Simhallen och motionstävlingen

Kommunchefen
har ordet
Kunskapsutbyte
när andra kommuner besöker
Nordmalings kommun Handels-rådet
i Haparanda besökte Nordmalings
kommun i juni för att lära sig mer
om kommunens arbete med företagsfrämjande åtgärder. Besök från andra
kommuner och besök i andra kommuner är viktiga för kommunens
utveckling.
Kommunerna arbetar med likartade
uppdrag men det finns olika perspektiv för hur man arbetar med samma
frågeställning. Några av angreppssätten passar Nordmaling mycket väl
medan andra är berikande utifrån
vetskapen att det finns bättre angreppssätt.

Första spadtaget för omlastningsterminalen i Rundvik
Måndagen den 1/7 togs det första
spadtaget för omlastningsterminalen
i Rundvik. Totalt har kommunen fått
39 miljoner i bidrag från Tillväxtverket, Region Västerbotten och
Trafikverket.
Stickspåret som färdigställs våren
2020 växlar in i Rundvik norra och
kommer fokusera på trä- och skogsindustri. Botniabanan och Nordmaling
är en betydande pusselbit av den så
kallade ”Bottniska korridoren”; som
är en infrastrukturell förbindelse mellan Norge, Sverige och Finland med
järnvägsförbindelse till Ryssland,
Europa och Asien.
Ekonomin
Nordmalings kommun har precis som
många andra kommuner ekonomiska
utmaningar vilket har diskuterats
under en längre tid, i flera forum.
Kommunfullmäktige fattade den 24/6
beslut om ett effektiviseringsprogram som syftar till resultatstärkande
åtgärder inför år 2020 (protokoll från
KF är tillgängliga via kommunens
hemsida). Programmet skall
implementeras efter semesterperioden och framtagande av planer
är en enklare fas i processen än den
verkställande.
Hursomhelst finns goda förutsättningar att göra verkstad av fattade beslut.
Tar tillfället att tacka alla som arbetat
med beslutsunderlagen för gott arbete
med konstruktiva samtal.
Nordmalings kommun befinner sig
i ett oönskat ekonomiskt läge och
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Simhallen har stängt över sommaren och öppnar igen onsdag 21 augusti.

det kommer bli mindre förändringar
eftersom förutsättningarna kräver det.
Oavsett orsak och anledning är vikten
av att prioritera rätt saker och leverera
rätt kvalité avgörande, för att effekten
skall bli rätt.

Digitala anslagstavlor
Flera kommuninvånare hör av sig angående den begränsade funktionen av
de digitala anslagstavlorna vid E4:an.
Tavlorna är viktiga för Nordmalings
kommun och driftas av en extern
aktör som har utmaningar. Vi kommer
arbeta vidare för att få en varaktig
lösning på frågeställningen.
Datorn är bra till mycket men är
ingen barnvakt!
Forskning visar att en stor andel
av barnen är stillasittande och att
beteendet tilltar när man inte är i
skolan. Vidare finns samband mellan
rörelsemönster och hälsa. Undersökningar visar att läsplattor och telefoner
bidrar till stillasittande och att föräldrarnas engagemang är betydelsefull
för barnen.
Sommaraktiviteter
Nordmalings kommun erbjuder
rikligt med sommaraktiviteter. Föreningar, företag och organisationer
är delaktiga och utbudet är brett.
Bland aktiviteterna återfinns bl.a.
Hemvändarveckan den 13-22 juli,
Norrforsdagen, Rundviksdagen, tio
sommarcaféer, Nordmalings sommarmarknad, loppisar, Dansbandsveckan vid Gräsmyr loge, guidande
vandringar vid Olofsfors bruk,
konstutställningar, museum, Formstråket Sommarkväll, Sommarfesten,
sommarlovsaktiviteter för barn, Sommarkul Nordmalings bibliotek m.fl.
Trevlig sommar!

Åtta vinnare har utsetts i vårens motionssimtävling:
1:a pris:Misa Abrahamsson
Terminskort (Familj)
2:a pris:Elsa Hägglund		
Terminskort (Pens.)
3:e pris:Mattias Bolinder
Terminskort (Vuxen)
4-8:e pris:
Kristofer Lindblom		
Simglasögon värde 95 kr
Ann Björklund			
Simglasögon värde 95 kr
Tina Eriksson			
Simglasögon värde 95 kr
Monica Lundqvist		
Simglasögon värde 95 kr
Pär Lundqvist			
Simglasögon värde 95 kr
Priserna kan hämtas när vi öppnar igen efter sommaren.

Sommarmarknaden 19 – 20 juli.
Nordmalings marknad har pågått i olika former i över 100 år, och besöks varje
år av ca 15 000 personer. Ungefär 100 knallare brukar ställa ut och sälja sina
varor. Marknaden arrangeras av Nordmalings brukshundklubb, NBHK, sedan
snart två decennier. NBHK är en ideell förening med medlemmar som arbetar
under marknaden och dess arrangemang.
Under marknaden har kommunen ett bemannat tält utanför kommunhuset dit
alla är välkomna för att utbyta idéer, i år kommer det finnas extra information
om Öreälven under fredagen.

Hållbarhetsveckan
16 – 22 september är det återigen dags för SEE-veckan, även kallad Hållbarhetsveckan. SEE Står för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och är ett
samverkansprojekt i Västerbottens och Norrbottens län. Arrangemangen under
veckan ska bidra till starkare nätverk och till att lyfta fram goda
exempel på hållbar utveckling.

Läs mer och anmäl gärna ett arrangemang på
https://www.seehallbarhetsveckan.se/vasterbotten/

Sommarcaféer i kommunen
Aspeå Bygdegård 10/7, 24/7 och 31/7
Öppet onsdagar kl. 17.00-20.00
Orrböle Bygdegård: 6/7 – 10/7
Öppet kl. 12.00-20.00
Sunnansjö Bygdegård 16/7 – 21/7
Öppet alla dagar kl. 13.00 – 20.00
Hummelholm Byagård 18/7
Torsdag kl. 11.00-16.00
Bredviks Bönhus 18/7
Musik i sommarkväll kl.18.00
Brattsbacka Museum
Söndagar 7/7, 14/7, 21/7, 28/7 12.00 – 15.00.
Avslutning med tårtkalas 4/8 12.00-15.00
Mullsjö Bygdegård
Torsdagar 4/7, 11/7, 18/7, 25/7, 1/8 kl. 18.00-21.00
Bäcknäset Bygdegård 8/7 – 28/7, torsdag - söndag.
Öppettider kl.12.00-15.00, kvällsöppet kl. 19.00-21.00
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