Byastämma
Skånes Fagerhult

Stödfamilj sökes!
Vi söker ständigt stödfamiljer som kan göra
en insats för barn och ungdomar i alla åldrar.

- 6 september kl 19.00 i Bokelundaskolan På våra byastämmor träffar du kommunstyrelsens representanter och
chefstjänstemän i den kommunala förvaltningen.

Just nu söker vi en stödfamilj till en 10-årig
pojke med diagnosen autism. Omfattningen
är 2-3 dygn per månad.

Här får du möjlighet att direkt påverka hur vårt samhälle ska utvecklas genom att ställa frågor, framföra synpunkter och delta i samtal
kring små och stora frågor som rör vår bygd.

Är du intresserad kontakta vår socialsekreterare Monika Forsman:

Skicka dina frågor
Du kan skicka frågor och synpunkter om vad du önskar att vi ska
diskutera på stämmorna.

E-post: monika.forsman@orkelljunga.se
Tel: 0435 – 55 338

Skicka in dina frågor och synpunkter till:
Byastämma, Örkelljunga kommun, 286 80 Örkelljunga
Eller via vår e-tjänst ”synpunkter” på www.orkelljunga.se
Välkomna!

Kurs i Aktivt
föräldraskap

Inbjudan till 2017-års
Balansera mera!

Familjecentralen kör igång höstens
kurs i Active Parenting med start 5
oktober.

Tips och råd för att förhindra fallolyckor

Kursen bestående av sex tillfällen ger
dig bl. a. kunskaper om hur föräldraskapet kan stärkas, hur konflikter förebyggs och barns utvecklingsstadier. Kursen riktar sig till föräldrar med
barn i åldern 0-6 år och är gratis för boende i Örkelljunga kommun.

Skånes Fagerhult Solgården 3/10 kl 10:00-12:00
Örkelljunga Forum 5/10 kl 13:00-16:00

Mer information och anmälan hittar du på
www.orkelljunga.se/familjecentralen
Vi behöver din anmälan senast 18 september.

Örkelljunga kommun
skyltar upp!
Inom vår kommun finns många vackra och historiskt intressanta platser
väl värda ett besök. Örkelljunga kommun satsar lite extra på att skylta
de sevärdheter som idag inte har någon skylt.
Har du en plats som ligger dig extra varmt om hjärtat och som inte får
den uppmärksamhet den förtjänar?
Då kan du skicka in ditt förslag till oss på kommunledningsförvaltningen. Skriv vilken sevärdhet du vill skylta upp, gärna med en beskrivning,
så vi förstår hur viktig just din plats är och glöm inte att ange var den
finns.
Skicka ditt förslag till turism@orkelljunga.se.
Vi vill ha ditt svar senast 17 september.

Ur programmet:
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www.orkelljunga.se

Serva din Rollator
•
Senior sport school
•
Prova på Yoga (Forum)
•
Vad är bra att ha i hemmet

kommunkontor@orkelljunga.se

Råd från Dietist
PRO-Kören
Fika

0435-550 00

