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Presidentval
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Finströmsboken

med Finströms Lucia

i Finströms kyrka
onsdag 13 december
kl 19.00.
Medverkande:
Församlingens körer
Elever från Källbo skola deltar med Luciatåg
Luciakaffe i församlingshemmet efter konserten

Välkomna!

Ny utställning

Lantbruk

Sidan 4

Sidan 4

Sidan 5

Jaktvårdsföreningen

Sidan 6

Fritid

Sidan 9

Arrangör: Finström-Geta församling, Källbo skola
och kultur- och fritidsförvaltningen i Finström
Rosengård
Kommungårdens öppettider kring jul
Centralförvaltningen i Kommungården kommer i december och första veckan
i januari att ha begränsat öppethållande enligt följande:
Tor-fre 7-8.12 kl 9-15 (med begränsad bemanning och fre -14:30)
Mellandagarna 27-29.12 STÄNGT
V 1. 2-5.1 kl 9-15 (med begränsad tillgänglighet pga ombyggnad)
Helgdagarna 6.12, 25-26.12 samt 1.1 håller vi förstås stängt.

FINSTRÖMS KOMMUN

Skolvägen 2, 22410 Godby
Tfn 431510, fax 431519
E-post: kommungarden@finstrom.ax

www.finstrom.ax

		Sidan 10

Församlingen

Sidan 11-12

Kommundirektörens kolumn
Kommunindelningsutredning FGS

Budget och verksamhetsplan 2018

Kommunerna Finström, Geta och Sund har genom
Ålands landskapsregering låtit genomföra en kommunindelningsutredning.

Liksom många andra av Ålands kommuner ser Finström ut att inte kunna budgetera för något överskott år 2018. Det beror uteslutande på en tillfällig
nedgång i såväl skatteintäkter som landskapsandelar.
Kostnadsutvecklingen är annars måttlig, men investeringstrycket stort. Budgeten klubbas i kommunfullmäktige torsdag 14 december.

Utredaren Siv Sandberg redogör i sin slutrapport
för förutsättningar för och innebörd av samgång;
praktiskt, organisatoriskt, juridiskt och ekonomiskt.
Kommunerna har inte några överstora förvaltningar
och samgång väntas inte leda till någon avsevärd
ekonomisk inbesparing, men ökad finansiell styrka.
En sammanslagen kommun bör kunna balansera
ekonomin med ett skatteuttag runt genomsnittet.
Diskussioner förs med LR om landskapsandelar och
samgångsstöd.
Utredaren pekar på strategiska skäl för samgång, såsom stärkt position för regionen, minskad sårbarhet
samt mer utrymme för planering och utveckling.
Utredarens slutsats är att ”Tillräcklig grund finns
för att gå vidare med samgång” redan år 2019. Det
innebär en snäv tidsplan, där somligt annat kan behöva läggas åt sidan en tid.
Kommunerna har utsett en styrgrupp som arbetar
vidare med bl a tidsplan, förankring, höranden samt
framtagande av förslag till samgångsavtal mm.
Invånarmöten öppna för allmänheten planeras i de
berörda kommunerna, tillsammans med utredaren,
preliminärt i mitten av januari 2018. Se annons i
nästa Aktuellt i Finström.
Kommunindelningsutredningen finns på kommunernas och landskapsregeringens hemsidor samt på
kommunkanslierna och vid de kommunala biblioteken.

Skattesatser, taxor och avgifter 2018
Kommunfullmäktige tog i november beslut om
skatter samt taxor och avgifter för nästa år. Den
allmänna fastighetsskatten sänks från 0,75 till 0,50 %,
vilket är nära snittet för Ålands landsbygd. I övrigt
kvarstår skatterna såsom oförändrade med noll skatt
för permanentbostadsbyggnad och inkomstskatt om
19,00 %.
Kommunindelningsutredning FGS
Kommunindelningsutredningen för Finström, Geta
och Sund finns tillgänglig på kommunkansliet och
biblioteket samt på kommunernas och landskapsregeringens hemsidor. En styrgrupp arbetar vidare med
den fortsatta processen och invånarmöten planeras
till januari. Se sammanfattning här intill.
Övrigt
Efter många om och men ser Påsaområdet i Godby
nu ut att kunna sättas igång på allvar. Och socialkansliet kommer snart efter årsskiftet att flytta från sina
baracker in till Kommungården i Godby. Det innebär
en del ombyggnader i huset och behov av begränsad
öppethållning under flyttningen.
Från förvaltningens sida ber vi att få önska er
alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!
Erik Brunström, kommundirektör
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ANNONSERA
Vill du annonsera i kommunbladet kontakta
Inger-Louise Andersson, tel: 41470,
e-post: inger-louise.andersson@finstrom.ax
Annonspriser 2017
Helsida 122 euro inkl moms
Halvsida 61 euro inkl moms
¼ dels sida 36 euro inkl moms

UTGIVNING VÅREN 2018
Utgivning		
Material lämnas senast
1 februari
24 januari
7 mars		
28 februari
6 april		
28 mars
3 maj 		
25 april
7 juni		
30 maj
Skicka ditt material till
biblioteket@finstrom.ax eller
inger-louise.andersson@finstrom.ax
Vänligen respektera våra stopptider.

KUNGÖRELSE
PRESIDENTVALET 2018
Presidentvalet förrättas söndagen den 28.01.2018 kl. 9.00 - 20.00.
Om en kandidat inte får över hälften av rösterna i det första valet ordnas en andra omgång
söndagen den 11.02.2018 kl. 9.00 - 20.00.
Röstningsområde

Vallokal

1.
2.
3.
4.

Norrfinströmsgården
Breidablick
Emkarby daghem
Finströms bibliotek

Tjudö		
Markusböle		
Emkarby		
Godby		

Förhandsröstning pågår 17.01 - 23.01.2018 och vid det eventuella andra valet 31.01 - 06.02.2018.
Förhandsröstning sker i Finströms bibliotek enligt följande (omgång 1);
Onsdag 17 .01. 2018 kl. 16.00 - 20.00, torsdag 18 .01 .2018 kl. 10.00 - 12.00, fredag 19. 01. 2018 kl. 10.00 12.00, lördag 20. 01 .2018 kl. 10.00 - 12.00, (inte söndag 21. 01. 2018), måndag 22 .01. 2018 kl. 16.00-20.00
och tisdag 23.01 2018 kl. 16.00-20.00.
Förhandsröstning sker i Finströms bibliotek enligt följande (omgång 2);
Onsdag 31.01.2018 kl. 16.00 - 20.00, torsdag 01.02.2018 kl. 10.00 - 12.00, fredag 02.02.2018 kl. 10.0012.00, lördag 03.02.2018 kl. 10.00-12.00, (inte söndag 04.02.2018), måndag 05.02.2018 kl. 16.00-20.00 och
tisdag 06.02.2018 kl. 16.00-20.00.
Den som önskar förhandsrösta hemma skall anmäla detta till centralvalnämnden (tfn: 43150).
Senast tisdag 16.01.2018 före kl. 16.00 (omgång 1).
Senast tisdag 30.01.2018 före kl. 16.00 (omgång 2).

Mera information finns på www.vaalit.fi
Centralvalnämnden i Finström 22 november 2017,

Marine Holm-Johansson, ordförande		

Carolina Frisk, sekreterare

Centralvalnämnden, Skolvägen 2, 22410 Godby, Tfn: 43150 (växel).
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Ny bok om Finströms historia
Finström - Från socken till kommun. 1865-1917
Conny Andersson har skrivit och sammanställt en historik om Finström, med kommunens historiegrupp som stöd och referensgrupp så har boken kommit till stånd
under det senaste året. Historiegruppen består av Viveka Eriksson, ordförande,
Margaretha Brändström, Tage Boman, Sören Karlsson och Inger-Louise Andersson,
sekreterare. Boken har tryckts upp av kommunen med ekonomiskt understöd från
Olof M Janssons Minnesfond och Ålands Kulturråd.
Boken säljs via biblioteket för 15 Euro. Medlemmar i kommunstyrelse och fullmäktige kommer att få var sitt exemplar av boken.
Vi har också ett paktetpris där man kan få fjolårets Godbybok på köpet för det
förmånliga priset 30 Euro.

15 Euro

Årets julklapp!
30 Euro

+
25 Euro
December månads utställare i biblioteket
Leif Sundberg

Leif Sundberg visar oljemålningar med åländska motiv. Han har tidigare ställt ut akvareller i Finström och
nu senast har han ställt ut oljemålningar i Galleri Skarpans och i Sunnanberg, Saltvik.
Han har ritat/tecknat sedan han var barn och har gått kurser för många olika lärare, bl a Tage Wilén, Sonja
Backman, Aino Kivisaari och Lin Simons.
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BETALAR DU FÖR HÖGA PATIENTAVGIFTER?
HAR DU RÄTT HÖGKOSTNADSSKYDD?
Högkostnadsskyddet beroende på inkomstnivå
 Högkostnadsskyddet för personer med beskattningsbar inkomst under 14.000 euro i senast
fastställda statsbeskattning uppgår till 125 euro.


Högkostnadsskyddet för personer med beskattningsbar inkomst på 14.000 euro men under
16.000 euro i senast fastställda statsbeskattning uppgår till 250 euro.

Det krävs att du lämnar in en kopia på beskattningsintyget för senast fastställda beskattning för att visa
på din rätt till lägre högkostnadsskydd. Beskattningsintyget lämnas till information/växeln vid
huvudentrén på sjukhusområdet eller direkt till ÅHS ekonomiavdelning eller skickas per e-post till
kund.ekonomi@ahs.ax
Högkostnadsskydd för sjukpensionärer på heltid är 250 €
Högkostnadsskyddet gäller för personer med sjukpension, invalidpension eller rehabiliteringsstöd på
heltid fr o m första hela kalendermånaden som sjukpensionär/ rehabiliteringsstödsmottagare och under
perioden som sjukpensionär /rehabiliteringsstödsmottagare. När en person med sjukpension erhåller
ålderspension har personen rätt att behålla det lägre högkostnadsskyddet om 250 euro kalenderåret ut.
Om du har inkomster under 16.000 euro per år kan du ansöka om inkomstbaserat högkostnadsskydd
enligt ovan.
Det krävs att du lämnar in intyg över att du är sjukpensionär/har rehabiliteringsstöd. till
information/växeln vid huvudentrén på sjukhusområdet eller direkt till ÅHS ekonomiavdelning eller
skickas per e-post till kund.ekonomi@ahs.ax
Om Du inte uppfyller kraven i någon av ovanstående grupper har du ett högkostnadsskydd som är
beroende av din ålder.
För ytterligare information hänvisas till handboken för patientavgifter på
http://www.ahs.ax/files/handbok_for_patientavgifter_2017.pdf Frågor kan även riktas till
ekonomiavdelningen, tel (0)18-538410, tel (0)18-535611eller tel (0)18-535161 eller via e-post
kund.ekonomi@ahs.ax

LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR
Lagringsstöd för trädgårdsväxter
Vill påminna om att Lagringsstödets bilaga I och II dvs lagerinventeringen per 15 november och 15 december skall vara inlämnade till Statens ämbetsverk på Åland senast 2.1.2018.
Kvalitetstest av åkermark
Alla jordbrukare som ingått förbindelse om miljöersättning 2015 skall göra ett kvalitetstest för åkermarken före utgången av det tredje förbindelseåret dvs senast 30.4.2018. Gäller inte ekoodlare.
För kvalitetstestet finns det en självvärderingsblankett som kan fyllas i antingen elektroniskt i Viputjäns1 januariav
2017november eller på pappersblankett nr 480. Pappersblanketten skall lämnas till
ten från och Gäller
medfrån
början
landskapsregeringen.
Kvalitetstesten skall göras för alla skiften om anmälts i senaste stödansökan och som är över 0,50 ha.
Görs detta i Viputjänsten finns gårdens samtliga skiften över 0,50 ha färdigt ifyllda med signum och namn.
Om gården inte anmäler uppgifterna om kvalitetstest före utsatt datum, minskas ersättningen för balanserad användning av näringsämnen 2017 med 5%.
Ifyllning av värderingsblanketten i Viputjänsten är ett enkelt och smidigt sätt. Men som med allt annat som
man inte gjort förut så känner man sig kanske osäker på hur göra detta.
Du kan därför kontakta lantbrukskansliet så kan vi ge handledning i hur registrera uppgifterna. Detta är
något man med fördel kan göra under vinterhalvåret när arbetsbördan är något reducerad.
Kontakta oss ifall du är intresserad, tel: 431540 Lena / 431541 Micko.
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På gång i Jaktvårdsföreningen
MÅRDHUNDSSVANSAR
mottages 10 euro styck.Kontakta sekreteraren 0457 5244012. Slutspurten inleds.
Full fart på mårdhundsjakten alltså. Alla svansar som ligger i frysboxarna skall
lämnas till Fjalar senast första veckan i december. I skrivande stund har 210 svansar anlänt, men vi vet att det kommer 100 till ?? Premien för 2018 bygger på hur
många svansar vi får in 2017. Flest är bäst..
HÖSTMÖTET 17 november på Ålands Fotografiska Museum i Pålsböle
Mötet var välbesökt och förlöpte som sig bör.Verksamhetsplan och budget för 2018 fastställdes.
Vitsvanshjorten fredades även under 2018. Ordförande informerade från ordförandemötet 27.9 med
alla jaktvårdsföreningar. Bland projekten som särskilt diskuterades vid höstmötet må nämnas alla tillstånd
och bestämmelser som skall gälla för fortsatt skytte på Rågetsböle banan.Vi är dock optimister som
skall klara av den allt växande byråkratin.
Allt bör vara i skick till vårskyttet. Åtgärdsplanen för Ejder på Ryssö och Ryssö ön står också i focus.
Projektet är i full gång enligt Landskapsregeringens planer. Föreningens eftersökshundar fortsätter sin
aktivitet i samarbete med polisen och annonser som projekt Vilt på Väg är synnerligen välkommet.
Efter det att smörgåstårtan avnjutits gjorde Olle Strömberg en synnerligen fin och omfattande guidning av
europas förmämligaste fotografiska museum.Vi är stolta över att museet ligger inom våra jaktmarker och
kan rekommendera det för vilket statsöverhuvud som helst i Europa. Lycka till Olle!
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LUFTGEVÄRSSKYTTET
har varit i full gång under hösten. I december skjuter
vi inte. Tisdagen den 9.1 2018 börjar vi på nytt. Om
någon som innehar nycklar ställer upp kan man övningsskjuta även i december.
Höstsäsongen avslutas med LILLA JULSMÄLLEN
som går av stapeln 28.11. I nästa infoblad får vi veta
vem som vann den ädla och ärofyllda kampen om
jaktluvan.

MINK OCH MÅRDHUNDSFÄLLOR
finns på lager. Kontakta Leif Andersson i Kulla. Tel
040-0955429

BÅGSKYTTE
Alla som önskar bekanta sig med bågskytte kan komma till Breidablicks stora sal torsdagar kl 19.00, Kurre
och Anders finns på plats. Gäller endast träning för
jaktändamål, ej tävlingsskytte.

Nu när såväl rådjursjakten som älgjakten går in
på slutspurten önskar styrelsen alla jägare ett
lyckosamt slut på jaktåret 2017 och

OKLARA DÖDSFALL
bland hjortdjur skall anmälas till livsmedelsverket
EVIRA. Ordförande Kurt Blomqvist har närmare
direktiv om tillvägagångssättet.

EN GOD JUL
OCH ETT
GOTT NYTT ÅR!

Tidskrifter 2018
Biblioteket erbjuder många trevliga tidskrifter under 2018. Du kan låna hem alla nummer
förutom det senaste som är reserverat för läsning i vår tidningssal.
Lånetiden på tidskrifter är fyra veckor.
Allt om fritidshus
Allt om handarbetes sömnadsmagasin
Allt om jakt & vapen
Allt om resor
Allt om trädgård
Antik & auktion
Drömhem & trädgård
Elle
Femina
Fotografen
Gård & torp
Gör det själv
Hemslöjden
Hus & hem
Hälsa
Härliga hund

I form
ICA-kuriren
Illustrerad vetenskap
Kloka hem
Kuriren
Ljud & bild
Mama
Matmagasinet
Populär historia
Praktiskt båtägande
Sköna hem
Vagabond
Wheels magazine
Vi
Vi bilägare
Vi läser
101 nya ideer

Barn & ungdom
Goal
Julia
Pets
Robot
Dagstidningar
I vår tidskriftssal kan du läsa
Nya Åland, Ålandstidningen och
Hufvudstadsbladet

Bibliotekets öppethållningstid
måndag-onsdag kl 12-20
torsdag kl 10-16
fredag 10-14
För dem som registrerat sig som meröppetkunder
Meröppet bibliotek alla dagar
kl 9-21, vardag som helgdag
Ändringar i den bemannade öppettiden:
tisdag 5/12 stänger vi kl 16.
självständighetsdagen 6/12 stängt
juldagen 25/12 stängt
julannandagen 26/12 stängt
nyårsdagen 1/1 stängt

God Jul
och
Gott Nytt LÄS-År
I år klär vi biblioteksgranen i blåvitt för att fira
Finland 100 år.
Vi lägger hemliga bokpaket under granen,
paketen får man ta med sig hem som en julklapp
till sig själv eller någon som kan behöva en bokgåva. Max 1 paket per person.
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Julklappstips!
Vi tackar alla våra besökare för det gångna året och
vill önska er
God Jul & Gott Nytt År!

Julklappen som passar liten som stor hittar du hos oss!
Köp ett säsongskort eller flergångskort till simhallen
eller till gymmet.

Öppettider:
Vardagar 09.00-22-00
Helger 12.00-18.00

Våra öppethållningatider:
Vardagar 09.00-22.00
Helger 12.00-18.00
Kassan för simhallen stänger en timme tidigare alla
dagar!

6 December STÄNGT
9 December 12-15 (kassan stänger 14.00)
23 Dec-1 Jan JULSTÄNGT
Vi öppnar igen
2 Januari

morgonsim/morgongym: Tisdagar och Fredagar
				06.00-10.00
Kassan stänger en timme tidigare alla dagar
Mer om oss hittar du på www.idrottscenter.com
Hjärtliga julhälsningar
Gilla oss på
facebook
NÄR DU VILL LADDA ENERGI
www.idrottscenter.com info@idrottscenter.com 018-41555

www.idrottscenter.com info@idrottscenter.com 018-41555

Yoga Samprema – en oas av välmående nära Dig!
Under december och januari håller vi vårt 1-årsfirande med många nya erbjudanden! Vår yogastudio finns
i Godby Blommors gamla utrymmen i Godbycenter. Här erbjuder vi välmående i form, träning för hela
kroppen och sinnet samt terapeutiska behandlingar av olika slag.Yoga för alla! Besök även vår lilla butik!
Exempelvis:
Introduktionsmånad för nya kunder:
Vuxna: 40€
Studerande/pensionär: 30€
Djupgående Klassisk massage; förfrågningar tel. 040-5231587
25 minuter: 25€ (normalpris 30€)
50 minuter: 48€ (normalpris 55€)
Avslappnande Indisk huvudmassage:
30 minuter: 30€ (normalpris 35€)
Kom även ihåg att ett presentkort är en perfekt gåva
till ”en som redan har allt”.
Butiken i vår yogastudio är öppen en halvtimme innan och efter varje klass, eller enligt överenskommelse.
Mer om oss kan Du läsa på vår hemsida www.yogasamprema.com.Vi finns även på Facebook, Studio Yoga
Samprema. Du når oss bäst via Messenger på facebook-sidan eller e-post: contact@yogasamprema.com
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Kul efter Jul
Onsdag 3 januari för åk 1-6
Samling kl 9.00 på WHA (Wiklöf Holding Arena) i
cafeét och hämtning på samma ställe kl 15.00
Under dagen kommer vi att åka skridskor, bowla och
leka.
Ta med bekväma kläder för lekarna och bowlingen,
skridskor och kläder anpassade för Islandia, hjälm
(obligatorisk), vattenflaska.
Pris 20€ betalas kontant på plats. Lunch och mellanmål ingår.
Sista anmälan 18.12 kl 16.00 (obs begränsat antal
platser)
Anmälningar till Mattias Andersson
mattias.andersson@finstrom.ax

SKRIVA FANFICTION

i Ålands Idrottscenter
tel 41580
God Jul
&
Gott Nytt År
ÖPPET
tisd, torsd, fred
kl 9-17
onsd
kl 12-17
enligt bokning kl 20
lörd
kl 10-14 enligt bokn

Gillar du att skriva? Önskar du att du hade kommit på idén med Harry Potter? Skulle du gärna
skriva en fortsättning på Legenden om Zelda eller
Sagan om ringen? Eller hittar du kanske på egna
berättelser om Percy Jackson, Katniss Everdeen
eller Lyra Belacqua? Då har du hittat in i en värld
av något som kallas fanfiction!

Vi ordnar en kurs i att skriva fanfiction för
ungdomar i åldern 10-14 år.
Ledare är författaren och skrivpedagogen
Sara Shamloo Ekblad från Sverige.
Kursen hålls på Finströms bibliotek/Källbo
skola under jullovet, den 27-28 december,
onsdag 12-16, torsdag 12-15.
Lätt mellanmål serveras. Kursavgift 10
euro..
Anmälan till Katarina tel 040-8273419/
kassor@litteratur.ax senast den 18.12 kl
16.
Arrangör Ålands Litteraturförening i samarbete med Finströms bibliotek
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Föreståndare Jana Andersson
tel 41745

ROSENGÅRD

Ansvarig vårdare Anette Jansson
tel 42620
MATLISTA
V 49-v 1 2017-18

Måndag 4/12 Kycklinggratäng med italienska smaker
Tisdag 5/12 Stekt fläsk med potatismos
ONSDAG 6/12 Rostbiff med rotsaksgratäng och gelé
Torsdag 7/12 Fisksoppa, nybakat bröd och fattiga riddare
Fredag 8/12 Köttfärslimpa med potatismos och sås
Lördag 9/12 Korvstroganoff med potatis
Söndag 10/12 Plommonspäckad griscarré med äppelsky
och potatis
Måndag 11/12 Spaghetti carbonara
Tisdag 12/12 Torsk med citronsås och potatismos
Onsdag 13/12 Sjömansbiff
Torsdag 14/12 Köttbullar med potatismos
Fredag 15/12 Gulashsoppa, nybakt bröd och efterrätt
Lördag 16/12 Strömmingslåda
Söndag 17/12 Lövbiff med klyftpotatis och pepparsås
Måndag 18/12 Kycklinggryta med curry och jasmineris
Tisdag 19/12 Broccolisoppa med kräftstjärtar, bröd och
efterrätt
Onsdag 20/12 Stekt abborre, varm sås och potatis
Torsdag 21/12 JULBUFFÈ
Fredag 22/12 Kåldolmar, sås och potatis
Lördag 23/12 Stekt sik, varm örtsås och potatis, kokta
grönsaker
SÖNDAG 24/12 Julmat
MÅNDAG 25/12 Nötköttsgryta med apelsin och kanel,
potatis
TISDAG 26/12 Köttbullar med brysselkålsgratäng och
potatis
Onsdag 27/12 Krämig pasta med kyckling, soltorkade
tomater och broccoli
Torsdag 28/12 Rotmos och rimmad carré
Fredag 29/12 Bogfläskrullader, sås och potatis
Lördag 30/12 Citronfisk med potatismos
Söndag 31/12 Svartbröd med räkröra, Filé med råstekt
potatis, vitlökscréme och rödvinssås
MÅNDAG 1/1 Rökt kalkonfilé med risotto, sås
Tisdag 2/1 Köttfärssås med spaghetti och potatis
Onsdag 3/1 Fiskfärsbiffar med kall sås och potatismos
Torsdag 4/1 Kycklingsoppa med röd curry och kokosmjölk
Fredag 5/1 Tjälknöl med rotfruktsgratäng och ädelostsås
LÖRDAG 6/1 Gratinerad laxfilé med räkor, potatis
Söndag 7/1 Kycklinglår med tzatziki och couscous

Ansvarig kock Marie Bamberg
teö 42621
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