Brukarråd Junsele
20151209
Bosse och Conny hälsar alla välkomna.
Vi börjar med att hälsa två stycken nya medlemmar till brukarrådet. Vi välkomnar Åsa Nilsson och
Linn Johansson och presenterar oss kort för varandra.
Ingen speciell information till Bosse och Conny
Frågor till Bosse och Conny
-

Linn tyckte att man skall få hab.ersättning de dagar man studerar i skolan. Vi kollar upp det
och ger svar på nästa brukarråd.

-

Kent och Johan vill ha en bro till förrådet i Junsele. Vi bestämde att de bygger det själva
tillsammans med Sören.

-

Kent och Johan vill ha högre hab.ersättning. Åsa tar frågan med sig och skall kolla upp det.

-

Christian vill ha sin lön från ICA som den övriga personalen istället för att få den från Sollefteå
kommun. Bosse och Conny tar med sig den frågan till ICA.

-

Christian tycker att det är för dåligt vägunderhåll på vintern. Det gäller både sandning och
skottning. Han tycker att det är en trafikfara för de som går till jobbet. Åsa tar med sig frågan
till kommunen.

-

Christian och de övriga brukarna skulle vilja ha en julfest. Tiden är dock för knapp för att
arrangera en sådan i år. Vi tittar vidare på frågan.

-

Vi bestämde att vi ska ha fyra brukarråd per år. Två i Junsele och två i Sollefteå.

Information från Bosse och Conny
Det har startat upp en ny lantgrupp hos Öhrlings hästgård i Strinne. De har även lite smådjur. Det är 7
brukare som jobbar där.
Det har öppnat ett nytt café på Hågesta med två brukare.
Det har startats en bussgrupp på dagcenter som ska hjälpa samhällsbygg med en del arbeten.
Vi har fått en ny medarbetare som har börjat hos oss. Han heter Peder och jobbar på Fixarna samt att
han kommer att ha ansvaret för våra öppna arbetsplatser.
Inga övriga frågor
Nästa möte 20160301
Mötet avslutades med julgröt och skinksmörgås.

