Nyhetsbrev 2, vecka 11 2019

Medborgarservice i Malmbäck
Nu är det dags för nyhetsbrev nr 2 från Nässjö kommun angående förändringarna på
medborgarkontoret i Malmbäck. Det är viktigt att du är välinformerad och vet vad som
händer. Därför får alla hushåll i och runt Malmbäck detta nyhetsbrev. Om du vill veta vad
som händer mellan varje brev så är du välkommen att besöka Nässjö kommuns
webbplats, nassjo.se, där förändring fått en egen rubrik och plats.

Stängt och öppet

Medborgarservice i Malmbäck flyttar och har stängt för besök den 25-29 mars (vecka 13). Under
den stängda veckan kan du som behöver komma i kontakt med kommunen som vanligt ringa tel.
0380-51 80 00 eller besöka något av de andra servicekontoren.
Den 2 april öppnar medborgarservice tillfälligt i Malmbäcks vårdcentral, Ådalagatan 4. Följande
öppettider gäller från den 2 april 2019
• Måndag kl 10-18 – lunchstängt kl 12.20-13.30
• Onsdag kl 10-18 – lunchstängt kl 12.30-13.30
• Fredag kl 9-15 – lunchstängt kl 12.30-13.30
Vårdcentralen kommer att ha öppet som vanligt under tisdagar och torsdagar. Det kan bli lite
trångt, men med lite god vilja och tålamod så har samlokaliseringen alla möjligheter att fungera
under en övergångsperiod.
Den mest frekvent utlånade litteraturen kommer att följa med till de tillfälliga lokalerna liksom
övrig service. Anledningen till att vi valt denna placering är bland annat att infrastrukturen med
fiber är utbyggd och att kommunens administrativa nät och det publika nätet är tillgängligt.
Den 16 mars kl 11-15 säljer vi de böcker som gallrats ut och som inte bedöms vara av intresse
för annat bibliotek i kommunen. Välkommen till medborgarkontoret för att fynda.

Skolbibliotek

Arbetet med att bygga upp ett skolbibliotek fortsätter. Enligt plan ska detta inrymmas i ett av
skolans klassrum. Biblioteket kommer att bli snarlikt övriga skolors skolbibliotek. Under
byggnationen delas böckerna upp mellan låg- respektive mellanstadiet och utlåningen sker inom
klasserna med hjälp av pedagogerna.

Representanter i utvecklingsgrupp

Samhällsföreningen i Malmbäck har fått möjlighet att bjuda in tre till fyra representanter till en
fokusgrupp. Här kan den som är samhällsintresserad att vara med och påverka den framtida
utvecklingen medborgarservicen i Malmbäck och tillsammans med bland annat projektledare och
berörd näringsidkare bidra till ett framtida Malmbäck med tankar och idéer. Förhoppningen är att
även någon representant för besöksnäringen i Malmbäck ska delta eftersom vår Info Point
(bemannad turistserviceplats) behöver utvecklas och stärkas. Är du intresserad? Hör av dig till
samhällsföreningens ordförande Mikael Lägermo.
Gruppens arbete kopplas till en styrgrupp. Projektledaren är föredragande i styrgruppen, som
ytterst är de som fattar besluten utifrån de politiskt fastställda ramarna.

ICAs utbyggnad

Föra att kunna flytta in medborgarservice i ICA Nära behövs en tillbyggnad. Bygglovet är
inskickat och just nu pågår arbetet med att ta fram fasad- och planritningar. Om allt går enligt
plan ska tillbyggnader vara klar till julen 2019.

Frågor & funderingar
Om du har frågor om förändringen är du välkommen att höra av dig till oss. Vi lägger upp alla
frågor vars svar som vi tror kan intressera flera under rubriken Frågor & svar på nassjo.se.
Du är välkommen att höra av dig till:
•

Katrin Fritz, avdelningschef,
tel 0380-51 80 21, katrin.fritz@nassjo.se

•

Therese Ekbladh, chef medborgarkontoret,
tel 0380-51 86 57, therese.ekbladh@nassjo.se

•

Cecilia Gerhardsson, kommunledningsstrateg,
tel 0380-51 80 52, cecilia.gerhardsson@nassjo.se

