Visit Nordmaling

Kommunchefen
har ordet
Nya förutsättningar skapar
nya möjligheter

Alla organisationer som är verksamma en längre tid hamnar i situationer med förändrade förutsättningar. Utvecklingsarbete för att
förutse och möta nya ingångsvärden
är därför avgörande för organisationernas välmående.
Kommunernas arbetssätt liknar i allt
större utsträckning företagens och
den mest enskilt pådrivande faktorn
är digitaliseringen som möjliggör
snabbare processer.
Näringslivet jobbar aktivt med
begreppet time to market; för att
i en ökad konkurrenssituation
minimera tiden från idé till färdig
produkt och leverans till kunden.
Kommunala organisationer arbetar
intensivt med att minimera tiden
mellan ord och handling men är
samtidigt verksam i ett demokratiskt sammanhang och styrs av
olika regelverk. I kommunallagen
framgår att kommunens viktigaste
beslut fattas av kommunfullmäktige. Det skapar en medveten
tröghet som kvalitetssäkrar och
möjliggör att flera perspektiv
beaktas inför viktiga frågeställningar. Även om likheterna
mellan näringsliv och kommuner
ökar har företagen vinstkrav medan
kommunala organisationer skall
förhålla sig till god ekonomisk
hushållning, som i sin tur förutsätter
ett resultatkrav.
En modern organisation är
kontinuerligt i rörelse för att
anpassa sig till rådande förutsättningar och utan tillförsel av utvecklingsarbete uppstår alltid ohälsa
vilket gör att fel och brister blir
synliga. I verksamheter med en
omodern organisationskultur löser
man fel genom att söka syndabockar och leta efter ursäkter.
Ett sådant arbetssätt hämmar
utvecklingsförmågan när medarbetarna fokuserar till att inte göra
fel, istället för att göra rätt.
En modern välmående organisation
har insikten att fel uppstår och är
till för att justeras genom ständigt
förbättringsarbete.
Nordmalings kommun har flera
utmaningar att hantera som gör
Nordmalings kommun
Kungsvägen 41
Nordmaling

Vår turistweb behöver uppdateras inför sommaren. Finns ditt företag där
eller vill du lägga till det? För att stå med på visitnordmaling.se behövs en kort
sammanfattning av verksamheten, tre foton av bra kvalitét och länk till en
hemsida. Se till att vår information stämmer och hålls uppdaterad.
Maila ändringar till Paula.QuinonesCanessa@nordmaling.se

ett tydligt avtryck i kommunens
ekonomi. Genom att arbeta med
problemlösning utifrån rådande
lokala förutsättningar med moderna angreppssätt kommer nuvarande utmaningar att lösas och
framtida att undvikas. En organisation som föreskrivs kollektiv
fasta tillhör det förgångna medan
anpassning genom acceleration
och broms representerar moderna
arbetsformer.

Visitumeå gör om sin regionwebb. I den nya layouten för regionwebben kommer inte öppettiderna hos företagen visas att visas utan istället hänvisas det till
företagens egna webbplatser. Eftersom visitnordmalings sida är kopplad till
regionwebben gäller det även för oss.

Sommaraktiviteter i kommunen

För att kunna marknadsföra och informera om sommarens händelser i
kommunen ber vi alla föreningar att skicka in information om tex
sommarcaféer, veteranträffar, musikkvällar eller idrottshändelser till
kommunikatör Josefine Larsson senast 31 maj.
josefine.larsson@nordmaling.se Märk mailet med Sommaraktivitet.

Avgörande faktorer för att få effekt
med ett modernt angreppssätt är
uthållighet tillsammans med
ansvarstagande medarbetare och
ett fortsatt arbete tillsammans.

Hemvändarvecka v. 29

Ska ni anordna en aktivitet under hemvändarveckan 15 – 21 Juli? Skicka in
din aktivitet senast 31 maj till kommunikatör Josefine Larsson,
josefine.larsson@nordmaling.se. Märk mailet med Hemvändarvecka.

Äntligen är sommaren här

Evenemangskalender för kommunen

Grundskoleförordningen klarlägger att ”läsåret skall börja i augusti
och sluta i juni samt ha minst 178
skoldagar och inte mindre än 12
lovdagar. Tiden går fort och snart
är vårterminen slut. Idogt arbete
under läsåret och nationella prov
för barnen i åk3, åk6 och åk9 gör
att såväl skolledning, lärare och
elever längtar efter ett välförtjänt
sommarlov.

Visste ni att det finns en digital eventkalender på visitnordmaling?
Där kan föreningarna själva lägga in sina aktiviteter som ska godkänns av en
administratör och sedan publiceras. Tjänsten är gratis och vid ett större
arrangemang syns det även på umeåregionens webbplats. Kalendern är även
kopplad till appen Mitt Nordmaling.

Byte av vattenmätare
Från februari till sista oktober kommer kommunen att vara ute och byta
vattenmätare. För att det ska vara lätt att byta ut mätaren eller läsa av den är det
viktigt att den är lättåtkomlig för kommunens personal.

Innan det är dags för sommarlov
väntar skolavslutningen torsdagen
den 13 juni med sånger som Idas
sommarvisa och Den blomstertid
nu kommer. Skolavslutningar är
glädjefyllda på många sätt och är
något som förenar familj, släkt och
vänner. Ta vara på tillfället genom
att besöka årets skolavslutning för
att bidra till festligheten!

Vid frågor kontakta Tommy Lundholm 070-3748902

Lotteritillstånd
Den 1 januari 2019 införde Sverige en ny spelreglering och en ny Spellag.
Ideella föreningar som är öppna för allmänheten får efter registrering hos
kommunen anordna lotterier under en femårsperiod. Föreningen utser en
lotteriföreståndare som ska godkännas av kommunen.
Ansökan om Lotteritillstånd
För att ansöka om lotteritillstånd fyller du i blanketterna som finns på kommunens hemsida. Vill du veta mer kontakta Maria Syd,
maria.syd@nordmaling.se

Tack för ordet!

Sista kullenträffen för våren 2019

27/5 Näslunds konditori, Oskar Magnusson berättar samt musikunderhållning med ” skivor till kaffet ”

Varmt välkomna till fika och en stunds underhållning!

Lokal: Kullen, Bryggaregatan 6
Tid: 13.00
Pris: 40:Arrangör: Frivilliga för Kullenträffar
Kontaktperson: Gunilla Eriksson 0730 27 52 43

Ulf Månsson, Kommunchef
Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling
Telefon: 0930-140 00 (Växel)
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