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> Vad vill du att polisen och
kommunen ska prioritera?

> Lider du av psykisk ohälsa och

Nu börjar polisens och kommunens samarbete
för att ta fram en bra dialog med dig som bor i
kommunen, vi kallar det för medborgardialog.

Känner du dig ensam? Är du nedstämd? El-

Hur medborgardialogen ska ske utvecklas lokalt,
och i Pajala börjar vi med en enkät.

prata med och kanske göra saker

Enkäten är en del av det underlag som arbetas
fram i medborgardialogen och som ska leda till
ett eller flera medborgarlöften.
Ett medborgarlöfte innebär att polisen tillsammans med medborgarna, kommunen och
andra samverkanspartners på lokal nivå sätter
upp ett antal lokala prioriterade mål för kommande år, och ser vilka åtgärder som kan
behöva göras.
Hur arbetet har fungerat mot löftena kommer att
följas upp och redovisas.
Din röst är viktig och för att påbörja arbetet vill vi
veta vad du upplever för problem i kommunen.
Besök polisens hemsida och besvara enkäten,
den tar mindre än en minut!
Enkäten kan även hämtas ut och lämnas in närmaste polisstation.

> Telefontid på löneenheten
Mellan 15 juni-14 augusti har löneenheten telefontid mellan 09.30-11.45.

> Sommartid i kommunhuset

vill du ha en kontaktperson?

ler mår du psykiskt dåligt på annat sätt?
Saknar du en medmänniska att träffa,
tillsammans med? Till exempel gå på bio,
fika, träna eller utflykter.
Du som vuxen person har rätt och möjlighet
att själv ansöka om en kontaktperson.
Vill du veta mer? Kontakta:
Lars-Gunnar Semberg, handläggare på Individ och Myndighet, Pajala Kommun.
Tel: 0978-120 75
lars-gunnar.semberg@kommun.pajala.se

> FIB – första insatsbil
Räddningstjänsten har utökats med en
första insatsbil för att kunna bistå med en
räddningsinstats så snabbt som möjligt.
I bilen finns utrustning för att kunna ge
första hjälpen.
Jourhavande räddningsledare kommer att
använda bilen oavsett var hen är
och tid det är på dygnet och
betyder inte att något har hänt.

> Glad sommar!

15 maj till och med 15 september 07.30-15.50
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> Sommartider på biblioteken

> Arkitektrådgivning

Mellan 15 juni-212 augusti (vecka 25-34).
Se www.bibblo.se och biblioteksdörrarna.

Plan- och Miljönämnden inbjuder
allmänheten till fri arkitektrådgivning
måndagen den 8 juni mellan klockan
15.00-19.00.

> Besöks- och telefontid
hos överförmyndaren
Från och med 1 januari har överförmyndaren
telefontid på tisdagar.
Telefon: 09.00-11.00
Besök: Enligt överenskommelse.
0978-122 12, 070-246 66 78
overformyndare@kommun.pajala.se

Ska du åtgärda eller bygga? Vill du ha råd
eller har du frågor angående färg,
utformning, bygg- eller planlösning?
Varmt välkommen.

> Konsumentvägledning är
kostnadsfri
Pajala kommun erbjuder kommuninvånare
gratis opartisk konsumentvägledning.
Vid försäljning via telefon eller internet har
du alltid 14 dagars ångerrätt oavsett vad
du sagt/kommit överens om över telefon.

www.pajalaairport.se
+46(0)978-511 10
Bokning: www.jonair.se

Falska fakturor gällande varor du inte har
beställt skall inte betalas, utan 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

> Samtalsbyrån med
familjerådgivning
Kvinnor och män, par, familjer eller andra
nätverk är välkomna till Samtalsbyrån om
ni behöver tala med någon utomstående.
Information och tidsbokning:
0970-189 34 samtalsbyran@gallivare.se
Familjerådgivare:
Lena Cederqvist och
Stefan Eriksson.
Läs mer på www.gellivare.se
kommun & samhälle
stöd & samtalsbyrån

