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> 80-liters sopkärlen byts ut
med start vecka 13.
80-liters sopkärlen byts ut till 140 liters kärl med
start vecka 13. Låt kärlet stå ute tills att det är
utbytt.
När du ställer ut ditt/dina sopkärl inför tömning:

> Tillfällig ändringav öppet-

tider på Återvinningsstationen
vecka 14, 15 och 16.
Återvinningscentralen är öppen till 11.00
skärtorsdag 3 april. STÄNGT 3 och 6 april
samt 14-15 april på grund av utbildning.

* I sopkärl avsedda för hushållsavfall får endast
hushållsavfall läggas.

> Förskjutning av sopturer

* Avfallet ska vara inlagt i påse eller paket av
lämpligt material och storlek, samt vara väl
förslutet.

Vecka 15 (6-12 april) förskjuts alla turer
med en dag då måndag är en röd dag.

* Om innersäck används får den inte vikas över
framkanten på sopkärlet. Avfallet i kärlet ska
placeras så att det faller ut när det töms
i hämtningsfordonet.
* Sopkärl får inte fyllas så att locket inte går
att stänga. Ej vara så tung att det blir uppenbara svårigheter vid förflyttning eller att arbetsmiljökrav för renhållaren inte kan tillgodoses.
* Vid minusgrader bör avfallet hanteras på
sådant sätt att det inte fryser fast i kärlet.
* Vid hämtning av avfall ska sopkärl placeras
plant och med lockets öppning och tagg vänd ut
mot tömningsfordonet. Kärlet ska stå minst 0,5
meter från närmaste hinder.
* Tagg-märkningen ska vara hel (defekt tagg ska
meddelas till renhållaren snarast).
* För att vara säker på att ens sopkärl töms bör
kärlet ställas ut kvällen innan.
* Fastighetsinnehavaren ansvarar för rengöring
och tillsyn av sopkärl.

vecka 12

> Politiska mål antagna av
kommunfullmäktige

I kommunen är visionen:
“Ett gott liv i en levande kommun”
I målen som antogs eftersträvas
bland annat:
• En ekonomi som är uthållig och i
balans.
• Hög livskvalitet och hållbar tillväxt som
gör att människor vill bo och verka här.
• En attraktiv arbetsgivare nu och i
framtiden.

> FIB – första insatsbil
Räddningstjänsten har utökats med en
första insatsbil.
I den finns utrustning för att kunna ge
första hjälpen.
Jourhavande räddningsledare kommer att
använda bilen oavsett var hen är
och tid det är på dygnet.
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> Gode män sökes

> Ny flygoperatör

Kommunen är i ett stort behov av gode män.
Framförallt till ensamkommande barn.

Med anledning av de många inställda flygen
på flera av flyglinjerna Avies trafikerade
sade Trafikverket upp avtalet med
flygbolaget för en tid sedan.

> Ny besöks- och telefontid
hos överförmyndaren
Från och med 1 januari har överförmyndaren
telfontid på tisdagar.
Telefon: 09.00-11.00
Besök: Enligt överenskommelse.

Det blir Umeåbaserade Jonair AB som tar
över rutten efter Avies från och med sista
mars.

0978-122 12, 070-246 66 78
overformyndare@kommun.pajala.se

Det är samma bolag som enligt plan skulle
börja flyga sträckan 25 oktober enligt den
senaste upphandlingen med Trafikverket
som sträcker sig över fyra år.
Inledningsvis kommer planen ha sex säten.

> Samtalsbyrån med
familjerådgivning

> Konsumentvägledning är
kostnadsfri

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

Pajala kommun erbjuder kommuninvånare
gratis opartisk konsumentvägledning.

> Aktivitetskalender för
sommaren

Pajala kommun ska dela ut en kalender
med de aktiviteter som anordnas i
kommunen under sommaren baserat på
det material som skickas in till oss.
Händer det något i din by?
Mejla information om aktiviteten till:
ulrika.huhtaniska@kommun.pajala.se
Senast 10 maj.

Vid försäljning via telefon eller internet har
du alltid 14 dagars ångerrätt oavsett vad
du sagt/kommit överens om över telefon.
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

> Earth Hour 28 mars
Pajala kommun ställer sig bakom miljömanifestationen Earth Hour där man mellan
20.30-21.30 släcker ljuset för miljön.
Kommunen släcker dock inte ner med
tanke på säkerheten för allmänheten och
kommunens boenden.

