Tionde året med Kullenträffar

Kommunchefen
har ordet
Nordmalings kommun
presenterar film om
näringslivet!

I samband med att Nordmaling
utmärkte sig i Svenskt Näringslivs ranking, Norrlands bästa
företagsklimat 2017, föddes idén
till en film. Syftet är att visa upp
Nordmaling som en företagsvänlig
kommun med flera starka och kreativa företag. Filmens titel är
”Nordmalings företagsklimat 2019
– Vi är stolta”
Filmen finner du på kommunens
hemsida www.nordmaling.se

Landshövding och länsråd
besöker Nordmalings
kommun under våren

Landshövding Magdalena Andersson och länsråd Lars Lustig besöker
Nordmalings kommun tillsammans
med länsstyrelsens ledningsgrupp.
Mötet syftar till att öka förståelsen
för verksamheternas funktioner
vilket skapar förutsättning för
att stödja kommunernas utveckling. Genom riktade insatser, eller
koordinering av aktiviteter som kan
stödja flera kommuner, kan länsstyrelsen i ett senare skede stödja
kommunens tillväxt.

Att förbereda personalen
inför mötet med framtiden

Förutsättningarna förändras ständigt
i de flesta branscher och ny teknik
tillsammans med förändrande
behov skapar nya möjligheter. För
att företag och organisationer skall
utvecklas behöver kompetensutveckling av personalen prioriteras. Medarbetare med arbetsledande funktioner i Nordmalings
kommun kommer därför under
våren erbjudas utbildning i ledarskap, ekonomi och processtyrning. Utbildningen kommer stödja
funktionernas utveckling genom att
fokusera till kärnverksamheten och
skapa samsyn.

installerats för att stödja uppkoppling till internet. Aktiviteten ökar
samhällsservicen och bidrar till
förbättrad informationsöverföring.
Skolor, äldreboenden, fritidsanläggningar, Resecentrum och
bibliotek är exempel på fastigheter
som kommer att erbjuda trådlös
uppkoppling. Mer information
om utbyggnaden av WiFi kommer
att presenteras via kommunens
hemsida.

Nordmalings kommun
skapar affärsmässiga
relationer

Nordmalings kommun behöver
precis som alla kommuner goda
relationer med sina intressenter.
Intressenter innefattar alla som har
en relation till organisationen och
kan bestå av en enskild person,
företag, förening, organisation,
kommun, myndighet eller region.
Goda relationer skapas genom
tillit, vilket klargör att motparten
inte genomför oväntade åtgärder
utan att inom rimlig tid informera
sina samarbetspartners om avsikten. Dessvärre har tågtidtabellen
sedan årsskiftet försämrats sedan
två olika tågentreprenörer visat
stor utvecklingspotential inom
området affärsmässighet. Nordmalings kommun har reagerat
och accepterar inte formerna eller
utfallet. Fortsatta samtal förs med
entreprenörerna för att tydliggöra
och konkretisera effekterna av
förändringen

Nordmalings kommun
Kungsvägen 41
Nordmaling

Kullenträffarna drivs helt ideellt i
samarbete med ABF och Stufieförbundet Vuxenskolan och startades för
att skapa en träffpunkt för boende på
och i närheten av Kullen. Ambitionen
var att varva musikunderhållning av
lokala förmågor med med presentation av företag i Nordmaling. Ambitionen finns kvar med den skillnaden
att även underhållare från andra håll
anlitats vilket medfört att ersättningar
betalats ut i större omfattning.
På grund av detta och ökade kostnader för inköp till fika var vi tvungna att
höja priset till 40 kronor i slutet av
förra året.

Vårens Kullenträffar

startar 4/2 med Joakim Widell operasångare och glädjespridare som
återkommer efter önskemål. Den 18
februari är det Karin Nordzell som
berättar om sitt liv med ”Humor,
skrot och återvinning”.
Hela vårens program kommer i nästa
lokalblad i slutet av februari.

Varmt välkomna!
Lokal: Ljusgården Kullen,
Bryggaregatan 6

Tid: 13.00
Pris: 40 kr
Arr: Frivilliga för Kullenträffar
Kontaktperson:
Gunilla Eriksson 0730-27 52 43

Studiecirkel för dig som är anhörig till
person med demenssjukdom boende
på SÄBO
Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt. Kommunens Demensteam kommer att anordna studiecirkel med 6 tillfällen, 2 ½ h varje tillfälle.
Vi har möjlighet att ha cirkeln kvälls och dagtid. Start i början av september.
Tid och plats meddelas senare.

Intresserad av att delta? Kontakta Ylva och Inga-stina
E-post: demensteam@nordmaling.se eller ring 070 689 85 87

Information från resecentrum
Den som ska ha kvar sin parkering
2019 måste se till att betala den
snarast.
Kontakta Resecentrum för mer info!
Resecentrum slutar sälja cigaretter
och säljer ut det som är kvar.

Tappat busskortet?
Har dina barn tappat busskortet?
Nu kan man swisha betalningen för
tillfälligt busskort.

Ökad service med trådlöst
nätverk

WiFi-uppkoppling för besökare av
kommunala anläggningar kommer att förbättras under våren. 50
stycken accesspunkter kommer

Alla är varmt välkomna till årets Kullenträffar. I år är det tionde året för
Kullenträffarna och vi, frivilliga för
Kullenträffar, är så glada att så många
vill komma på fika och en stunds
underhållning.

Numret är: 123 387 32 21
Mottagare är Nordmalings Kommun
Busskort.
Mer om skolskjuts hittar du här:
http://www.nordmaling.se/skolskjuts

Ulf Månsson, Kommunchef
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