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> Avtackning Kurt Wennberg
Kurt Wennberg avslutar sitt uppdrag som
kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd
den 31 december.
Alla välkomnas till öppet hus för avtackning.
Vi bjuder på tilltugg och tårta.
När: 12 december
Tid: 14.00-16.00
Var: Fiket, förvaltningsbyggnaden.
Obs!
Är ni ett sällskap på fler än fyra personer,
klass, förening eller liknande anmäl er senast den
8 december till Ulrika Huhtaniska via mejl:
ulrika.huhtaniska@kommun.pajala.se.

> Gode män sökes
Kommunen är i ett stort behov av gode män.
Framförallt till ensamkommande barn.
> Ny besöks- och telefontid
hos överförmyndaren
Från och med 1 januari har överförmyndaren
ny veckodag för samtal och besök.
Torsdag:
Telefon: 09.00-11.00
Besök: 13.00-15.00.
Annars enligt överenskommelse.
0978-122 12, 070-246 66 78
overformyndare@kommun.pajala.se

> Förändrad tidtabell Pajala Airport
under jul och nyår.
Se www.pajalaairport.se för mer information.
Medborgarvägen 4, 984 85 Pajala • Växel: 0978-120 00
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Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen
kombineras storslagen natur med en unik nybyggaranda. Här finns
ett positivt företagsklimat, en kraftigt växande arbetsmarknad samt
fantastisk skola och barnomsorg. LÄS MER PÅ PAJALA.SE

Någon behöver dig!
Har du engagemang, tid och plats för
barn och ungdomar?

Pajala kommun söker:
- Familjehem: Barnet/ungdomen bor på
heltid hos er under en kortare
eller längre tid. Hen är en del i familjens
gemenskap, vardag och aktiviteter.
- Kontaktfamiljer: Ni tar emot barn/
ungdomar i ert hem vissa dagar varje
månad. Exempelvis kvällar och helger.
- Kontaktpersoner: Uppdraget kan se
mycket olika ut. Ni gör något
tillsammans. Exempelvis
idrottsaktivitet, bio eller läxläsning.
Arvode och omkostnadsersättning utgår
i alla uppdrag.
Ni erbjuds också råd, stöd och
vägledning av en socialsekreterare.

Vill du veta mer?
Kontakta (socialsekreterare):
Ann-Louise Pantzare,
ann-louise.pantzare@kommun.pajala.se
Johanna Perttu Uusitalo,
johanna.perttu-uusitalo@
kommun.pajala.se
Eller via växeln vardagar 08.30-09.30.
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> Förändrade
renhållningsturer under jul-,
nyår- och trettondagarna.
Obs! Vissa dagar körs dubbla turer.
Ordinarie dag
(December
vecka 52
> Måndag 22
> Tisdag 23
> Onsdag 24
> Torsdag 25

Hämtas v. 52-2
December
vecka 52
Måndag 22
Måndag 22
Tisdag 23
Tisdag 23

December/
januari
v. 1
> Måndag 29
> Tisdag 30
> Onsdag 31
> Torsdag 1

December/
januari
v. 1
Måndag 29
Måndag 29
Tisdag 30
Tisdag 30

v. 2
> Måndag 5
> Tisdag 6
> Onsdag 7
> Torsdag 8)

v. 2
Onsdag 7
Onsdag 7
Torsdag 8
Fredag 9

Ställ ut kärlet kvällen innan.

> Elever har tyckt till om
miljön i centrum
Under hösten 2014 har arbetet med att
ta fram planer för ombyggnation och
upprustning av Kirunavägen, Tornedalsvägen, Soukolovägen samt Kengisgatan påbörjats.
Med anledning av detta har elever på
Smedskolan och Centralskolan under
hösten tittat närmare på trafik- och
centrummiljön i
centralorten.
Elevernas synpunkter och förslag på
hur trafik- och centrummiljön kan utformas ska sedan användas för att få ett
bättre och bredare
kunskapsunderlag när utformningen av
vägarna ska arbetas fram.
Kunskaper som kan bidra till att skapa
en trygg, trevlig och attraktiv miljö där
allas rörelsefrihet värnas.
Resultaten av elevernas arbete
kommer att ställas ut i kommunhusets
foajé från och med 16 december och
några veckor framåt.
Välkomna

> Öppettider återvinningscentralen jul- och nyår
Vecka 52-1
> Måndag 22
> Tisdag 23
> Måndag 29
samt kväll
> Tisdag 30
> Fredag 2

08.00-15.00
08.00-15.00
08.00-15.00
16.00-19.00
08.00-15.00
STÄNGT

Ordinarie öppettider från och
med 7 januari.

> Ytterligare ett blad med
kommuninformation kommer ut innan
jul och nyår med information även på
finska och meänkieli.

> Kom ihåg att släcka julljusen!

