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Församlingen

Sidan 7-8

Kommundirektören har ordet
Det ännu unga året har medfört en del förändringar och utmaningar på många håll. Inom
kommunen märks bland annat att socialvården nu i sin helhet flyttats över till kommunalförbundet Kommunernas socialtjänster (KST) och samtidigt har en uppsättning nya lagar trätt i
kraft, som reglerar kommunal verksamhet.
Kommunfullmäktige i Finström höll årets första möte 18 februari och utsåg då Leif Andersson till ordförande och Solveig Gestberg till viceordförande för år 2021. Man godkände också nytt grundavtal för Norra Ålands Högstadiedistrikt (NÅHD), som i och med detta byter
namn till Norra Ålands Utbildningsdistrikt (NÅUD) då även för barnomsorgen nu integreras
med utbildningsväsendet.
Kommunen har en arbetsgrupp för översyn av möjliga inbesparingar och organisationsförändringar. Gruppen har de senaste veckorna utfört samarbetsförhandlingar med totalt nio
anställda. Förslaget inför kommunstyrelsen (3.3) är att tjänsten som personal- och servicechef dras in och att vissa inbesparingar görs inom biblioteks- och fritidsverksamhet, dock
utan minskning av personal där. Fullmäktige önskar även att gruppen utför konsekvensbedömningar för kommande sparförslag.
I övrigt rullar det mesta inom kommunen på, trots pandemisituationen och ekonomiskt tuffa
tider. Högstadieskolorna hålls nu stängda men distansundervisning och matförsörjning ordnas. Kanslierna på Kommungården håller med anledning av smittläget stängt för obokade besök åtminstone vecka nio ut, och de som kan arbetar på distans så mycket som möjligt, men
personal finns på plats och nås per telefon eller e-post.
Vi går nu ännu en vår till mötes, med varmare, ljusare tider och naturens uppvaknande. Corona eller ej.
Ta väl hand om er själva och varandra!
Med vänliga hälsningar,
Erik Brunström
Kommundirektör
+358(0)18-431511
Finströms kommun
Skolvägen 2
AX-224 10 Godby
www.finstrom.ax
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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
1 april		
24 mars
6 maj		
28 april
3 juni		
26 maj
2 sept		
25 aug
Skicka ditt material till
inger-louise.andersson@finstrom.ax
Vänligen respektera våra stopptider

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.

SOMMARPERSONAL
Har du behov av motiverad arbetskraft i sommar?
Flera tusen ungdomar i Norden söker sommarjobb.
Vi hjälper till att hitta sommarpersonalen.
Alla arbetstillfällen är välkomna!
Behöver du ett sommarjobb?
Du som är mellan18-30 år
upplev Norden genom Nordjobb.
Du kan även söka jobb året runt.
Läs mer på vår hemsida: www.nordjobb.org
eller Nordjobb på Facebook.
Tel: (18)17279, e-post: aland@nordjobb.org

SOMMARJOBB

För dig som är över 18 år erbjuder Tekniska följande semestervikariat
En person på heltid mellan 1 juni och 15 augusti. Arbetsuppgifterna består
främst av gräsklippning med åkgräsklippare och körning med röjsåg. Personen
skall vara minst 18 år och ha minst B-körkort. I första hand väljs en person
som är skriven i Finströms kommun.
Frågor besvaras av Fredrik Molinder på telefon 431 526.
Ansökan sänds till fredrik.molinder@finstrom.ax senast 1.4.2021.
Ansökan om kultur- och evenemangsstöd

Kriterier för kultur- och evenemangsbidrag
●För kulturprojekt- och evenemang i Finström
●Föreningar/sammanslutningar/privatperson med hemort i Finström prioriteras
●Verksamhet för barn och ungdom prioriteras
.
Information
Bidrag för kultur- och evenemang som påbörjas, utförs och/eller avslutas innevarande budgetår.
Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida för utskrift eller kan rekvireras från biblioteket. Ansökan görs en gång per år och ska vara inlämnad senast sista mars. Ansökningar som inkommit senare beaktas endas om det finns särskilda skäl.
Ansökan lämnas in till Kultur- och fritidsförvaltningen, Godbyvägen 1416, 22410 Godby.
Invånarnämnden i Finström fattar beslut om kultur- och evenemangbidrag inom april månad.
Bidraget utbetalas mot redovisning gällande verksamhet av projektkaraktär.Vid kontinuerlig verksamhet utbetalas bidraget efter att beslutet tagits.

LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR
Gör din Anmälan om överföring av stödrättigheter redan nu!
Under vårens stora ansökningsperiod i maj-juni brukar antalet överföringar av stödrättigheter vara omfattande och tidskrävande. Med tanke på att det i vår kommer att vara en
person mindre på lantbrukskansliet som tar emot telefonsamtal och kundbesök, finns det
önskemål att den som redan i dag känner till att man behöver anmäla någon form av stödrättighetsöverföring, skulle ta itu med sin anmälan redan nu.
För överföring av stödrättigheter används blanketterna 103A och 103B. Överlåtande partens 103A-blankett hittar överlåtaren i Viputjänsten medan blankett 103B hittas på Livsmedelsverkets hemsida. Blanketterna kan även fås från lantbrukskansliet.
Kontakta alltid lantbrukskansliet på förhand antingen per telefon 431540 eller e-post lena.
clemes@finstrom.ax innan du planerar att besöka kansliet.
Elektronisk identifiering av nötkreatur obligatorisk fr.o.m. 2021
Enligt Jord- och skogsbruksministeriets förordning är elektronisk identifiering av nötkreatur obligatoriskt från och med 2021. Ändringen gäller från och med 1.1.2021 födda nötkreatur.
Detta innebär att kalvarna ska i ena örat ha huvudmärke som är ett traditionellt öronmärke
och i det andra örat hjälpmärke som är ett elektroniskt öronmärke (så kallat e-märke).
I fall det finns oanvända traditionella lediga öronmärken kan man beställa ersättande märke
för hjälpmärket. Det är förmånligare att beställa hjälpmärket som ersättningsmärke än
att lämna märkena oanvända. För dessa märken är registreringsavgiften nämligen redan
betald. Byteskostnaderna för lediga öronmärken från det traditionella öronmärket till eMärke kommer nämligen inte att ersättas.
Kolla även upp om din gamla tång passar till dessa nya e-märken eller om du måste köpa en
ny tång.

Ungdomsgården i Godby

OBS
stängt fram till och med 14 mars med anledning
av landskapsregeringens corona rekommendationer.
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

Bibliotekets öppethållning
Måndag kl 12-20
Tisdag kl 12-20
Onsdag kl 12-20
Torsdag kl 10-16
Fredag kl 10-14
Öppet för meröppetkunder
alla dagar kl 9-21

Ungdomsgårdens nya lokal finns
i Olles Els tidigare butikslokal.
Telefon direkt till Ungdomsgården:

+358 0457 3454026.

Kommunens vimplar
kan i fortsättningen endast köpas via biblioteket.
4 meter 30 Euro
6 meter 50 Euro

Finströms bibliotek finns också på
Facebook och Instagram

ROSENGÅRD

Äldreomsorgsledare Jana Andersson
Tel 431581

Ansvarig vårdare Anette Jansson

Tel 431588

Vårdpersonal
Tel 431580

ROSENGÅRDS MATLISTA v 9-13 2021
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
Torsk i chiligrädde, potatis
Ärtsoppa, bröd och plättar
Fläskcarré med gräddsås och sötpotatis
Sill, ägg, gräddfil och potatis
Köttbullar med brunsås och potatismos

Måndag 8/3		
Tisdag 9/3		
Onsdag 10/3		
Torsdag 11/3
Fredag 12/3		
Lördag 13/3		
Söndag 14/3		

Panerade kycklingbitar med kall äppel- och currydipp
Sjömansbiff
Sej i ugn med skagenröra
Köttsoppa, bröd och efterrätt
Fläsk med purjolöksfräs och potatis
Laxfrestelse
Köttfärssås med potatismos

Måndag 15/3
Tisdag 16/3		
Onsdag 17/3		
Torsdag 18/3
Fredag 19/3		
Lördag 20/3		
Söndag 21/3		

Korv med stuvade makaroner
Pannbiff med lök och skysås
Stekt gös med vittvinssås, potatis
Minestronesoppa, bröd och efterrätt
Bogfläskrullader med äpple och lök
Panerad rödspätta med remouladsås
Tjälknöl med potatisgratäng

Måndag 22/3
Tisdag 23/3		
Onsdag 24/3
Torsdag 25/3
Fredag 26/3		
Lördag 27/3		
Söndag 28/3

Spaghetti med köttfärssås
Kalops med kokt potatis
Stekt sej med varm dillsås och potatis
Korvsoppa, bröd och efterrätt
Schnitzel med bearnaise och citronpotatis
Örtfiskrutor med potatis
Lammrostbiff med kryddig asiatisk smak

Måndag 29/3
Tisdag 30/3		
Onsdag 31/3		
Torsdag 1/4		
Fredag 2/4		
Lördag 3/4		
Söndag 4/4		

Korvgryta med ajvar relish
Stekt fläsk med raggmunkar
Risotto med kyckling och parmesan
Fisksoppa, bröd och fattiga riddare
Lammfärsbiffar med fetaostcréme, potatis och memma
Kall påskbuffé med ägghalvor, sill, inkokt lax o marinerad lammstek
Provencalsk carré med råstekt potatis

Ansvarig kock Marie BambergTel 431585

Årsmöten på Församlingshemmet i Pålsböle, söndag 21 mars.
>
Kl 18.30 Pålsbölenejdens Byalag Stadgeenliga förhandlingar
Övriga ärenden. Midsommarstångens framtid/måste Bergbo avyttras?
>
Kaffeservering
>
Kl 19.00 Grändens fiskesamfällighet
Stadgeenliga förhandlingar. Beslutas om fiskeförbuden under lektid.
>
Välkommna.

PÅ GÅNG I JAKTVÅRDSFÖRENINGEN
På grund av corona pandemin är all innomhus verksamhet tillsvidare inställd.

Om läget förbättras hålls ÅRSMÖTET sista dagarna i mars. Se annons i Ålandstidningen.
Vi får koncentrera oss på UTEAKTIVITETERNA där de verkliga jaktvårdsinsatserna i naturen sker.
FÅGELHOLKARNA OCH VÅRSTÄDNINGEN
Nu är tiden inne att städa gamla holkar och sätta upp nya.
MÅRDHUNDSJAKTEN
MÅRDHUNDSFÄLLOR finns i lager till det nedsatta priset
30 euro/fälla. Kontakta Christoffer Eriksson, Strömsvik
tel 0457 5483 039
MÅRDHUNDS- OCH MINKSVANSAR
mottages kontinuerligt av sekr Fjalar Eklund. Premie 10 euro
/svans. Kontakta sekreteraren tel 0457 5244 012

VILT PÅ VÄG
Ring 112. Låt inte VILTREMSORNA ligga i
handskfacket. Använd dem när olyckan är
framme. TRAFIKGRUPPEN MED EFTERSÖKSHUNDAR är aktiv och organiserad.
Ring 112 om olyckan är framme. Nya remsor
finns på Bilbesiktningen om ni är utan.
Den bästa medicinen mot corona är att
vistas i naturen. Ni får gärna kombinera er
söndagsutflykt med en liten jaktvårdsinsats. Kolla tex en fågelholk eller sätt ut en
mårdhundsfälla. Hoppas att coronan ”ger
sig” så vi får njuta av vår vackra natur när
våren kommer.

Coronarestriktionerna ändrar ganska ofta. I församlingen samlas de grupper som med gällande
rekommendationer får samlas. Just nu (1.3) samlas inga av de grupper som beskrivs nedan, men
läget kan ändra. Följ med på hemsidan för uppdaterad information eller ring till respektive
gruppledare och fråga.

SÅNG- DANS- OCH MUSIKALGRUPPER I FINSTRÖM
FÖR YNGRE (åk 1-3)
Tisdagar efter skolan i Mikaelsgården. Taxi direkt
från skolan till Mikaelsgården och tillbaka till
skolan efter verksamheten. Ledare Julia
Westerberg-Schindler och Katrin Gwardak.
Närmare upplysningar från Julia tel. 0457-5301124.

FÖR ÄLDRE (från åk 4)
Onsdagar efter skolan i Mikaelsgården. Taxi går
från Källbo skola till Mikaelsgården och tillbaka till
skolan efter verksamheten. Ledare Julia
Westerberg-Schindler och Katrin Gwardak.
Närmare upplysningar från Julia tel. 0457-5301124.

KYRKIS
KYRKIS FÖR YNGRE BARN (ÅK 1-4)
I Mikaelsgården måndagar kl. 12.45. Taxi går från
Källbo skola och tillbaka till Källbo efter
verksamheten. Lek, pyssel och skoj tillsammans
med Kia Mansén och Julia Westerberg-Schindler.
Anmälan till Kia tel. 0400-944841.

KYRKIS FÖR ÄLDRE BARN(ÅK 4-6)
I Mikaelsgården måndagar kl. 14.45. Start den 7.9.
Taxi går från Källbo skola och tillbaka till Källbo efter
verksamheten. Lek, pyssel och skoj tillsammans
med Kia Mansén. Anmälan till Kia tel. 0400-944841.

FÖRÄLDRA-BARNGRUPPERNA
Mikaelsgården tisdagar kl. 10.
Geta församlingshem torsdagar kl. 10.
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 26.3 kl. 12. Samvaro och mat.
Diakon Maria Sjölund berättar mera, tel. 04573613463. Planen är att samlas i slutet av mars,
men följ med uppdaterad information ifall något
skulle ändras.

GUDSTJÄNSTGRUPPEN
Gudstjänstgruppen planerar vårens gudstjänster
över mejl och telefon. Vi samlas inte 9.3 som
tidigare annonserats. Meddela Jon om du vill
komma med i gudstjänstgruppen, tel. 0400-951734.

MIKAELSKÖREN
Kören övar i vanliga fall på torsdagar kl. 19.
Information kommer när övningarna kan
återupptas.

finstromgeta.ax

GUDSTJÄNSTER
Gudstjänstfirandet påverkas av coronarestriktionerna. Bestämmelserna ändrar ganska ofta. Information som
garanterat gäller en hel månad kan inte ges. Just nu (1.3) är det inte möjligt att komma till kyrkan på gudstjänst,
men alla gudstjänster kan följas på församlingens Facebook. Vi kan inte veta hur länge nuvarande begränsningar
är i kraft. Följ med på hemsidan för uppdaterad information. Du kan också ringa till Jon och fråga (0400-951734)
om du är osäker på vilka bestämelserna är en viss söndag.

FINSTRÖM
7.3

Ingen gudstjänst i Finström, se Geta till
höger

GETA
7.3 kl. 11

Tredje söndagen i fastan
Jesus segrar över ondskans makter
Högmässa

Jon Lindeman, Johanna Evenson. Kollekt:
Insamlingen gemensamt ansvar

14.3 kl. 11

Midfastosöndagen
Livets bröd
Högmässa

14.3

Ingen gudstjänst i Geta, se Finström till
vänster.

Marie bebådelse
Herrens tjänarinna
Mässa med sånger från Taizé

21.3 kl. 11

Marie bebådelse
Herrens tjänarinna
Högmässa

Jon Lindeman, Johanna Evenson. Kollekt:
Insamlingen gemensamt ansvar.

21.3 kl. 19

Jon Lindeman, Johanna Evenson. Kollekt:
För kyrkosången i Borgå stift.

28.3 kl. 11

Palmsöndagen
Ärans konung på förnedringens väg
Högmässa

Jon Lindeman, Johanna Evenson. Kollekt:
För kyrkosången i Borgå stift.

28.3

Ingen gudstjänst i Geta, se Finström till
vänster.

Jon Lindeman, Johanna Evenson. Kollekt:
Svenska lutherska evangeliföreningens
arbete i Etiopien.

Påskens gudstjänster kan inte planeras nu eftersom stor osäkerhet råder beträffande
pandemiläget. Information om påsken skickas ut i slutet av mars.
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.

