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Lumparlands bibliotek håller öppet: 

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

Ändrade taxor och avgifter från och med 1.1.2023 

Lumparlands kommun har i många fall nya taxor och avgifter från och med 1.1.2023. 

Alla dessa finns publicerade på kommunens webbplats från och med 5.1.2023. 

http://www.lumparland.ax/sv/kommunen/taxor_och_avgifter  

Det finns också möjlighet att ta del av dem på kommunkansliet. 
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Direktörens ruta 
 
 

Hej kommuninvånare! 

God fortsättning på det nya året! 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 december beslöt styrelsen att föreslå 

för kommunfullmäktige att endast anteckna den särskilda 

kommunindelningsutredningen för Lemland och Lumparland till kännedom. 

Styrelse föreslår alltså att kommunen inte ska fortsätta att driva frågan om en 

kommunsammanslagning med Lemlands kommun. 

 

Den primära anledningen till kommunstyrelsens förslag, vilket också finns med i 

protokollet från sammanträdet, är den otillräckliga finansieringen redan två år efter 

sammanslagningen för den nya kommunen. Den nya kommunen skulle nämligen, 

allt annat lika, ha ett minusresultat redan det tredje året efter en sammanslagning 

som sedan skulle bli större för varje år allteftersom samgångsunderstöd och 

ersättning för minskade landskapsandelar minskar. Kommunstyrelsen beslöt 

utifrån detta att i sitt beslutsförslag ha en skrivning om att det behövs betydligt mer 

finansiering från landskapet för att göra kommunsammanslagningar något så när 

attraktiva. Kommunfullmäktige planerar att behandla ärendet i slutet på januari. 

 

Nästan oavsett vilken kommunsammanslagning som görs på Åland så kommer 

åtminstone landskapsandelen för grundskola att vara mindre för den nya 

kommunen på grund av hur denna landskapsandel är konstruerad i lagstiftningen. 

Detta betyder exempelvis för Lemland-Lumparland att den nya kommunen direkt 

efter att den bildats behöver se på vilka möjliga inbesparingar som kan göras för att 

få en ekonomi i balans. Här kan man fråga sig varför två eller fler kommuner ska gå 

samman bara för att behöva slimma sin verksamhet direkt efter sammanslagningen. 

Jag tror att en ny kommun hellre skulle vilja arbeta med att se på hur kommunen 

kan utvecklas. 

 

Det är ingen hemlighet att nuvarande landskapsandelssystem underfinansierar den 

lagstadgade servicen som kommunerna är ålagda. Vem tror att en kommun med 

ännu mindre landskapsandelar ska kunna ge en bättre service än två kommuner 

med mer landskapsandelar? Uppenbarligen inte politikerna i Lemland och 

Lumparland. 

 

 

Mattias Jansryd 

Kommundirektör 



LUMPARLANDS KOMMUNS INFOBLAD    SIDA 3                                                                                                                    

 

 
MATSEDEL - Lumparlands grundskola och daghem 

 
 
 
Vecka 2          
Måndag     9 januari  Havregröt, sylt, pålägg, frukt o. grönsaker 
Tisdag   10 januari  Korvstroganoff 
Onsdag   11 januari  Fisk 
Torsdag   12 januari  Leverbiff m. brunsås 
Fredag   13 januari  Potatis o. purjosoppa, ost o. frukt  
 
Vecka 3          
Måndag   16 janauri   Mannagrynsgröt, sylt, pålägg frukt o. grönsakaer  
Tisdag   17 janauri  Kokt småkorv o. potatismos 
Onsdag   18 januari  Fisk 
Torsdag   19 januari  Pytt i panna o. sekt ägg 
Fredag   20 januari  Malet kött o. kålsoppa, ost o. frukt   
 
Vecka 4                
Måndag   23 januari  Köttsås o. potatis  
Tisdag   24 januari  Skinkfrestelse 
Onsdag   25 januari  Fisk 
Torsdag   26 januari  Stuvad viltskav o. potatismos 
Fredag   27 januari  Fisksoppa, ost o. frukt 
 
Vecka 5                
Måndag   30 januar i  Risgrynsgröt, sylt, pålägg, frukt o. grönsaker  
Tisdag   31 januari  Sjömansgryta 
Onsdag     1 februari  Fisk 
Torsdag     2 februari  Skolan o. dagis: Kebab o. pomfritt 
       Äldreomsorgen: Blodbröd o. stekt fläsk 
Fredag     3 februari  Köttsoppa, ost o. frukt 
 

 
 
 

Med reservation för ändringar. 
 

Med vänliga hälsningar, 
 Inger Johansson 
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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 

6 februari 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  
27 JANUARI 2023 

 
 
 

LUMPARLANDS KOMMUN 
Kyrkvägen 26,  

22630 LUMPARLAND 
Tel: 35 900  

 
Kommunens e-post adress: 

info@lumparland.ax 
 

Kommunens hemsida 
www.lumparland.ax 

 

 

Lumparlands avdelnings kondoleanser 
kan du köpa på Matboden Ab 
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