Norsjö - en attraktiv och företagsam kommun där kropp och själ hinner med!

Information från

Norsjö kommun
Nr 3 april 2008

Norsjö kommun söker:
Enhetschef med verksamhetsansvar för
bl.a. vatten, avlopp och gator/vägar
Ref. nr. 09/08

Sista ansökningsdag: 2008-04-21
Omfattning/Varaktighet: Heltid, tills
vidare. Provanställning kan bli aktuell.
Tillträde: 2008-08-01 eller tidigare efter
överenskommelse.
Miljö- och hälsoskyddsinspektör,
semestervikariat. Ref. nr 12/08

Sista ansökningsdag: 2008-04-25
Plats: Bygg- och miljöenheten, Norsjö
kommun
Tid: Visstidsanställning 3 månader, ev.
längre Omfattning: Heltid
Säsongsanställda parkarbetare
Ref. nr 13/08

Sista ansökningsdag: 2008-04-14
Plats: Kommunförrådet
Tid: Maj-september Omfattning: Heltid
Semestervikarier inom vård och omsorg

Sista ansökningsdag: 2008-05-31
Vill Du få chansen till ett spännande arbete

inom vård och omsorg? Vi behöver
semestervikarier till hemtjänsten, särskilda
äldreboenden och till våra gruppboenden
inom handikappomsorgen. Du måste också
ha fyllt 18 år.
Kanske just Du är en av dem vi söker.
Vill du göra en ansökan så fyller du i
”blankett semestervikarie” som du hittar på
kommunens hemsida www.norsjo.se, under
rubriken blanketter.
Mer information om de lediga jobben hittar
du på www.norsjo.se, klicka på ”lediga
jobb” i den vänstra spalten.

Ändrade öppettider
på Norsjö bibliotek
Onsdagen den 30 april
ej kvällsöppet
Torsdagen den 1 maj
Kristi himmelsfärds dag
biblioteket stängt
Fredagen den 2 maj
biblioteket stängt

Världsbokdagen
23 april

Ansökan skickas in till:
Kanslienheten
Norsjö kommun
935 81 Norsjö
Ansökan med e-post skickas till:
jobbansokan@norsjo.se
Märk ansökan med namnet på det jobb du
söker.

firas på
Norsjö Bibliotek
Se kommande affischering

Information från Norsjö Lärcentra
Boka in Torsdag 17 april!

Omsätt dina studietankar till verklighet!

ABF, Biblioteket, Norsjö Lärcentra och Vuxenskolan bjuder
på ärtsoppa, informerar om våra verksamheter, har tipsrunda
m.m. på kommunparkeringen den 17 april mellan kl. 13.0018.00 (vid mycket dåligt väder ställer vi in).
Välkomna!

Vid Norsjö Lärcentra/Norsjö Gymnasium kan du läsa
enstaka ämnen eller hela program på gymnasienivå. Du kan
också läsa hela program eller enstaka kurser på
högskolenivå. Hos oss kan du också få det mesta av den
information och service du behöver för att läsa på distans.

15 april

Vill du veta mer?

….är sista ansökningsdagen om du vill läsa på högskola
eller universitet till hösten. Ansökan görs på
www.studera.nu

Kontakta Helén Ask
Tfn. 0918-142 57
E-post: helen.ask@norsjo.se

Notiser
Fika tillsammans?
Norsjö kommun inbjuder
företagen i Norsjö till ett
morgonfika och en
pratstund!
Datum: onsdag 9 april
På Petras Café kl. 08.00
Datum: onsdag 16 april
På Fabriken i Bastuträsk
kl. 08.30
Mikael Lindfors,
Elly Karlsson
Ps! Vi bjuder naturligtvis
på fika! Ds

Går du i
byggnadstankar?
Norsjö kommun säljer en
attraktiv strandnära tomt på
Brännanområdet vid
Norsjön, arean är på 1749
kvm. Fastigheten är
avstyckad och klar att
bebyggas för
permanentboende eller för
fritidsändamål.
Det finns också möjlighet
att köpa industritomter och
villatomter. Industrimark
finns både i Bastuträsk och
Norsjö. Färdiga villatomter
hittar du i Svansele och
Norsjövallen.
Kontakta tekniska
förvaltningen för mer
information:
Thim Bäcklund,
tfn 0918-142 52
Kenneth Larsson,
tfn 0918-141 52
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Information från IT-enheten
Fibernät finns utbyggda i Norsjö,
Bastuträsk, Kusfors, Gumboda, Svansele,
Bjurträsk, Norsjövallen, Kvarnåsen,
Åmliden och Risliden. Näten omfattar
byarnas centrala delar. I villor som anslutits
finns en s.k. mediaomvandlare med
datanätsuttag installerad. I Norsjö,
Bastuträsk och Norsjövallen är flertalet
flerfamiljshus och lokaler också anslutna till
nätet. I flerfamiljshusen har
fastighetsägaren installerat datanätsuttag i
varje lägenhet.
I byarna Norsjövallen, Kvarnåsen,
Lillholmträsk, Bastutjärn, Bjurträsk,
Örträsk, Gumboda, Arnberg, Bjursele och
Fromheden har datanät byggts med s.k.
ADSL-teknik. Här används Telias befintliga
kopparledningar för datatrafiken och
anslutning är möjlig på alla adresser som
har en fast telefonanslutning till
telestationen i respektive by. I anslutna
fastigheter har ett s.k. ADSL-modem
installerats.
Tjänster i datanäten

Norsjö kommun har lämnat sin roll som
tjänsteleverantör i näten. I villor med
fiberanslutning eller ADSL-anslutning med
modem och i flerfamiljshus med
datanätsuttag kan abonnemang för
tjänsterna Internet och IP-telefoni beställas
från någon av leverantrerna Alltele, Brinet
eller T3. CRW planerar också att etablera
sig som tjänsteleverantör. Abonnemang kan
kopplas upp med några dagars leveranstid.
När abonnemang är klart levererar
tjänsteleverantören tjänsten och tar betalt av
kunden. Tjänsteleverantören ger också
kundsupport, tar emot felanmälan och
anmälan om flytt.
Utbyggnad av datanät

I de områden där fibernät har byggts ut

Kvinnojouren
Solrosen Norsjö

kommer att upphöra inom kort.

finns även möjlighet till efteranslutning av
fastigheter.
Taxan för efteranslutning är:
Om kabelrör finns fram till kundens hus
kostar anslutningen för företag och
privatpersoner 6000 kr inklusive moms. Om
kabelrör finns fram till kundens tomtgräns
men inte fram till huset är kostnaden 8000
kr inklusive moms. Om efteranslutning i
fibernäten ska kunna göras sommaren 2008
måste anmälan till Norsjö kommun göras
senast den 16 maj.
Efteranslutning till de redan färdigbyggda
ADSL stationerna kan göras med ca. en
månads leveranstid. Anslutningsavgiften 2
500 kr inkl. moms.
Ej utbyggda delar av kommunen

För de delar av kommunen där utbyggda
datanät saknas i dag pågår arbete med att
hitta nya lösningar. Ansökan om EU-bidrag
till utbyggnad är inlämnad. Tyvärr är
beslutsprocessen försenad, så det är ovisst
om beslut kommer innan sommaren. När
besked erhållits från EU kommer politiska
beslut att fattas om i vilken omfattning
utbyggnad ska ske.
Kontaktuppgifter

Norsjö kommun
www.norsjo.se/norsjonet
Alltele
www.alltele.se
Brinet
www.brinet.se
CRW
www.crw.se
T3
www.t3.se

0918-140 00
0910-79 80 00
0950-277 30
0771-279 279
090-12 93 00

Vänliga hälsningar
Karl-Axel Nygren
Kommunikationstekniker

Vi hänvisar till nationella kvinnofridslinjen:
Tfn. 020-50 50 50
Du får vara anonym och samtalet kan inte spåras.
Nr 3 april 2008

Norsjö kommun tar emot ensamkommande flyktingbarn
Nu kör vi!

Familjehem sökes!

Tisdagen den 18:e mars kom de tre första flyktingbarnen till
Bastuträsk. De kommer ursprungligen från Irak och Turkiet
och anlände med flyg till Falmark på kvällen där de togs
emot av boendets personal. Det har varit en hektisk tid för
personalen, som hängt gardiner, skruvat ihop sängar och
planerat jobbet för att få allting klart innan de första barnen
skulle anlända. Nu är det mesta klart och det verkliga jobbet,
att ledsaga ungdomarna in i ett liv i Sverige, tar vid.
Spännande!

De flyktingbarn som nu kommer till Norsjö kommer att bo i
gruppboende. Erfarenheten visar dock att vissa barn ej
fungerar i dessa boenden. Därför kommer det ibland att
behövas annat boende, till exempel familjehem.

Camilla Åström har anställts av Norsjö
kommun som socialsekreterare. Hon
kommer i första hand att ha ansvar för de
flyktingbarn som nu anländer till
kommunen och har sitt kontor i
kommunhuset.

Norsjö kommun söker därför familjer som kan tänka sig att
ta emot ett flyktingbarn i sitt hem under någon period.
Arvode utgår enligt fastställ taxa.
Är det någonting för dig och din familj?
Hör då av dig till:
Socialsekreterare Camilla Åström
Tfn. 0918-142 63
Flyktingsekreterare Kennet Johansson
Tfn. 0918-141 03

Information från bygg– och miljöenheten
Vill du påverka vattnet i din närmiljö?

Är du intresserad av hur vattnet mår i sjöar,
vattendrag och grundvatten där du bor eller
vistas? Vattenmyndigheten Bottenviken
arbetar med att ta fram en förvaltningsplan
för vårt vattendistrikt. Arbetet innebär att
vattenmiljöer ska kartläggas, mål och
kvalitetskrav ska fastställas och
åtgärdsprogram ska upprättas där det
behövs. Förvaltningsplanen är en
sammanfattning av hur det ser ut och vad
man planerar att göra för vattendistriktets
vattenmiljöer fram till 2015.
Vattenmyndigheten har under perioden 1
februari till 1 augusti ute en ”Översikt av
väsentliga frågor” på remiss.
Vattenmyndigheten vill bl.a. gärna ha
förslag på vattenområden eller
vattenproblem som de bör arbeta med.
Kommuner, företag, föreningar och
enskilda m.fl. får lämna synpunkter på
samrådshandlingen. Samrådshandlingen
finns tillgänglig på Vattenmyndighetens
hemsida;
www.vattenmyndigheterna.se/
vattenmyndigheten/amnen/Bottenviken/
Samråd/Vasentliga_fragor.htm

Norsjö kommun

Försäljare av reningsutrustning för
dricksvatten kommer till Norsjö 24/4
Den 24 april kommer några olika försäljare av
bl.a. arsenikfilter att finnas på Medan i Norsjö
mellan kl. 15-18. Ni som har problem med ert
dricksvatten eller är allmänt intresserade bör ta
tillfället i akt att se hur filtren ser ut och
fungerar samt ställa frågor till försäljarna.
Vi bjuder på kaffe.
Föreläsning om energi

För företag
7 april på Medan i biosalongen
16.00-17.00 Marcel Berkelder, Exergi B(y)rån
17.00-17.20 Fika med frågestund
17.20 Industri 45, info om företagsnätverk
Frågor och avslutning senast 18.00
För allmänheten: Solen värmer bäst!
7 april på Medan i biosalongen
kl. 18.30-20.30 med fikapaus
Solen är den enda hållbara värmekällan vi kan
nyttja. Hur kombinerar vi bäst med det vi
redan har? Föredrag av och med Norsjös
energi- och klimatrådgivare Marcel Berkelder,
Exergi B(y)rån
Arr. Kommunal energi- och klimatrådgivning
vid Norsjö kommun. Finansieras av
energimyndigheten.

Hur mår vårt vatten?
EU flaggar för ett krafttag
för att bibehålla
vattenkvalitén. Detta
kommer, mer eller mindre,
påverka oss alla. I
studiecirkeln ”Vattnets
väg” får du kunskap om
vattenmiljön och hur den
påverkas. En
vattensdragsvandring
kommer att genomföras
samt att vi försöker bilda ett
lokalt vattenråd.
Kontakta Studieförbundet
Vuxenskolan för mer
information,
tfn. 0918-108 96
Sim– och sporthall!
Solarium och styrkehall!
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Välkomna önskar
simhallspersonalen!
Tfn 0918-142 60
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Omvalsperiod för gymnasiet
Första ansökan till gymnasiet gjordes den 1 februari, nu är
det dags för en omvalsperiod 15 april – 5 maj 2008.
Norsjö Gymnasium erbjuder dej som söker gymnasiet en
utbildning med känsla och kvalitet:
• Trivsamma lokaler med närhet till idrottsanläggningar,
simhall och bibliotek
• Träning volleyboll eller hockey under skoltid och fritid
med föreningarna även möjlighet till fördjupning inom
ämnet friskvård
• Behörig och kompetent personal som månar om elevens
framtid
• Goda studieresultat -under flera år bland de bästa
skolkommunerna i Sverige
• Körkortsutbildning för elever som läser hela

gymnasieutbildningen. I körkortspaketet ingår tio
teorilektioner, 25 körlektioner, två teoriprov, en
halklektion och en uppkörning.
Våra program:
• Barn- och fritidsprogrammet
• Gymnasiesärskola
• Individuella programmet
• Industriprogrammet –Kommande ”Teknikcollege med
inriktning mot träteknik
• Naturvetenskapsprogrammet
• Omvårdnadsprogrammet –Kommande ”Vård och
omsorgscollege”
• Samhällsvetenskapsprogrammet
Välkommen till det lilla gymnasiet i hjärtat
av Västerbotten!

Föreläsning om orkidéer & beskärning av
buskar och träd med Per Jonsson från Tidlösa Design
Hur vi ska plantera orkidéer, när det är dags för omplanteringar
och näringstillförsel, varför blommar den inte o.s.v. Plantering
av träd, jord etc. Beskärning av buskar, träd och fruktträd.
Täckning av buskar o träd.
Torsdag 24/4, kl. 18.00. 150:-/person inkl. fika
Anmälan till Vuxenskolan:
Tel: 0918-108 96. hemsida: www.sv.se/norsjo

ABF Mitt i Lappland!
Kultur
Alexandra de Paoli, känd från radio, föreläser om örter.
Onsdag den 9 april kl. 18.00 på Medan i Norsjö
Entré med tilltugg: 50:Välkomna!
Samarrangemang mellan ABF, RST, Norsjö Trädgårdssällskap
och Medan

ABF-kontoret har fått hjul
Med start måndag den 7 april befinner vi i en husvagn på
hjul. Vi kommer att kuska runt i de flesta byarna i kommunen
under två veckor. Vi kommer att bjuda på kaffe och kanske en
och annan överraskning.. För att veta när vi kommer i
närheten av dig kolla in vår resrutt på www.norsjo.se eller via
affischer.
Håll ögonen öppna efter ABF Mitt i Lappland!
Katarina Hjelte och Anneli Söderström
Tfn. 0918-107 55, hemsida: www.abf-norsjo.info.se
Storgatan 49, 935 32 Norsjö

Årets nya broschyrer Gold of Lapland & Sommarvägar i norr
har kommit!
Låt oss inspireras av ”Guldkorn” som vi har i
närområdet!
Välkommen in så hjälper vi dig med semestertips!
~~~~~~
Passa på att fynda!
• Torgny Lindgrens bok PÖLSAN förr 230 kr, NU 69 kr
• Street Map 150 sv.orter med gaturegister, förr 69 kr, NU 15
kr
• Linneá Axelsson, Viskningar vittnen förr
298 kr, NU 100kr
Norsjö turistbyrå
Lena Bjursell & Annika Holmström
Tel. 0918-142 00
E-post: turism@norsjo.se

Norsjö kommun, 935 81 Norsjö Besöksadress: Storgatan 67
Telefon: 0918-140 00 Fax: 0918-141 00 E-post: info@norsjo.se
www.norsjo.se

