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 Samhällsinformation från Lumparlands kommun 

NUMMER 

12/2022 

  

 

 

Lumparlands bibliotek håller öppet: 

Måndagar: 17-20, tisdagar: 14-15, onsdagar: 17-20 

 
PENSIONÄRSTRÄFF  

 
Torsdagen den 8 december kl. 14.00   

är ni alla hjärtligt välkomna till Kapellhagen. 
 

Där får vi njuta av Lucia och hennes tärnor. 
 

Vi bjuder på ”Tomtegröt” och smörgås med 
julskinka samt kaffe med tilltugg. 

 
Vi sjunger tillsammans in julen med allsång. 

 
Förhandsanmälan samt om eventuella allergier 

meddelas senast tisdag 6 december. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
GENTLEMANNATRÄFF 

 

Torsdagen den 22 december kl. 14.00  
 

Kaffeservering med både salt och sött, 
 4€/person. 

 
Förhandsanmälan senast  

tisdag 20 december. 
 

Hjärtligt välkomna! 
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Direktörens ruta 
 
 

Hej kommuninvånare! 

Budgetprocessen börjar närma sig sitt slut och kommunfullmäktige har som plan att 

besluta om budget 2023 den 7 december. Redan den 30 november har 

kommunstyrelsen behandlat budgeten men detta skrivs innan den behandlingen. 

Kommunen ser ut att budgetera ett rejält underskott för år 2023. Ett underskott som 

beror på dels externa faktorer över vilka kommunen har väldigt lite inflytande 

(Kommunernas socialtjänst, KST) och dels faktorer som hänför sig till den åldrande 

befolkningen och den allmänna kostnadsutvecklingen. 

 

Vad beträffar KST finns inte mycket att orda om som inte redan är sagt. Vi har sedan 

2019 påpekat att finansieringen av KST inte är hållbar i längden, både till övriga 

medlemskommuner och landskapsregeringen. Tack vare kompensationer från 

landskapet samt amorteringsfrihet på kommunens lån under coronapandemin har 

kommunen kunnat göra minusresultat utan att likviditeten har påverkats negativt. 

Kommunen amorterar från och med i år på lånen och landskapsandelarna är på en 

rekordlåg nivå (cirka 690 000 euro på årsbasis). Kostnaderna för att ge lagstadgade 

service är däremot på en rekordhög nivå, dels på grund av kostnadsdrivande lagkrav 

som kommit de senaste åren och dels på grund av ökade priser på olika varor och 

tjänster. Således förväntar vi oss att likviditeten kommer att bli avsevärt sämre 

under 2023. 

 

I sammanhanget kan nämnas att om vi jämför landskapsandelarna mot 

verksamhetsbidraget för bokslut 2018 respektive budget 2023 så borde vi ha en 

landskapsandel på strax över en miljon nästa år. Vi är inte ens i närheten av de 

summorna.  

 

Den budget som kommunens tjänsteinnehavare årligen föreslår är vad det kostar 

att driva Lumparlands kommun. Ifall landskapet anser att vi ska ha en 

landskapsandel på 690 000 euro behöver landskapet sänka lagkraven. Det går inte 

att stifta kostnadsdrivande lagar samtidigt som man minskar på finansieringen och 

sedan tro att allt kommer att gå som på Strömsö. 

 

Trots det stora underskottet i budgetförslaget får jag önska alla en riktigt god jul! 

 

 

Mattias Jansryd 

Kommundirektör 
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MATSEDEL - Lumparlands grundskola och daghem 

 
 
 
Vecka 49          
Måndag     5 december  Skolan: Lov 
       Äldreomsorgen och dagis: Potatismos o. stekt korv 
Tisdag     6 december   Självständighetsdagen 
Onsdag     7 december  Fisk 
Torsdag     8 december  Köttgryta 
Fredag     9 december  Soppa, ost o. frukt  
 
Vecka 50          
Måndag   12 december   Skolan o. dagis: Köttsås  
       Äldreomsorgen: Fläsksås   
Tisdag   13 december  Skolan o. dagis: Risgrynsgröt, pålägg o. frukt 
       Äldreomsorgen: Fläsksås 
Onsdag   14 december  Skolan: Lediga på dagen 
       Dagis: Ris o. maletlåda 
       Äldreomsorgen: Lasagne 
Torsdag   15 december  Broilerbiff m. ris o. currysås 
Fredag   16 december  Soppa, ost o. frukt   
 
Vecka 51                
Måndag   19 december  Skolan o. dagis: Skinksås o. pasta 
       Äldreomsorgen: Köttgryta  
Tisdag   20 december  Vegetarisk sås o. potatis 
Onsdag   21 december  Lite Julmat 
Torsdag   22 december  Skolan o. dagis: Tomtegröt 
       Äldreomsorgen: Fisk 
Fredag   23 december  Soppa, ost o. pålägg 
 
 

 
 

Med reservation för ändringar. 
 

Med vänliga hälsningar, 
 Inger Johansson 
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Till förtroendevalda i kommunen! 

Arvodena för 2022 kommer att betalas ut 31.12.2022. 

Vänligen lämna in Ditt skattekort senast 19.12.2022, annars dras det 60% i skatt.  

Meddela om Du vill ha Din lönespecifikation elektroniskt till Din e-postadress istället för per post. 

Skattekortet och eventuell e-postadress lämnas in till mig eller skickas per e-post på adressen 

sofi.lundberg@lumparland.ax  

Jag vill samtidigt passa på att önska alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År! 

Hälsningar, Sofi 

Byråsekreterare/löneräknare 

 

 
VIKTIG INFORMATION OM SNÖPLOGNING  

 
Se över din väg redan nu, att den är i skick för att bli plogad. 

 Den ska vara tillräckligt plan, röjd från överhängande kvistar (4 m) samt  
märkt med plogpinnar i tillräckligt antal. 

 
Vändplan ska finnas för traktor och plog. 

 
Nya kunder: kontakta oss redan nu: 

 
Tel : 349 431 eller per e-post: 
cecilia.glandberger@lemland.ax 

 
Kunder som hade plogning senaste vinter är med på ploglistorna till  
årsskiftet. Faktura för plogning 2023 kommer i januari. När fakturan är  
betald är man fortsättningsvis med på ploglistorna. 
 
Plogningsentreprenör för privatvägar är Anton Alm tel. 0457-3435499  
(Nicklas Alm tel. 040-0721683) 
 

mailto:cecilia.glandberger@lemland.ax
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Nyheter i biblioteket - December 2022 

 

Vuxen, skön:  Åland skriver (noveller) Åland 100 tävling 
 
Vuxen, deckare: Rutbäck Eriksson, Sofia Mordnatt råder, tyst det är i husen 
 
Vuxen, fakta:  Johansson, Peter H. De kallar honom supersnuten 
   
  
Barn & ungdom, skön: Berghagen, Lasse Teddybjörnen Fredriksson o tomten... 
  Dahlin, Petrus Tomten  
  Vuori, Sanna Sofia Lejon kommer 
    
   
Biblioteket är öppet  

Må kl. 17.00-20.00  OBS! Måndagen 5.12 håller biblioteket stängt! 
Ti kl. 14.00-15.00 (6.12 även stängt p g a självständighetsdagen) 
On kl. 17.00-20.00  

Tel: 359 037   
 e-mail: bibliotek@lumparland.ax    
 
VÄLKOMMEN! 
Mvh, 
Gunilla Nyholm 
 
 
UTSTÄLLNING I DECEMBER- SKOLANS ELEVER PRESENTERAR HÖSTENS ALSTER! 
 
  

 

 

God Jul och Gott Nytt År 2023! 
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 TusenTack  

& 

God Jul och Gott nytt år 
till alla som under året 

understött eller på annat sätt tagit del 

av vår verksamhet! 

 

År 2022:bla.Ukraina insamlingen, stipendier till 

skolbarnen,Utställningen brudkronan anno 1957, 

marknaden vid sågkvarnen och 

sommarmarthadagen 

Lumparlands Marthaförening r.f. 

 

Föreningen Nybonds i Krogstad önskar er alla 

En God Jul och Ett Gott Nytt! 

 
Stort TACK till er alla som gett sitt stöd till föreningen genom frivilligt arbete eller 

bidragit på något annat sätt i vår verksamhet. 

Era insatser är mycket värdefulla för föreningen. Tack! 

 

Våra varmaste Julhälsningar! 

Föreningen Nybonds i Krogstad r.f. Styrelse. 
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Byggnads- och miljönämnden sammanträder  
torsdagen den 15 december 2022                                                                                         

Handlingarna skall inlämnas i god tid före mötet.                                                      

Byggnadsinspektör Johan Willstedt,   
 finns i Lumparland onsdagar och   

  övriga dagar i Lemland, tel. 349 432. 

 
Lumparlands avdelnings kondoleanser 

kan du köpa på Matboden Ab 

Månadens miljötips! 
 
 
 
 
 
 
Miljövänliga julklappar   
                                                       
Vill du ge en fin gåva? Varför inte ge bort ett träd. Med Eco träd kan du köpa ett  
eller flera egna träd som du sen kan ge bort. 
 
Med läkarmissionen finns många olika saker att ge bort:  
 

-Plantera ett träd i Afrika. Det här projektet syftar till att plantera träd i Sahel 
 söder om Sahara. 
-Skänk en bikupa. Detta projekt syftar till att placera ut bikupor i Etiopien och på 
 så sätt rädda både bin och människor.  
-Skänk en get. Genom att skänka en get hjälper du fattiga familjer i Kongo att få  
 en ny start i livet. Läkarmissionen har även flera andra fina gåvor att ge bort. 
 

Med Naturskyddsföreningen kan du ge en gåva till naturen och rädda bina. 
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Kontaktlista-äldrerådet

Gun Holmström,      Telefon hem: 33795 Anna-Lisa Sandell     Telefon hem: 54193

ordförande Mobil: 040-8415666 Mobil: 0400-704300

E-post: gun.holmstrom@aland.net E-post: annalisasandell@aland.net

Lennart Elffors          Telefon hem: 34234 Sven Sundström        Telefon hem: 35330

Mobil: 040-5534512 Mobil: 0400-537060

E-post: lennart.elffors@outlook.com E-post: sven.sundstrom@aland.net

Leo Löthman Telefon hem: 35677 Marléne Lundberg,   Telefon arbete: 349440 (tel tid kl 9-11)

E-post: leo.lothman@aland.net sekreterare E-post: marlene.lundberg@lemland.ax

Agneta Wilhelms Mobil: 0457-3823083

E-post: agneta.w@aland.net

LUMPARLANDS TRIVSELFOND 
för pensionärer 

Fondbrev finns att köpa på Matboden Ab 

 
 

 
 

                       Telefon: 35511  

Måndag-fredag 9.30-18.00 
Lördagar 9.30-14.00 

Välkomna att handla i Er butik! 

  FIRMA LARISAS HEMSTÄD 
  * Hemstädning 

  * Flyttstädning 

  * Kontorsstädning 

  * Trädgårdsarbete 

 

  För prisuppgifter och beställning, kontakta  

  Larisa Kolganova: 

  Tel: 0457 344 6877 efter kl. 15:00( SMS går bra även övriga tider ) 
  E-post: larisa6304@gmail.com 
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Nästa infoblad utkommer  
måndagen den 
2 januari 2023 

 
 

Om du vill ha med något i infobladet skicka  
e-post till: 

 

 
infobladet@lumparland.ax 

eller ring tel. 359 021 
 

Hälsningar:  
Åsa Mattsson  

 

DEADLINE  
 FREDAGEN DEN  

23 DECEMBER 2022 

 
 
 

LUMPARLANDS KOMMUN 
Kyrkvägen 26,  

22630 LUMPARLAND 
Tel: 35 900  

 
Kommunens e-post adress: 

info@lumparland.ax 
 

Kommunens hemsida 
www.lumparland.ax 

 

mailto:infobladet@lumparland.ax
mailto:info@lumparland.ax
http://www.lumparland.ax

