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> läs mer på pajala.se

> Ändring sopbilens turer

> Felanmälan och synpunkter

Förändringar i sophämtningsturen gällande
Niva och Rova i Pajala.

Tekniska enheten har ett webbaserat system
för felanmälan och synpunkter. Nu kan man
rapportera in fel på anläggningar, tex park,
vatten och avlopp, gator & vägar och renhållning samt ge synpunkter.

För att säkerställa hämtning på ett smidigt,
trafiksäkert och ekonomiskt sätt, flyttas hämtningsturen och hämtstället av ert sopkärl till
tur nr. 8 (udda veckor torsdag) v.7, v.9, o.s.v.
Till hämtning v.7 ska alla sopkärl vara placerade på älvsidan av vägen.
Vid frågor kontakta Tekniska enheten:
Pajala kommun, 0978-120 00

> Vikariera hos oss i sommar!
Socialtjänsten har brukaren i centrum och
utgår från socialnämndens vision ” Ett gott liv
med glädje och trygghet”. Som medarbetare i
Pajala kommun är du en nyckelperson för de
som behöver stöd och hjälp.
Inför sommaren 2017 söker vi:
Undersköterskor/Vårdbiträden
Personliga assistenter
Handledare och Rehabiliteringsassistenter
EKB handledare
Leg Sjuksköterskor
Leg Arbetsterapeut/Sjukgymnast
Socialsekreterare/Bistånd -och LSS handl.
Enhetschefer
Sista ansökningsdag 2017-03-31
Vill du arbeta sommaren 2017 eller kan tänka
dig att arbeta på kortare uppdrag på olika
ställen så är du välkommen att höra av dig till
bemanningsenheten via viksam@pajala.se
eller 0978-120 92, 0978-120 93.

Systemet finns på: pajala.se/felanmalan/

> Halt på din gård?
Kommunen har placerat ut sandkärl/hus på
nedanstående platser så att ni medborgare
kan hämta sand för att halkbekämpa er uppfart.
Aareavaara – Korsningen till bygdegården
Anttis – Busshållplatsen
Junosuando – Reningsverket
Kainulasjärvi – Förpackningsinsamlingen
Kangos – Affären
Kardis – Förpackningsinsamlingen
Kassa – Rastplatsen
Kaunisvaara – Förpackningsinsamlingen
Kitkiöjärvi – Pumphuset
Kompelusvaara – Vägskälet
Korpilombolo – Torggatan/Backvägen
Markusvinsa – Mitt i byn
Muodoslompolo – Brandstationen
Narken – Fd skolan
Pajala – Återvinningscentralen
Saittarova – Affären
Sattajärvi – Förpackningsinsamlingen
Teurajävi – Bygdegården
Tärendö – Skolan
Vid frågor kontakta Tekniska enheten:
Torbjörn Winsa, 0978-129 36
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> Att flyga med Drönare i Pajala Kommun
Drönare är ett obemannat luftfartyg som kan flyga av sig själv eller fjärrstyras av en förare på annan
plats. Andra benämningar för obemannade luftfartyg är till exempel modellflyg, multikopter, UAV,
UAS och RPAS.

Dessa uppgifter behöver Pajala Airport i samband med att Du ska flyga med drönare innanför
det markerade området. I god tid (minimum 1 vecka före önskat tillfälle) skall Du via mail inkomma
med en förfrågan innehållande:
1.
2.
3.

Long/Lat samt radie för det specifika tillfället
Datum samt tid
Höjdbegränsningen på detta (maximalt 120 meter)

Detta skall ske via mail till ATS funktionsbrevlåda:
atc.airport@pajala.se
Det markerade området är PAJALA TIZ (trafikinformationszon) och begränsas från marknivå (GND)
upp till 610 meter (2000 fot).
I övrigt noterbart om drönare:
Högsta Förvaltningsdomstolen har beslutat i en Dom den 21 oktober 2016 att kameror på drönare
är att betrakta som övervakningskameror som kräver tillstånd. Pajala Airport hanterar drönare ur
ett flygtrafiklednings- och flygsäkerhetsperspektiv och kan inte ge tillstånd för fotografering med
drönare utan det är en fråga för Länsstyrelsen.

