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Omsorg
och hjälp

Flytten till Brogården stärker 
samarbetet i hemtjänsten

Natalia Sielicka och Isabell Malmgren vid sin nya arbetsplats.

I december flyttade Bromöllas 
hemtjänstgrupper in i helt 
nya lokaler på Brogården. 
Tidigare satt både chefer 
och personal utspridda på 
flera ställen i samhället. 
Flytten till Bronsåldersti-
gen har bidragit till stora 
förändringar i rutiner och 
arbetssätt. Ökat samar-
bete och utbyte av erfaren- 
heter mellan hemtjänst-
grupperna är två av för-
delarna. 

Hemtjänsten i Bromölla har  
verksamhet dygnet runt. Perso-
nalen är uppdelad i fyra grupper 
som har varsitt geografiskt 
område – norra, östra, västra 
och centrala. Det finns även en 
nattpatrull som arbetar i samt-
liga områden i hela kommunen. 
Maria Broman, som är chef 
över den centrala och västra 
delen, berättar att hemtjänsten 
besöker 200 unika personer 
varje dag och utöver det 
har ytterligare 200 personer 

trygghetslarm. Sammanlagt gör 
hemtjänsten runt 400 besök per 
dag. 

De cirka 70 anställda arbetar 
efter scheman som överlappar 
varandra med morgon- och 
eftermiddagspass som kom-
pletteras av nattpatrullen. På 
så sätt är verksamheten igång 
alla timmar på dygnet.  

Kommunikationen mellan de 
anställda sköttes tidigare via 
telefon eftersom de befann sig 

på olika ställen. Att alla nu är 
samlade gör informationsut-
bytet mycket enklare, men det 
finns fler fördelar. 

–Vi får utbyte av erfarenhet på 
ett helt annat sätt nu. Vi arbetar 
som en enhet där alla får 
samma information samtidigt 
och vi kan hjälpa varandra på ett 
enklare sätt. Det är även lättare 
att driva utvecklingsarbete ihop, 
vi slipper sköta all kommunika-
tion över telefon och har lokaler 
som är anpassade för vår verk-
samhet säger Kim Jeansson, 
chef över nattpatrullen. 

Att lokalerna är anpassade för 
verksamheten innebär bland 
annat att det numera finns både 
konferensrum, grupprum och 
dokumentationsrum där perso-
nalen kan arbeta ostört. Tekni-
ken är uppdaterad och köket är 
både rymligt och anpassat för 
antalet som använder det. 

–Vi är både nöjda och glada, 
vi blir inte störda av ljud och 
människor på samma sätt som 
tidigare säger Isabell Malmgren, 
vårdbiträde.

–Nu känns det verkligen som 
att vi har en riktig arbetsplats, 
fyller undersköterskan Natalia 
Sielicka i.

Flytten har inneburit en del 
förändringar för de anställda 
och trots blandade känslor till 
en början har nu Isabell och 
Natalia landat i att det har varit 
en positiv utveckling för verk-
samheten.

–Det var först lite nervöst 
eftersom det var så mysigt att 
sitta på Drejaren men nu har 
vi kommit varandra mycket 
närmare. Samarbetet fungerar 
jättebra, förklarar Isabell. 

–Det känns verkligen som bara 
en hemtjänstgrupp nu. Vi träf-
fades inte så mycket innan men 
nu ses vi hela tiden och vi har 
fått nya vänner i jobbet, berät-
tar Natalia.

Även medborgarna märker skill-
nad efter flytten. Kim Jeansson 
menar att personalen jobbar 
mer enhetligt och att det höjer 
kvalitén för de som får hjälp. Det 
är lättare att få in resurser och 
personalen täcker enklare upp 
för varandra. Arbetet har effek-
tiviserats. 

–Vi tror att det blir mer sam-
arbete och nya rutiner fram- 
över. Det kommer bara bli bättre, 
säger Natalia och Isabell. 

Poesiafton på Drejaren
Välkomna alla seniorer till en 
liten poesiafton i all sin enkelhet. 
Anna Westerberg, verksam som 
skådespelare och poesitolkare, 
läser valda stycken ur bland annat 
Harry Martinssons ”Aniara”. 
Det blir en spännande resa från 
grästuvan utanför stugknuten 
till de svindlande och oändliga 
avstånden i rymden. Under 
kvällen finns det varm choklad 
med marshmallows att köpa för 
10 kronor.

Vi ses den 24 mars klockan 
20–21 på Drejaren, Hermansens 
gata 16 i Bromölla. Vid frågor 
kontakta Birgitta Jansson på 
0709-23 32 02.

Vi samlar utblommade 
vårlökar!

Har du blomlökar i kruka hemma 
som känns svåra att slänga efter 
utblomningen? Om du lämnar 
in dem på Drejaren på Herman-
sens gata 16 i Bromölla under 
mars-april så blir de utplante-
rade i Drejarens trädgård i maj. 
Med förhoppning om att de 
kommer blomma om och om 
och om igen…

Drogförebyggande arbete, 
barn och unga
Välkommen till en kunskapskväll 
riktad särskilt till föreningar. Ni är 
viktiga i det drogförebyggande 
och hälsofrämjande arbetet i vår 
kommun, speciellt när det gäller 
barn och unga som är aktiva i 
er förening. Under denna kväll 
samtalar vi om hur vi kan arbeta 
hälsofrämjande med era fören-
ingar som arena. 

Vi ses den 22 mars klockan 
18 –20.30 i hörsalen på Kultur-
punkten. Ha gärna med fören-
ingens alkohol- och drogpolicy. 

Anmäl dig till
ida.karlsson@bromolla.se
senast den 17 mars.

Alla barn i centrum (ABC)
Föräldrar till barn mellan 3 och 
12 år är varmt välkomna till våra 
gruppträffar om föräldraskap, 
ABC.

På träffarna varvar vi diskussio-
ner, filmer, övningar och reflek-
terar baserat på den senaste 
forskningen inom föräldraskap 
och barns utveckling.

De totalt fyra träffarna har 
varsitt tema och är gratis. Det 
bjuds på dryck och tilltugg. 

Läs mer och anmäl dig på 
bromolla.se/abc  

Betala inte för något du 
anser är fel!
Har du fått en faktura som du inte 
känner igen eller som du anser 
är felaktig? Tänker du att du 
måste betala för att du annars 
kan få en betalningsanmärk-
ning? Gör inte det. Så länge du 
säger ifrån till företaget som har 
skickat fakturan och fortsätter 
säga ifrån även om företaget 
skickar fakturan till inkasso, kan 
du inte få en betalningsanmärk-
ning.

Har du fått ett krav som är fel-
aktigt är det viktigt att du skrift-
ligen kontaktar den som har 
skickat kravet för att bestrida.

Mer information finns på 
bromolla.se/konsument 

Uppleva
och göra

Anordna aktiviteter under 
påsklovet
Din förening eller ditt företag får 
gärna medverka för att tillsam-
mans med oss skapa ett härligt 
och aktivt lov för alla skollediga 
barn och ungdomar under påsk-
lovet!

Berätta om aktivitet, plats, tid, 
rekommenderad ålder, eventuell 
föranmälan och kontaktperson i 
anmälan till
maria.bjork@bromolla.se
senast den 24 mars. 

Stiftelsen Bromölla Natur- 
och Kulturmiljövårdsfond 

Ansök om bidrag från stiftelsen 
Bromölla Natur- och Kulturmiljö- 
vårdsfond senast den 31 mars på
fri.bromolla.se/bidrag

Kulturhelg
Kulturhelgen i Bromölla pågår 
mellan 10 och 12 november. 
Den arrangeras av Bromöllas 
kultur- och föreningsliv samt 
andra aktörer tillsammans med  
Bromölla kommun.

Läs mer på bromolla.se/kulturhelg

Konstrunda
Tipsa oss om utställningar och 
konstrundor som äger rum i 
kommunen under påsk! Infor-
mationen kommer läggas ut på 
kommunens webbplats. 

Både konstnärer och arrangö-
rer är välkomna att mejla 
ola.persson@bromolla.se med 
information om konstnär, 
datum, tid och plats senast den 
26 mars.

Näringsliv
och arbete

Svar om feriearbete
Du som är 16–17 år och 
ansökte om feriearbete senast 
den 7 mars kommer få svar 
senast den 28 mars via post. 

Välkommen till en 
inspirationskväll 

Den 22 mars bjuder vi in till en 
inspirationskväll med temat 
”Ta din passion eller hobby till 
nästa nivå!”. Möt inspirerande 
personer som delar med sig av 
sina resor följt av tips och idéer 
för att kunna ta nästa steg. 

Läs mer och anmäl dig på
bromolla.se/inspirationskvall

Gå Lilla Företagarskolan
på påsklovet! 

Lilla Företagarskolan är för dig 
som går i årskurs 8 eller 9 och 
som vill hitta sätt att tjäna 
extra pengar, utveckla dig 
själv eller ta din hobby till en 
ny nivå. På 360 minuter får 
du en grund med inspiration, 
kunskap och verktyg för att ta 
dina idéer vidare!

Läs mer och anmäl dig på
bromolla.se/lilla-foretagarskolan 

Kommun
och politik

Kommunfullmäktige 3 april
Kommunfullmäktige samman- 
träder måndagen den 3 april 
klockan 19, i Sessionssalen, 
kommunhuset. Ärendelista och
handlingar finns på 
bromolla.se/anslagstavla 

Mötet är öppet för allmänheten 
och ljudsänds via
bromolla.se/webbsandning

Frågor till allmänhetens 
frågestund skickas till 
kommunstyrelsen@bromolla.se 

Earth Hour 
Lördagen den 25 mars är det 
Earth Hour. Under en timmes tid 
släcker människor världen över 
sina lampor som en symbo-
lisk handling för att få världens 
ledare att agera för planeten. Vi i 
Bromölla vill självklart delta och 
därför släcker vi gatubelysningen 
i centrala Bromölla klockan 
20.30–21.30. 

Var gärna med och släck 
lamporna i ditt hem! 

Självservice har öppnat på 
bromolla.se
Nu har vi lanserat våra första 
e-tjänster på Bromölla kommuns 
webbplats. Här kan du utföra 
dina ärenden när som helst på 
dygnet, helt digitalt. Fler e-tjäns-
ter utvecklas kontinuerligt.   

E-tjänsterna hittar du på
bromolla.se/sjalvservice 

Nu kan du lämna e-förslag
Genom e-förslag kan du som 
kommunmedborgare ta initiativ 
till utveckling och förändring i 
frågor som rör kommunen. I en 
ny e-tjänst beskriver du vad du 
vill ska utvecklas.

Andra kommunmedborgare kan 
rösta på ditt e-förslag via kom-
munens webbplats. Får förslaget 
minst 50 röster blir det ett 
ärende som politikerna behandlar. 

Information och regler finns på
bromolla.se/eforslag

Bygga, bo
och miljö

Nu hämtar vi trädgårds-
avfall igen
Med ett trädgårdskärl blir du 
enkelt av med buskar, ris, gräs 
och löv från din trädgård. Vi 
hämtar trädgårdsavfall varan-
nan vecka från vecka 11-46. 
Det är både smidigt och enkelt 
och du slipper att själv köra 
iväg med ditt trädgårdsavfall.

Du tecknar abonnemang för 
tjänsten på 0456-82 25 00 
eller på avfall@bromolla.se 
så ställer vi ut kärl till dig och 
startar hämtningen!

Tänk på att trädgårdsavfallet 
ska läggas löst i kärlet.

Läs mer på
bromolla.se/tradgardsavfall  

Gratis energirådgivning
Vinterns energikris har varit 
påfrestande för många. Våra 

energirådgivare ger opartisk 
och kostnadsfri rådgivning med 
stöd till hushåll, små och med-
elstora företag, bostadsrätts-
föreningar och organisationer. 
Hör gärna av dig för att få 
hjälp med att hitta besparings- 
möjligheter för din fastighet. 

Läs mer på
bromolla.se/energiradgivning

Har du ett eget avlopp av 
äldre modell? 

Du kommer i så fall få ett 
tillsynsbesök av en miljö-

inspektör från kommunen som 
ska undersöka att din anlägg-
ning uppfyller dagens renings-
krav. 

Vi prioriterar avlopp som 
saknar tillstånd eller som är 
runt 20 år och äldre. Syftet med 
projektet är att dåliga avlopp 
ska åtgärdas för att förbättra 
vattenkvaliteten hos våra 
värdefulla sjöar, vattendrag, 
hav och grundvatten. 

Projektet startar i kommu-
nens norra delar under våren. 
De hushåll som väntar besök 
kommer få ett brev med 
information och tidsplan. Vi 
kommer även bjuda in till ett 
informationsmöte.

Håll utkik på kommunens 
webbplats efter inbjudan.

Dags att klippa häcken
Våren är en bra tid att se över 
och klippa den växtlighet som 
du som fastighetsägare ansva-
rar för. Det krävs fri sikt för att 
trafiken på gator och i bostads-
områden ska vara säker och 
framkomlig. Häckar, buskar och 
andra växter som växer ut 
från din tomt får inte skymma 
sikten. 

Enligt Plan- och bygglagen 
ansvarar fastighetsägaren för 
att den växtlighet som finns 
på tomten är i vårdat skick och 

inte stör intilliggande trafik. 
Om fastigheten är illa skött kan 
det leda till påföljder för dig 
som fastighetsägare. 

Läs mer om ditt ansvar och 
vilka regler som gäller på
bromolla.se/hack
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