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Fullsatt premiärbuss för nyinflyttade
Det blev en fullsatt premiärbuss för kommunens nyinflyttade i söndags. Över femtio personer tjänstemän, tolkar, politiker och nyinflyttade - följde med på bussturen för nyinflyttade
kommuninvånare. Bussresan är en del av kommunens inflyttarservice – att kommunen ska bli
bättre på att välkomna nya invånare.
Söndag den 22 september var det premiär för kommunens bussresa för nyinflyttade kommuninvånare.
Över 50 förväntansfulla personer samlades på kommunens parkering för att delta i bussturen – unga
och gamla, både tjänstemän, tolkar, politiker och huvudpersonerna – de nyinflyttade.
Bussresans första stopp var Olofsfors Bruk där gruppen fick delta i en guidad tur. Där fick de brukets
historia berättad för sig och hur och hur processen med att få fram stångjärn gick till. Informationen
tolkades sedan till tre olika språk: tigrinja, dari och engelska. Resans andra stopp var vid
Tallbergsbroarna där man fick information om tågbroarnas historia och om turismen längs
kommunens båda skogsälvar. Att se broarna både ovanifrån och underifrån var ett populärt inslag.
Resan avslutades sedan med fika för alla deltagare hos lantbruket Åbrånets Limousine. Många var
även intresserade av lantbrukets egenproducerade produkter och passade på att köpa med sig kött hem.
-

Vi är jätteglada över att det kom så många, vi hade inte riktigt väntat oss den här
uppslutningen. Och det verkade uppskattat, många tackade oss efteråt för initiativet.
Förhoppningsvis är detta någonting vi kan fortsätta göra varje år, säger Elizabet Westerlund,
samordnare för resan.

Bussresan för nyinflyttade är en del av ett beslut i kommunstyrelsen i april i år om att kommunen ska
förbättra sin service till nyinflyttade kommunbor, så kallad inflyttarservice. Förutom en bussresa satsar
man även på att skicka ut informationsbrev och broschyrer. Det finns även möjlighet att svara på en
enkät där kommunen hoppas att få några svar på varför människor väljer att flytta till just Nordmaling.
Inbjudan till bussresan gick ut till personer inflyttade under 2012 och första halvan av 2013.
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