Nyheter om fiber till landsbygden
Är du intresserad av fiber och bor du på landsbygden i Örkelljunga kommun?

Örkelljunga kommun har en målsättning att stötta fiberutbyggnaden i hela
kommunen. När det gäller fiber till landsbygden så har Svenska Stadsnät AB
lämnat in en ansökan till landsbygdsprogrammet hos Länsstyrelsen i Skåne.
För att ansökan om fiber till landsbygden i Örkelljunga kommun ska prioriteras på Länsstyrelsen i Skåne är det viktigt att vi får in så många intresseanmälningar som möjligt innan den 20 januari 2017.
Gå in på www.svenskastadsnat.se/intresseanmalan för att göra en intresseanmälan om fiber till landsbygden i Örkelljunga kommun.

Din anmälan är viktig för att en utbyggnad ska kunna bli möjlig.
Läs mer om bredband på landsbygden på www.orkelljunga.se

Informationsmöte om
fiber till landsbygden
Den 17 januari kl. 18.00 hålls ett
informationsmöte på FORUM
Örkelljunga.
Kom, lyssna och ställ frågor till
Birgitta Krook från Svenska Stadsnät
AB och kommunalråd Carina Zachau.
Lokalen är begränsad till 150 personer
så därför krävs en anmälan. Anmälan
sker via kommunens hemsida.
Besök www.orkelljunga.se för att göra
din anmälan till informationsmötet.

Hjälper, vårdar eller stödjer du en närstående?

Vi erbjuder stöd och råd till dig som hjälper en anhörig i Örkelljunga kommun.
Anhörigstödet i Örkelljunga kommun vänder sig till dig som på något vis hjälper, vårdar eller stödjer en person som på
grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder behöver hjälp i vardagen. För dig som är anhörig finns det möjlighet att
vara med i samtalsgrupper, delta i olika aktiviteter och enskilt få råd samt stöd.
Alla grupper träffas på Violen Stockholmsvägen 13 i Örkelljunga. För mer information och anmälan kontakta
anhörigkonsulenten på 073 - 43 55 450 eller skicka e-post till violen@orkelljunga.se.

Följande grupper finns på anhörigstödet under våren 2017
Anhöriggrupp 1
Här träffas anhöriga till äldre drabbade av olika sjukdomar. Även du
som mist din närstående är välkommen. Varannan tisdag kl. 14.0016.00. Start 10 januari.

Anhöriggrupp 2 - Yngre/förvärvsarbetande.
Här samtalar vi om de speciella problem som uppstår när man är
yngre och förvärvsarbetar. Tid enligt överenskommelse.

Parkinsongrupp
En samtalsgrupp för dig som har en närstående med Parkinsons
sjukdom och för dig som lever med sjukdomen. Första måndagen
varje månad kl 14.00-16.00. Start 6 februari.

Multipel skleros
En samtalsgrupp för dig som har en närstående med MS och för dig
som lever med sjukdomen. Tredje måndagen varje månad kl 14.0016.00. Start 16 januari.

Demensgrupp
En samtalsgrupp för dig med en närstående som har en demenssjukdom. Sista måndagen varje månad kl 14.30-16.30. Start 30
januari.

Våga leva vidare
En samtalsgrupp för dig som mist en närstående. Vi samtalar under
tre tillfällen om sorg, kris och förändring. Tid enligt överenskommelse.

Skaparcirkel
Tycker du om att pyssla och att skapa är Violens skapacirkel
kanske något för dig. Vi gör smycken, skålar, kransar viker böcker
med mera. Varannan vecka tisdag 13.00-16.00. Start 17 januari.

Bingo
Ett trevligt sätt att umgås med bingo och kaffepaus. Varje torsdag
mellan 13.30-16.00. Start 12 januari.
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