
Information från Robertsfors kommun
Kommunkansli: Storgatan 13, 915 81 RobeRtSfoRS, tel 0934-14 000

Besök kommunens Hemsida: www.robertsfors.se

Evenemang

Teater - Välkommen till mords 
Plats: brukspatronen i Robertsfors 
tid: fredag 20 februari kl 19.00 
biljettpris: Vuxna 400 kr inkl. 3 rät-
ters meny. 
obs! begränsat antal, max 70 pers. 
biljettbeställning: 0934-10523 

Teater - Rum för rasande 
Plats: Centrumhuset Robertsfors 
tid: tordsdag 26 februari kl 19.00 
biljettbeställning: 0934-10523 

Skotervisning på sjön i Åkullsjön 
Den 7 februari kl 10-14 
försäljning av hamburgare & korv 
samt kaffe & läsk.

Kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar 2009 

onsdag 25 februari 
onsdag 22 april 
onsdag 10 juni 
onsdag 16 september 
onsdag 2 december 

Kommunstyrelsens 
sammanaträdesdagar 2009 
tisdag 17 februari 
tisdag 7 april 
tisdag 26 maj 
tisdag 25 augusti 
tisdag 22 september 
tisdag 17 november 
tisdag 8 december 

Vi träffas och trivs och 
dricker torsdagskaffet

Mötesplatsen för senio-
rer som bor hemma och 
vill få en stunds samvaro 
och fika tillsammans. 

Plats: edfastgårdens matsal
tid: 13.00-15.00
Kostnad: 20 kr för fikat
Planerade datum under våren:
22/1, 5/2, 19/2, 5/3, 19/3, 2/4, 
16/4, 14/5, 28/5 

Välkomna!

Boka in den 8:e mars!!!
Kommunens projekt Next Step i 
samarbete med studieförbunden 
kommer att ha ett samarrangemang 
under internationella kvinnodagen 
den 8:e mars. temat för arrang-
emanget är KReAtIVItet!

Maud olofsson håller ett föredrag 
och fler föredragshållare är kon-
taktade. Vi planerar för ett 20-tal 
kreativa kvinnor som utställare. 
Fikaservering, filmvisning och pys-
sel för barnen.

Mer information om arrangemang-
et kommer närmare den 8:e mars.

Ny barn- och utbildningschef
Hans lerner Umeå tillträdde i början 
av januari 2009 tjänsten som barn- och 
utbildningschef inom kommun. före 
det var Hans verksam som gymnasie-
chef på Jenningsskolan.

Inför 

Robertsfors Bruks
250-årsjubileum

Välkommen till Robertsfors bruks 
förenings första öppna möte 

Den 16 februari kl 19.00  
Plats: Stallmästargården, 

Herrgårdsvägen 5, Robertsfors   

Avgifter inom Äldre och handikappomsorg 2009
Hemtjänstavgift enligt maxtaxa  Max 1712 kr/månad  
trygghetslarm enligt maxtaxa  Max 100 kr/månad  
Korttidsvistelse Gläntan  85 kr/dygn  
Matdistribution  42kr/portion  
fotvårdsbahandling Pensionärer (oavsett boende)  280 kr/behandling 
fotvårdsbahandling Övriga  350 kr/behandling 
Medicinsk behandling (utifrån remiss)  100 kr/behandling

Under mitten av januari har tillväxten-
heten tillsammans med Vuxenskolan 
och byautvecklingsrådet (bURK) haft 
fyra träffar ute i kommunen. Syftet var 
att informera om allt intressant som 
händer i kommunen under året och 
väcka tanken på hur detta kan komma 
kommunen till godo. Vi har högtidlig-
hållandet av 200 år av fred med kunga-
parets besök i Ratan, en fredsstafett m 
m. Kommunen fyller 35 år, bruket firar 
250-årsjubileum och SM i plöjning går 
av stapeln här. Robertsfors kommun 
kommer att uppmärksammas i media 
under året och antalet besökare kom-
mer att bli stort. frågan vi ställde inför 
och under träffarna var ”Hur kan vi i 
kommunen ta tillvara på detta tillfälle 
på bästa sätt?”. träffarna ägde rum i 

lars bäckström har tillsammans med 
delar av ledningsgruppen besökt 
busia Uganda för att se hur vårat Sa-
laIda projekt fungerar. Vi blev positivt 
överraskade, de flesta av de 2000 träd 
vi planterade tillsammans med de 
svenska ungdomarna hade vuxit till 
sig, orkestern som vi hjälpt till med 
spelar otroligt bra och skolorna har 
satt upp papperskorgar och arbetar 
hårt med Miljöblomman. Vi besökte 
också sjukhuset där vi överlämnade 
babypaket från Röda Korset som var 
mycket uppskattade.

Busia Uganda

Sammanställning av Inventerings- & informationsträffarna
Ånäset, Åkullsjön, Granån och Djäk-
neboda. Informationen om att dessa 
träffar skulle ske fanns i Mellanbyg-
dens sista nummer innan jul, men tycks 
delvis ha försvunnit i all julrusch.

för att alla deltagare och övriga ska 
få ta del av vad som togs upp under 
träffarna lägger vi nu ut en samman-
ställning på kommunens hemsida. 
Sammanställningen finns på förstasi-
dan under ”Aktuellt”. Här finns tips, 
idéer, förslag och exempel på hur vi 
i Robertsfors kommun skulle kunna 
ta tillvara på årets möjligheter. Vi på 
Tillväxtenheten tar gärna emot fler 
uppslag och tips.

läs den, fundera och hör av Dig till 
Ann lindberg, tel: 0934-141 11, e-post: 
ann.lindberg@robertsfors.se

Lediga lägenheter
Vi har lediga lägenheter i Robertsfors, 
Ånäset, flarken och Överklinten. 
besök gärna vår hemsida www.ro-
bertsforsbostader.se eller ring oss på 
0934-141 13.

Robertsfors kommun inbjuder alla
samhällsråd, bya-/intresseföreningar

        & enskilda invånare till

Program
Välkommen
Kort tillbakablick – utvecklingsarbetet 2008
Kaffe
Hållbar utveckling – Ålborgåtagandena
Lunch
Presentation av medborgarenkät
Work-shops och kaffe

- att bo & leva i Robertsfors kommun
- demokrati & delaktighet
- kommunal service

Sammanfattning och avslutning

Tid: Lördag 2008-01-31, kl 10-15
Plats: Tingshuset, Ånäset

VÄLKOMMEN!

Anmälan senast
torsdag 2009-01-29
till  Robertsfors
kommuns reception
på tel: 0934 - 141 00


