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> läs mer på pajala.se

> Pajala kommun utsedd till en av

Sveriges mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor

> Ändringar i renhållningsturerna
Vecka 23 förskjuts turerna med en dag.
Tisdag körs tur 5, Onsdag körs tur 6
Torsdag körs tur 7, Fredag körs tur 8
Turlistan finns på pajala.se

> Telefontid hos Löneenheten
Under sommaren gäller följande tider:
Mellan 13 Juni - 26 Augusti
Måndag - Fredag kl 9:30 - 11:30

> Öppettider på biblioteket
Sommaren 2016 (vecka 24-33).
Undersökningen har mätt organisationernas
kommunikation som arbetsgivare och låtit
medarbetare anonymt berätta vad de tycker
om sin arbetsgivare.
Juryn i den årliga undersökningen KIOS, Karriär i Offentlig Sektor motiverar utnämnelsen:
Genom att främja ett gott medarbetar- och
ledarskap har Pajala kommun skapat en arbetsplats med hög delaktighet. I en kommun
där engagerade kollegor, hållbar arbetsmiljö
och mångfald sätts i fokus erbjuds även en
god balans mellan arbete och fritid. Tillsammans med att lyfta fram kvinnliga chefer visar
Pajala kommun ett tydligt medarbetarfokus
och utses till en av Sveriges 50 mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor.

Pajala bibliotek:
Mån-Tors
11-18
Fredag		
11-15
Tärendö bibliotek:
Måndag
16-19
Torsdag
11-14
Stängt vecka 28 och 29
Junosuando bibliotek:
Måndag
14-19
Torsdag
11-14
Stängt vecka 25 och 29
Korpilombolo bibliotek:
Måndag
13-18
Stängt vecka 30 och 31
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> Återvinningscentralerna: Öppettider under Maj - Oktober 2016
För information, Återvinningscentralen 070 - 398 65 79 eller Tekniska enheten 0978 - 120 00.
Aktuella öppettider finns även på pajala.se

> Pajala bibliotek - bokcirkel och teaterresa
Biblioteket vill starta en bokcirkel för att i grupp läsa boken Taivaslaulu som är skriven av Pauliina
Rauhala. Romanen finns endast på finska. Gruppen bestämmer antal träffar vid första tillfället. Träffarna kommer att ske vid Pajala huvudbibliotek. Första gången samlas vi den 8 juni kl. 18.00.
Vi bjuder på fika.
Vi undersöker också intresset för en teaterresa till Uleåborg den 3 september med anledning av teaterföreställningen Taivaslaulu vid Uleåborgs statsteater. Pjäsens språk är finska. Alla är välkomna
att delta.
Vid frågor kontakta johanna.collen@kommun.pajala.se eller 0978 - 120 52
Pajalan kirjasto aloittaa lukupiirin, jossa luetaan Pauliina Rauhalan romaani Taivaslaulu. Romaani löytyy ainoastaan suomenkielisenä. Kokoonnumme Pajalan pääkirjastossa, ja ryhmä päättää
tapaamisten määrän ensimmäisellä kerralla 8. kesäkuuta klo. 18.00. Järjestämme kahvitarjoilun.
Taivaslaulu-näytelmä pyörii Oulun kaupunginteatterissa, ja selvitämme kiinnostusta myös 3. syyskuuta tapahtuvaa teatterimatkaa kohtaan. Näytelmän kieli on suomi, mutta kaikki halukkaat ovat
tervetulleita mukaan.
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä johanna.collen@kommun.pajala.se tai 0978 - 120 52.

