ett stort tack till alla duktiga jägare.
Premien är fortsättningsvis 10 eruo/svans. Fjalar Eklund fortsätter att ta emot svansar.
Tel 0457-5244012.
ÄLGJAKTEN
En försiktig avskjutning noteras i Finström även under år 2020. En tjur och fyra kalvar
fälldes på 11000 ha.
RÅDJURSJAKTEN pågår fortfarande i skrivande stund. Jakttiden har nu förlängts till
sista januari. Vi tror att en god jakt kan noteras men vi återkommer i nästa nr med mera
fakta.
RÅDJURSHIPPORNA och ÄLGHIPPORNA är som tidigare framhållits inställda på obestämd tid.
TRAFIKGRUPPEN med eftersökshundar är aktiv och organiserad.
Ring 112 om olyckan är framme, och en Rådjurskrock sker.

SPORTLOVSKUL

med församlingarna på Norra Åland
Under sportlovsveckan ordnar församlingarna på Norra Åland sportlovskul i de olika
församlingshemmen och kyrkorna. Man kan delta en dag eller hela veckan.
Evenemanget kostar ingenting, församlingarna bjuder på lunch och mellanmål. För
årskurs 1-6.
22.2 Sunds församlingshem, 23.2 Mariagården i Saltvik, 14.2 Mikaelsgården i Finström,
25.2 Vårdö församlingshem och 26.2 Geta församlingshem.
Vi börjar kl. 9 och slutar kl. 15. Vi pysslar, leker och har kul tillsammans. Vi är både ute
och inne så kläder enligt väder. Samåk gärna och meddela om det finns behov av hjälp
med transporten.
Anmäl senast 15.2 till: kia.mansen@evl.fi eller 0400-944841
GUDSTJÄNSTGRUPPEN

FÖRÄLDRA-BARNGRUPPERNA

Gudstjänstgruppen medverkar i och planerar
söndagens gudstjänst. Vi samlas på följande
tisdagkvällark l. 18.30 i Mikaelsgården: 9.2, 23.2
och 9.3.

Mikaelsgården tisdagar kl. 10.
Geta församlingshem torsdagar kl. 10.

9.3 är det speciellt för då planerar vi
gudstjänstgruppens samlingar under resten av
våren.

MIKAELSKÖREN
Torsdagar kl. 19 i Mikaelsgården. Första övningen
hålls den 11.2. Det är en vecka senare än tidigare
planerat eftersom Johannas resa blev lite
coronakrångligare än vi trodde. Närmare
upplysningar om kören ger kantor Johanna
Evenson, tel. 040-1695988. Nya sångare får gärna
komma med.

Sång och fika för föräldrar och barn. Ledare:
Diakon Maria Sjölund.

KAFÉ KOM MED
Eftermiddagsfika med innehåll i Mikaelsgården
torsdagar kl. 13. Den som behöver taxi ringer till
diakon Maria Sjölund, tel. 0457-3613463.

HERRLUNCH I FINSTRÖM
I Mikaelsgården den 29.1 och 26.2. Samvaro och
mat. Diakon Maria Sjölund berättar mera, tel.
0457-3613463.

Kyrkis samt Sång- och dansgrupperna samlas som vanligt.
Information om deras tider finns på hemsidan.
På hemsidan finns också uppdaterad information ifall
verksamheten skulle förändras på grund av coronaläget

finstromgeta.ax

GUDSTJÄNSTER
Gudstjänsterna är öppna för alla. Från och med 1.2 kan 50 personer samlas. Man behöver alltså inte längre
anmäla sig om man vill komma till kyrkan, det är bara att dyka upp. Om restriktionerna skulle ändras igen finns
uppdaterad information på hemsidan. Du är alltid till glädje när du kommer till gudstjänsten! Välkommen!

FINSTRÖM
7.2 kl. 19

Kyndelsmässodagen
Kristus, utstrålningen av Guds härlighet
Mässa med sånger från Taizé

GETA
7.2 kl. 11

Jon Lindeman, Johanna Evenson. Kollekt:
Insamlingen Gemensamt Ansvar.

14.2 kl. 11

Kyndelsmässodagen
Kristus, utstrålningen av Guds härlighet
Högmässa
Jon Lindeman, Johanna Evenson. Kollekt:
Insamlingen Gemensamt Ansvar.

Fastlagssöndagen
Guds kärleks offerväg
Högmässa

14.2

Ingen gudstjänst i Geta, se Finström till
vänster

Första söndagen i fastan
Jesus segrar över frestelserna
Mässa med sånger från Taizé

21.2 kl. 11

Första söndagen i fastan
Jesus segrar över frestelserna
Högmässa

Jon Lindeman, Johanna Evenson. Kollekt:
Kyrkans utlandshjälps katastroffond.

21.2 kl. 19

Jon Lindeman, Johanna Evenson. Kollekt:
Gemensamt Ansvar.

28.2 kl. 11

Jon Lindeman, Johanna Evenson. Kollekt:
Gemensamt Ansvar.

Andra söndagen i fastan
Bön och tro
Högmässa

28.2

Ingen gudstjänst i Geta, se Finström till
vänster

Tredje söndagen i fastan
Jesus segrar över ondskans makter
Mässa med sånger från Taizé

7.3 kl. 11

Tredje söndagen i fastan
Jesus segrar över ondskans makter
Mässa med sånger från Taizé

Jon Lindeman, Johanna Evenson. Kollekt:
Församlingsförbundet

7.3 kl. 19

Jon Lindeman, Johanna Evenson. Kollekt:
Insamlingen gemensamt ansvar

Lördagkvällar kl. 18 ber vi vesper
tillsammans med Jomala församling

Varannan gång samlas vi i Finströms kyrka och varannan gång i
Jomala kyrka. Finström udda veckor och Jomala jämna veckor.
Bönen kan också följas på församlingens facebook.
Ibland bakar vi oblater i samband med vespern. Bakningsdagarna
är inte bestämda på förhand, utan vi ser när brödet börjar ta slut.

Jon Lindeman, Johanna Evenson. Kollekt:
Insamlingen gemensamt ansvar

