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> läs mer på pajala.se

> Konsumentvägledning
Kommun erbjuder kommunvånare gratis och
opartisk konsumentvägledning.
Viktigt är att du snarast hör av dig till undertecknad.
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.
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

> Vill du bli god man?
Nyanlända ökar och det råder stor brist på
gode män, bl.a. till ensamkommande barn.
Läs mer om uppdraget som god man på:
pajala.se/godman/
Anmäl ditt intresse till överförmyndaren:
overformyndare@pajala.se

> Öppettider i växeln

Telefon- och besökstid:

Sommartid: 15/5 tom 14/9
Mån-Fre: 07.30 - 15.50

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

Vintertid: 15/9 tom 14/5
Mån-Tor: 07.30 - 16.20
Fredag: 07.30 - 15.50
Lunchstängt: 11.45 - 12.30
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> Pajala bibliotek stängt

> Ändrade avgifter - Hemsjukvård

Gäller: 5 okt - 16 okt 2015

Patienter som på grund av dålig hälsa inte kan
ta sig till vårdcentral/hälsocentral kan få vård
i hemmet av kommunens distriktssköterska,
arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Biblioteket håller stängt på grund av
teknikomläggning. Välkomna åter till en
”läsarhöst” den 19 oktober.

> Badhuset Pajala Öppettider
Gäller: 8 sep - 22 dec 2015

Badet
Måndag-Fredag Kl. 14.00-20.00
Lördag 10.30-16.30
Söndag - STÄNGT

Cafeét/Gården
Måndag-Fredag Kl. 8.00-21.30
Lördag Kl. 10.30-17.30
Söndag - STÄNGT

Gymmet
Måndag-Fredag Kl. 8.00-20.00
Lördag Kl. 10.30-16.30
Söndag - STÄNGT
OBS! Måndag & Torsdag stängt
Kl. 14.00-15.15

På samma sätt som besök till sjukvården är
avgiftsbelagda är hembesöken avgiftsbelagda
och kommunen följer landstingets nivåer.
Fr.o.m. den 1 juli 2015 är avgifterna för kommunal hemsjukvård följande:
Enstaka hembesök av distriktssköterska,
arbetsterapeut, sjukgymnast: 200 kr.
Utprovning av hjälpmedel (1:a besök): 200 kr.
Återkommande hembesök för Hemsjukvårdspatient: 250 kr (månadsavgift).
Hemsjukvårdspatient kan den bli som har en
åkomma som behöver behandlas varaktigt
över tid. Om du hör till kategorin Hemsjukvårdspatient betalar du samma månadsavgift
oavsett antal hembesök som gäller åkomman.
Avgift tas inte ut vid vissa tillfällen:

Morgonsim

• Vid hembesök på sjukvårdens initiativ.

Måndag, Tisdag & Fredag
Kl. 7.15-8.30

• För ungdomar mellan 18 – 20 år.

Vattengympa
Onsdag Kl. 7.00-8.00
OBS!!! v. 44 öppnar badet Kl. 12.00
NYHET! Är ni intresserade av att ha födelsedagskalas på badhuset? Hör av er till
oss på tel 0978-122 23 så ordnar vi det.

• För patienter med vissa psykiatriska diagnoser och s.k. dubbeldiagnos.
• För patienter i palliativ vård i hemmet.
Kommunal hälso- och sjukvård avser personer
som är 18 år och äldre.

