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Kommundirektörens kolumn
Vid kommunfullmäktiges första sammanträde för året utsågs
fullmäktiges presidium, valdes styrelse och tillsattes nämnder med
mera.
Viveka Eriksson fortsätter som fullmäktiges ordförande och Roffe
Karlsson som viceordförande under år 2018. Kommunstyrelsen
omvaldes i stort men med Inger Rosenberg-Mattsson som ny första viceordförande och Fredrik Andersson som ny ledamot.
Även nämnderna omvaldes i stort. I invånarnämnden börjar Per
Lindblom som ny ledamot och Janne Sundin som ny personlig
ersättare för Jonna Granberg. I både invånarnämnd och samhällsnämnd träder Leif Karlsson in som ny personlig ersättare för Erica
Granesäter respektive Carola Wikström-Nordberg.
Kommunfullmäktige antog preliminära mötesdatum för sina sammaträden år 2018; 26.4, 21.6, 20.9, 15.11 och 20.12.

Erik Brunström

I mitten av januari hölls invånarmöten om eventuell samgång mellan kommunerna Finström, Geta och Sund.
Långt över 100 personer deltog totalt och många åsikter och frågor dryftades. Ett uppföljande gemensamt
möte för allmänheten ordnas efter påsk, 5.4. Fram till 26.2 kan man ge förslag till namn på en eventuellt
sammanslagen kommun, se här intill.
I slutet av januari inträffade ett beklagligt avbrott i vattenförsörjningen i södra Godby och delar av Ämnäs.
Somliga hushåll var utan vatten i uppemot ett dygn vid detta icke planerade avbrott som följde av läckage
på ledning. Sådant här inträffar tyvärr emellanåt och varje gång sätts beredskapen på prov och rutinerna
förbättras.
Kommungården i Godby har genomgått en del ombyggnationer och flytt av personal. Även socialkansliet
finns nu under gemensamt tak tillsammans med övrig förvaltning. Öppettiderna förnyas från och med februari.Vi söker nu även en vikarierande ekonomichef för en tid framåt. Se här intill.
Från förvaltningens sida önskar vi avslutningsvis er alla en trevlig vårvinter i väntan på ljusare tider.
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 2018
Helsida 124 euro inkl moms
Halvsida 62 euro inkl moms
¼ dels sida 37 euro inkl moms

UTGIVNING VÅREN 2018
Utgivning		
Material lämnas senast
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.

Vad borde kommunen heta?
Inför eventuell samgång önskar kommunerna Finström, Geta och Sund få del av allmänhetens förslag till namn på en sammanslagen kommun.
Namnförslag kan senast 26 februari lämnas i förslagslåda på biblioteket eller skickas till
kommungarden@finstrom.ax alternativt Finströms kommun, Skolvägen 2, 22410 Godby.
Förslag ges fritt på blankt papper/e-post, anonymt eller med namn på förslagsställaren.
Frågan om kommunens namn klargörs inför beslut om samgång inom april månad 2018.
Kommunindelningsutredningen och relaterat material finns här: www.regeringen.ax/demokrati/hallbarhet/finstrom-geta-sund --> bilagor

Kommungårdens förnyade öppettider
fr o m 1.2.2018:
Mån-fre 9-15,
Tor bokade besök -17
Tiderna avser även telefonväxeln.
Övriga tider hänvisas till
respektive tjänstemans egen anknytning.

Finströms kommun lediganslår
ett moderskapsvikariat som
ekonomichef
med övergripande ansvar för kommunens
ekonomiförvaltning.
Se annons hos AMS eller
via www.finstrom.ax.
Ansökan riktas till kommunen
senast fre 9 feb.
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Rosengård

Föreståndare Jana Andersson tel 41745			

Ansvarig vårdare Anette Jansson tel 42620

Kökets telefonnummer 42621
MATLISTA V 6-10 2018
Måndag 5/2
Tisdag 6/2
Onsdag 7/2
tis
Torsdag 8/2
rätt
Fredag 9/2
Lördag 10/2
Söndag 11/2
kryddsmör
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Kycklingpaj
Blodbröd med stekt fläsk
Smörstekt gös med svampsås och potaMinestronesoppa med bröd och efterFärsbiff med rödbetstzatziki och potatis
Torsk med äggsås och potatis
Wienerschnitzel med pommes och

Välkommen till
DAGVERKSAMHETEN!
Regelbundna aktiviteter i februari
Måndag: Högläsning med Margareta kl 12.
Sång med Maria ojämna veckor kl 13.30
Tisdag: Bingo kl 13 (5€)
Onsdag: Sittdans kl 13. OBS! Inte 21.2.
Torsdag: 1.2 och 1.3 Symöte/herrkaffe kl 13-15.
8.2 skapande verksamhet.
15.2 Herrlunch
Fredag: 9.2 Kaffe med boktips från biblioteket kl 14.

Måndag 12/2
Tisdag 13/2
Onsdag 14/2
Torsdag 15/2
Fredag 16/2
Lördag 17/2
Söndag 18/2

Lakkorv med senapssås och potatis
Lasagne
Mandelfisk, potatis
Broccolisoppa med kräftstjärtar
Köttbullar med potatis och sås
Stekt strömming med potatismos
Kalops och potatis

Måndag 19/2
Tisdag 20/2
Onsdag 21/2
Torsdag 22/2
Fredag 23/2
Lördag 24/2
potatis
Söndag 25/2

Bräckt korv med stuvade makaroner
Levergryta med morötter, potatis
Lax i ugn med potatismos
Rotmos med fläsklägg
Köttfärssoppa, bröd och efterrätt
Fiskschnitzel med remouladesås och
Skinkfrestelse

Taxi hämtar hemifrån tisdagar och torsdagar ca kl 11
och retur kl 15. (5€ t/rt) Anmäl dig dagen innan
före kl 12.

Måndag 26/2
Tisdag 27/2
Onsdag 28/2
morot&potatis
Torsdag 1/3
Fredag 2/3
Lördag 3/3
Söndag 4/3
gratäng

Kycklinglår med rotfrukter och kall sås
Abborrfilé med potatis
Porterbräserad fläskcarré m kokt

För närmare information och anmälningar:
Tel: 0457 344 1821 Ann-Mari Enqvist-Pettersson eller
till Rosengårdens kansli tel 42620.

Måndag 5/3
Tisdag 6/3
Onsdag 7/3
Torsdag 8/3
Fredag 9/3
Lördag 10/3
Söndag 11/3

Pasta med skinksås
Korvgryta med potatis
Strömmingsflundra med potatismos
Hönssoppa, bröd och efterrätt
Pannbiff med lök och skysås
Citronfisk och potatis
Helstekt fläskcarré med rotfruktsgratäng

Potatis- och purjolökssoppa med bacon
Köttgryta med svamp och gröna bönor
Gravad lax med dillstuvad potatis
Kall, marinerad nötytterfilé med potatis-

Fredag 23.2 kl 13. Musikunderhållning med Christer Liewendahl och Uffe Andersson.
UTSTÄLLNING i februari:
Stickat av Stina Wirtanen

SOCIALKANSLIET INFORMERAR
Färdtjänst
Fr.o.m 1.1.2018 har kommunen tagit i bruk ett nytt elektroniskt system för färdtjänst. Samtliga färdtjänstbrukare har fått ett personligt färdtjänstkort hemskickat per post.
Färdtjänstresorna laddas automatiskt på kortet.
Frågor kring detta besvaras av socialhandledaren på telefon 018-431 532 (må-fre kl.9-10).Vi kommer kontinuerligt att publicera ny information på hemsidan.
Socialkansliets lokaler
Från och med måndagen den 22 januari huserar socialkansliets personal på våning ett i kommungården.Vi
önskar fortfarande att ni bokar era besök hos oss så att vi kan betjäna er på bästa sätt.Vi har inte möjlighet att sköta klientärenden per e-post då vårt e-postprogram inte är sekretesskyddat. Handlingar i slutet
kuvert kan lämnas i kommunens postlåda ute vid vägen då postlådan på baracken kommer att tas bort.
Välkommen att ta kontakt med oss:
Paulina Eklund, socialchef
018-431 530 (vardagar kl 9-10)
Handlägger barnatillsyn (faderskap, vårdnad och umgänge, underhåll), handikappservice.
Malin Björklund, socialarbetare
018-431 534 (vardagar kl 9-10)
Handlägger barnskydd.
Maria Gröndahl, socialhandledare
018-431 532 (vardagar kl 9-10)
Handlägger färdtjänst, utkomststöd, stöd för närståendevård, utbetalningar till stödpersoner/familjer, personliga assistenter, sysselsättning.
Julia Fagerlund, familjearbetare
018-431 535, mobil 0457 3439 347
Fanny Mörn, familjearbetare
018-431 535, mobil 0457 3451 538
Ingela Sjöstrand, barnomsorgsledare
018-431 533
Barnomsorg
Ring någon av oss, vi ser till att du får tala med rätt person! I mån av möjlighet försöker vi att ha telefonlinjen öppen också utanför telefontid.
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Åka snowboard och slalom på sportlovet?
När: Tisdagen den 20 februari kl. 10 – 15.00
Var: Germundö Alpin
Vem: Årskurs 3 – 6
										
Medtag: Slalomskidor eller snowboard, pulka, skridskor och hjälm
Pris: 15 €. I priset ingår liftkort/skidskola och lunch.
Information: Samling kl. 10.00 och hämtning kl. 15.00
Anmälan: Senast tisdagen den 13 februari på
e-mail: anders.berndtsson@finstrom.ax
eller 0457-3749849

Öppet Hus för Årskurs 1-3.
När: Torsdagen den 22 februari kl. 13 – 16.00
Var: Godbyhallen och simhallen
Vem: Årskurs 1 – 3
Medtag: Badkläder och idrottskläder samt inneskor
Pris: 3 €									
Information: Samling kl. 13.00 för fria aktiviteter i Godbyhallens stora sal.
Simning från 14.30 och hämtning kl. 16.00
Anmälan: Ingen
Den grymma Discosimningen är tillbaks ännu en gång!
När: Fredagen den 9 mars kl. 18 – 21.00
Var: Godby Simhall
Vem: Årskurs 3 – 6
Medtag: Simkläder och partyhumör
Pris: 3 €

Information: Insläpp kl. 18.00 och hämtning kl. 21.00
Anmälan: Senast tisdagen den 6 mars på
e-mail: anders.berndtsson@finstrom.ax
eller 0457-3749849
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På gång i Jaktvårdsföreningen
VÅRENS AKTIVITETSKALENDER
LUFTGEVÄRSSKYTTET i jaktlokalen på Breidablick kl 18.30 fortsätter alla tisdagar
fram till tisdag 20 mars utom på sportlovet vecka 8 och avslutas med KLUBBKAMP
och PRISUTDELNING sista kvällen 20 mars. Andra tider kan man skjuta mot beställning med nyckelmännen. Kommande datumar blir 30/1, 6/2, 13/2, 27/2, 6/3, 13/3, 20/3.

BÅGSKYTTE
Bågskyttarna samlas på torsdagar kl 19.00 i Breidablicks stora sal för träning gällande jaktändamål.
LERDUVSKYTTET
börjar tisdagen den 27 mars kl 18.00 på Rågetsbölebanan om vädret det medger och fortsätter alla tisdagar i april. Sista tisdagen den 24 april KLUBBKAMP och PRISUTDELNING. Även på torsdagar kan man
skjuta i april mot beställning.
VÅRSAMLING hålls enligt tradition sista tisdagen 24/4 i samband med klubbkampen.
JÄGARDAGEN på jakt- och fiskemuseet i Eckerö planeras till lördagen den 21/4. Förhoppningsvis skall
den nya studieboken för erhållande av jaktkort/jägarexamen presenteras.
ÅRSMÖTET
kommer att hållas i slutet av mars. Se närmare info i tidningen Åland. Styrelsemöte hölls 29 januari, före
Aktuellts pressläggning.
MÅRDHUNDSJAKTEN fortsätter som vanligt, hela året.
RÅDJUREN kan nu behöva lite kosttillskott. Många jaktlag är i full gång med matningen.
Nya funderingar förekommer angående holkspikartalkan mm. Ett förslag går ut på att vi byter ut holkarna
som vi hållit på medi många år, mot ÅD TAK.Vi återkommer till detta.

Annica Rydberg, diplomerad Silviasyster, certifierad Vårdhundförare och Taktipromassör, samt BPSD-administratör och Nollvisionsambassadör.
Utbildning, handledning, föreläsningar. Anhörigutbildning och rådgivning.
Vårdhundinsatser. Taktil massage.
Tel: 0457-3455585 E-post: demensteamaland@gmail.com. Facebook: Demensteam
Åland
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Fotbollslekis för barn födda 2012-2013
Under vårterminen kommer vi starta upp en ny grupp för barn födda 2012-2013 där man
får chansen att testa på att träna och spela fotboll.Till en början kommer träningarna
bestå av mycket olika lekar, med och utan boll. När vädret tillåter kommer vi börja träna
utomhus vid Markusböle. Fram tills dess kommer det ske antingen i Godbyhallen eller i
Godby högstadiums gympasal.
Alla är välkomna!
Vid intresse, kontakta vår verksamhetsledare Jesper på vl.iffk@aland.net eller
04575257167.
Hälsningar
IF Finströmskamraterna

Vill du bli brandman/-kvinna?
Har du någon gång funderat på eller drömt om hur det skulle vara att vara brandman?
Kom då till brandstationen i Godby lördagen den 10 februari för att träffa oss, bekanta dig med vår utrustning eller bara sitta och ta en kaffe med dopp i lugn och ro.Vi finns på plats mellan 10 och 15, förutsatt att vi inte är på utryckning förstås.
Det går även lika bra att komma upp på någon övningskväll. Information hittar du här:
www.ffbk.ax
www.facebook.com/Finström FBK
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Utställningen ”ARVET” av Keathy Ericsson-Jourdan visas i
Finströms bibliotek under februari månad.
Om ”ARVET” och Konstnären
ARVET är en blomsterexplosion där konstnär Keathy Ericsson-Jourdan
tar historiska folkdräktsmönster till helt nya dimensioner.
Redan i slutet av 1990-talet vävde Ericsson-Jourdan en gobeläng som dekorerades med
blommönster inspirerat från åländska folkdräkter. Intresset för folkdräkterna fördjupades
och sommarutställningen ARVET är det mångåriga blomstrande resultatet av hennes tolkningar där färger, former och mönster möts.
VERNISSAGE torsdag 1 februari kl 14-16
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Dags att söka kultur- och evenemangsbidrag
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.
Ansökan görs på därför avsedd blankett en gång per år och ska vara inlämnad sista mars. Blanketten kan
skrivas ut från kommunens hemsida eller rekvireras från Finströms bibliotek. Ansökningar som inkommit
senare beaktas endast om det finns särskilda skäl. Ansökan lämnas in till Kultur- och fritidsförvaltningen,
Godbyvägen 1416, 22410 Godby.
Invånarnämnden i Finström fattar beslut om kultur- och evenemangsbidrag inom april månad.
Bidraget utbetalas mot redovisning gällande verksamhet av projektkaraktär.Vid kontinuerlig verksamhet
utbetalas bidraget efter att beslutet tagits.

UNGDOMSGÅRDEN
i Godby
ÖPPETHÅLLNING
Måndag kl 15-17 för åk 5-9
Tisdag kl 15-17 för åk 5-9
Onsdag kl 15-17 för åk 5-9
Torsdag kl 15-17 för åk 5-9
Fredag kl 13-16 för åk 5-9
Fredag kl 19 - 22.30 för åk 7-9
Varannan Lördag kl 19 - 22.30 för åk 7-9
10/2, 24/2, 10/3, 24/3, 7/4,
21/4, 5/5, 19/5 och 2/6
Välkomna!
KULTUR & FRITID
FINSTRÖMS KOMMUN

FINSTRÖMS BIBLIOTEK
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.
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SÅNG- OCH DANSGRUPPER FÖR BARN I
FINSTRÖM
Årskurs 1-3

Årskurs 4-6

KYRKIS

Tisdagar kl. 13.30-14.45. Taxi direkt
från skolan/eftis till Mikaelsgården
och tillbaka till eftis efter
verksamheten.
Onsdagar kl. 14.30-16. Taxi direkt
efter skolan till Mikaelsgården och
tillbaka till Källbo för dem som så
önskar.

I Geta församlingshem för årskurs 1-6 tisdagar kl.
13.30-15.
I Mikaelsgården för årskurs 1-2 torsdagar kl.12.3014.15. Taxi går från Källbo skola och tillbaka till
eftis efter verksamheten.
I Mikaelsgården för årskurs 3-6 torsdagar kl. 14.3016.15. Taxi går från Källbo skola och tillbaka till
Källbo efter verksamheten.
Kvällskyrkis i Mikaelsgården för årskurs 3-6
måndagar kl. 18-19.45.

Sportlovskul! 19.2-20.2 kl. 9-15
19.2 i Finström, Mikaelsgården
20.2 i Geta-Församlingshemmet
Vi startar kl.9 båda dagarna och avslutar kl.15.
Olika program båda dagarna!
Anmäl till en eller båda dagarna senast
måndagen den 12.2!
Frågor och anmälan till Kia Wikstedt
0400944841 eller kia.wikstedt@evl.fi

CAFÉ KOM ME’
Eftermiddagsfika med innehåll i Mikaelsgården
torsdagar kl. 12.30. (8.2, 15.2, 8.3)

Kyrkis är lek, pyssel och skoj tillsammans med
vikarierande barnledare Kia Wikstedt . Man anmäler
sig på tel. 0400-944841.

I Rosengård första torsdagen i
Månaden, nästa gång 1.3 ( OBS tiden 13-15). Taxi
från Godby. Ring Maria Sjölund, tel. 0457-3613463
om du vill åka med.

HERRLUNCH I FINSTRÖM

MIKAELSKÖREN

I Mikaelsgården sista fredagen i månaden. Nästa
gång den 23.2.

FÖRÄLDRA-BARNGRUPPERNA

I Mikaelsgården torsdagar kl. 19.30. Nya sångare är
välkomna med. Kontakta John-Adam Sjölund, tel.
0457-3424723

DRAMATISKA KÖREN

I Mikaelsgården tisdagar kl. 10.
Från 13 år och uppåt. Ingen övre åldersgräns.
I Geta församlingshem onsdagar kl. 10.
Torsdagar kl. 17.30-19.15 i Mikaelsgården.
Sång och fika för föräldrar och barn. Ledare Maria
Anmälan till John-Adam Sjölund, tel. 0457-342472
Sjölund.
__________________________________________________________________
Pastorskansliet i Pålsböle är öppet måndag-onsdag kl. 9-11. Tel. 42330.
t.f. kyrkoherde Alexandra Äng kan kontaktas när som helst och träffas också i Geta enligt överenskommelse.
Ämbetsbetyg beställs från pastorskansliet i Mariehamn, tel. 5360.
Kontaktuppgifter till personalen:
t.f. kyrkoherde Alexandra Äng: 49523 eller 0457-3446447
t.f. kantor John-Adam Sjölund: 0457-3424723
Diakon Maria Sjölund: 41995 eller 0457-3613463
Barn- och ungdomsteolog Ingrid Björkskog: 0400-614839
Vikarierande ledare för barnverksamheten Kia Wikstedt: 0400-944841
Konstnärlig ledare Julia Westerberg-Schindler: 0457-5301124
Ekonomichef Gun Ljungström: 42650
Församlingsmästare Yvonne Eriksson: 040-5736700
Fastighetsskötare David Husell: 0457-3799075
Fastighetsskötare i Geta Roger Söderström: 0457-3424412
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4.2 kl. 11

Kyndelsmässodagen
Kristus, utstrålningen av Guds
härlighet
Högmässa (N)

4.2 Ingen mässa i Geta. Se Finström
11.2 kl. 11

Alexandra Äng, John-Adam Sjölund,
Kia Wikstedt, Ingrid Björkskog.
Kyrkisgrupperna medverkar.
Kollekt: Gemensamt Ansvar

kl. 13.30 Kyndelsmässodagen
Kristus, utstrålningen av Guds
härlighet
Mässa (N) på Rosengården

Alexandra Äng, Ingrid Björkskog,
John-Adam Sjölund. Kollekt:
Kyrkans utlandshjälps
katastroffond.

18.2 kl. 11

Jon Lindeman, John-Adam Sjölund.

11.2 Ingen mässa i Finström. Se Geta
18.2 kl. 11

Första söndagen i fastan
Jesus segrar över frestelserna
Högmässa (N)

Alexandra Äng, John-Adam Sjölund.
Kollekt: Förbundet Kyrkans
Ungdom

25.2 kl. 19

Andra söndagen i fastan
Bön och tro
Högmässa (N)

Jon Lindeman, Maria Sjölund.
Kollekt: Gemensamt Ansvar

4.3 kl. 11

Tredje söndagen efter
trettondagen
Jesus väcker tro
Högmässa (N)

Alexandra Äng, Ingrid Björkskog,
John-Adam Sjölund. Dramatiska
kören. Konfirmanderna är med.
Kollekt: För avlöning av assistenter
till specialskritfskolor i Borgå stift.

11.3 kl. 13.30 Fjärde söndagen efter
trettondagen
Livets bröd
Mässa på Rosengården

Alexandra Äng, John-Adam Sjölund.
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Fastlagssöndagen:
Guds kärleks offerväg
Högmässa (N)

Första söndagen i fastan
Jesus segrar över frestelserna
Mässa på Hemgården (N)

Alexandra Äng, John-Adam Sjölund.
Kollekt: Förbundet Kyrkan Ungdom

25.2 kl. 11

Andra söndagen i fastan
Bön och tro
Högmässa (N)

Jon Lindeman, Maria Sjölund.
Kollekt: Gemensamt ansvar.

4.3 ingen mässa i Geta. Se Finström
11.3 kl. 11

Fjärde söndagen i fastan
Jesus väcker tro
Högmässa (N)

Alexandra Äng, John-Adam Sjölund.
Kollekt: Gemensamt Ansvar.

Patrik Hagman besöker Åland
Fredag 2.2 kl. 19
i S:t Görans församlingshem, Mariehamn
– Ett samtal om att möta motgångar i livet
Samtal mellan Patrik Hagman och Karin
Erlandsson. Ingen anmälan.
Lördag 3.2 kl. 10-15
i Mikaelsgården i Finström
Inspirations-, fördjupnings- och samtalsdag om
gudstjänsten, för gudstjänstgrupper och andra
intresserade. Lunch serveras, frivillig avgift.
Anmälan till Jon Lindeman, 0400951734

