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PAJALA KOMMUN INFORMERAR
> läs mer på pajala.se

> Konsumentvägledning

> Vill du bli god man?

Kommun erbjuder kommuninvånare gratis
och opartisk konsumentvägledning.

Nyanlända ökar och det råder stor brist på
gode män, bl.a. till ensamkommande barn.

Viktigt är att du snarast hör av dig till undertecknad.

Läs mer om uppdraget som god man på:
pajala.se/godman/

Vid försäljning via telefon eller internet har du
alltid 14 dagars ångerrätt oavsett vad du sagt
i telefon. Falska fakturor på sådant du inte beställt skall inte betalas. Sådana fakturor skall
bestridas direkt.

Anmäl ditt intresse till överförmyndaren:
overformyndare@pajala.se

Mobiltelefonen kan du idag enkelt spärra eller
”nixa” mot försäljning via telefon.
Kontakta Boel Svanberg:
0978-122 36, 070-514 20 71
boel.svanberg@kommun.pajala.se

> Vi behöver dig till sommaren!
Socialförvaltningen har brukare 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.
Vi har som målsättning att under sommaren
2017 erbjuda heltid åt alla som arbetar.

Telefon- och besökstid:
0978-122 12 (09.00 - 11.00, tisdagar).
Besök: Enligt överenskommelse.

> Biblioteket Pajala
Öppettider Jul & Nyår
v.51 - Fredag 23/12 STÄNGT
v.52 - Måndag 26/12 STÄNGT (Annandag Jul)
v.01 - Fredag 6/1 2017 STÄNGT (Trettondag Jul)
I övrigt öppet 09.00-15.00
Nya öppettider from 2/1 2017
Observera att vi har ändrat öppettider och nu
erbjuder tre kvällstider till kl. 18.00.
Måndagar, Tisdagar & Torsdagar.

Om du är intresserad eller få mer information
är du välkommen att kontakta oss på bemanningsenheten:

Måndag
Tisdag		
Onsdag
Torsdag
Fredag		

Siv Kero 0978-120 93 eller
Heidi Vasara 0978-120 92

Tel 0978-121 50
e-mejl: bibliotek@kommun.pajala.se

E-post: viksam@pajala.se

Välkomna!

Du kan även besöka oss på kommunkontoret.
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PAJALA KOMMUN INFORMERAR
> läs mer på pajala.se

> Pajala badhus - öppettider

> Ändring sopbilens turer

23/12		
Bad 12.00-16.30
		Café 8.00-17.30

Under vecka 52 kommer vissa turer att förskjutas med en dag då måndag är helgdag.

24-26/12

Tur 1 med ordinarie tömningsdag måndag
26/12 töms på tisdag 27/12

STÄNGT

27-29/12
Bad 12.00-20.00
		Café 8.00-21.30
30/12		
Bad 12.00-16.30
		Café 8.00-17.30
31/12-1/1

STÄNGT

2/1		
Bad 10.30-16.30
		Café 10.30-17.30

Tur 2 med ordinarie tömningsdag tisdag
27/12 töms på onsdag 28/12
Tur 3 med ordinarie tömningsdag onsdag
28/12 töms på torsdag 29/12
Tur 4 med ordinarie tömningsdag torsdag
29/12 töms på fredag 30/12

3-4/1		
Bad 12.00-20.00
		Café 9.00-21.30
5/1		
Bad 10.30-16.30
		Café 10.30-17.30
6-8/1		

STÄNGT

9/1		
Bad 10.30-14.30
		Café 9.00-14.30
10/1		
Bad 12.00-20.00
		Café 9.00-21.30
Fr.o.m. 11 januari kommer badhus och café
ha öppet enligt följande:
Mån		
Bad STÄNGT
		Café 9.00-15.30
Tis-Fre		
Bad 14.00-20.00
		Café 9.00-21.30
Lör-Sön

STÄNGT

God Jul &
Gott Nytt År

Kommunen önskar alla medborgare en
riktigt god jul och gott 2017.
:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:

> Vi behöver dig till sommaren!
Socialförvaltningen har brukare 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.
Vi har som målsättning att under sommaren
2017 erbjuda heltid åt alla som arbetar.
Om du är intresserad eller få mer information
är du välkommen att kontakta oss på bemanningsenheten:
Siv Kero 0978-120 93 eller
Heidi Vasara 0978-120 92
E-post: viksam@pajala.se
Du kan även besöka oss på kommunkontoret.

> Till kunder på våra Äldreboende samt inom Hemtjänst och Hemsjukvård!
Pajala kommun förändrar fakturering av Äldreomsorgsavgifter.
Detta innebär att denna månad får vissa av er ingen faktura. Endast Korttidsboende/Mellanboende, Matportioner, Matutkörning samt Hemsjukvård faktureras.
Nästa faktura avser allt som hänt i november månad. Eventuell frånvaro från oktober kan komma
först då. From 2017 ska fakturering bara gälla föregående månad.
Hälsningar Avgiftshandläggarna

Niile asiakhaile vanhuuskoissa, kotipalvelussa ja kotisiukkahoijossa,
joile asia kuuluu
Pajalan kunta muuttaa vanhoittenhoijon maksoitten lähättämisen.
Tässä kuussa jokku teistä ei saa ollenkhaan räkinkiä tämän muutoksen vuoksi. Vain lyhyaikasesta
asumisesta/väliaikasesta asumisesta, ruoka-annoksista, ruankuljetuksista ja kotisiukkahoijosta
lähätethään räkinkit.
Ensi räkinki koskee kaikki nuvämperin tapahtumat. Tapahtumat jokka piian jäit pois oktuuperissa
otethaan vasta siihen matkhaan. Vuoen 2017 alusta asti lähätethään aina vain menheestä kuukauesta räkinki.
Tervheiset maksokäsitteliä

Vanhustenkotien, kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaille
Pajalan kunta muuttaa vanhustenhuollon maksujen laskutusta.
Tässä kuussa jotkut teistä eivät saa laskua ollenkaan kyseisen muutoksen vuoksi. Ainoastaan
lyhytaikainen asuminen/väliaikainen asuminen, ruoka-annokset, ateriakuljetuspalvelu sekä kotisairaanhoito laskutetaan.
Seuraava lasku kattaa kaikki marraskuun tapahtumat. Lokakuussa mahdollisesti poisjääneet
tapahtumat huomioidaan vasta siinä. Vuoden 2017 alusta alkaen laskutetaan aina vain edeltävä
kuukausi.
Terveisin maksukäsittelijät

Postadress: Pajala Kommun, 984 85 Pajala
Besöksadress: Medborgarvägen 4
E-post: kommun@pajala.se
Hemsida: www.pajala.se
Organisationsnummer: 212000-2718

Telefon: 0978-120 00
Telefax: 0978-120 20
Växeln öppettider:
15/9-15/5 kl. 07.30-16.20
Lunchstängt 11.45-12.30

