Förlängt erbjudande om
fiberanslutning
Örkelljunga kommun har sedan tidigare
tecknat ett samverkansavtal med IP-only
avseende fiber till landsbygden. Nu förlänger
vi kampanjen!
Många boende har redan gjort sin beställning men
IP-Only har valt att förlänga kampanjen så att de
som ännu inte tecknat en fiberanslutning har
möjlighet att göra det till ett förmånligt pris.
Sista beställningsdag är nu 13 april 2017.
Hur beställer jag?
Du beställer enkelt på IP Onlys hemsida
www.ip-only.se/portal eller genom att skicka
beställningsblanketten du tidigare fått ta del av.
Notera att denna information skickats ut till samtliga i området. Har du redan skickat in en beställning så behöver du inte skicka in en ny.
Har du frågor?
Ta kontakt med IP Onlys kundservice på tel:
0200-43 00 00 (vardagar 08.00-17.30) eller

Den 26 mars kl. 11.00-17.00 är barnens
dag. Alla barn mellan 2-12 år är välkomna
att köpa biljett. Vuxna följer med utan extra
kostnad.
Bland annat kommer du att finna hinder/
hoppborgar, en trollkarl, Elsa från Frost,
ansiktsmålare, ballongkonstnärer, barnbio,
teaterlek med mera.
Korv och lättare förtäring finns att köpa på
plats.

www.orkelljunga.se

Psykisk ohälsa/missbruk
Marcus Sandborg föreläser om tiden från en strulig tonåring till en utslagen 26-åring som missbrukade droger och jagades av demoner. 2010 gav han
ut sin självbiografiska bok ”En lång väg hem” som
framför allt handlar om modet som fick honom att
vända om och hitta vägen tillbaka till livet.

Barnens dag på
FORUM Örkelljunga

Biljetter finns att köpa på
www.orkelljunga.se/evenemang

Föreläsning

Några punkter ur föreläsningen
Vad schizofreni egentligen är
• Att leva med schizofreni
• Hur är det att uppleva psykoser
• Vägen från drogmissbruk
• Att vara pappa med psykisk ohälsa
• Vilka redskap det finns för att tillfriskna

•

Tid: 29 mars kl 18.00
Plats: Församlingshemmet i Örkelljunga
Fri entré och ingen anmälan, alla intresserade är
välkomna!
Vid eventuella frågor kontakta anhörigstödet, tel
073-43 55 450 eller e-post violen@orkelljunga.se

kommunkontor@orkelljunga.se

0435-550 00

