Kommunbladet december 2014
Det här är några av artiklarna i
kommunbladet nummer 9.
Har du frågor eller vill veta mer om vad
som händer i Norsjö under december månad?
Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller
Sofie From, telefon 0918-141 21.

Information om Kommunbladet år 2015
Kommunbladet innehåller i första hand
information som Norsjö kommun har till
sina medborgare.
Föreningar, organisationer, studieförbund,
landsting och projekt kan också annonsera i
kommunbladet om aktiviteter som berör
medborgarna i Norsjö.
Kommunen kan inte lova att
alla annonser får plats

Kommunbladet delas ut vissa måndagar
År 2015 delas kommunbladet ut de här datumen:
2 februari, 2 mars, 30 mars, 4 maj, 1 juni,
7 september, 5 oktober, 2 november, 7 december

Sista datum för annonser är klockan 12
vissa torsdagar:
15 januari, 12 februari, 12 mars, 16 april,
14 maj, 20 augusti, 17 september,
15 oktober, 19 november
Skicka texter till
e-post: sofie.from@norsjo.se

Information från kommunhuset
Från den 22 december till och med den 6 januari
är kommunhuset och telefonväxeln
öppen de här tiderna:
•

måndag 22 december klockan 8-16.30

•

tisdag 23 december klockan 8-15

•

måndag 29 december klockan 8-15

•

tisdag 30 december klockan 8-15

•

fredag 2 januari klockan 8-12

•

måndag 5 januari klockan 8-12

Numret till växeln är: 0918-141 00

Beställ riksfärd-tjänst senast 5 december
Om du tänker beställa riksfärd-tjänst för att
göra resor till en annan kommun under
jul- och nyårshelgen ska du skicka
din ansökan till kommunen senast
den 5 december.
Har du frågor om riksfärd-tjänst kan du kontakta
bistånds-handläggare Karl Nyström Edefjäll.
telefon: 0918-141 27
e-post: karl.nystrom@norsjo.se

Ansökningar som kommer in efter den
5 december kommer inte att handläggas.

Kärleks-veckan 2015
Från den 7 till och med den 14 februari 2015 är
det Kärleks-veckan i Norsjö.
Norsjö kommun vill att alla människor som bor i

Norsjö ska kunna vara med och bidra med
olika aktiviteter under kärleks-veckan.
Vill du ordna en aktivitet under
veckan kan du höra av dig till oss så
skriver vi in den i programmet.

Kontakt-personer för Kärleks-veckan:
Mari-Louise Skoogh
Mobil: 070-646 49 44
E-post: mari-loiuse.skoogh@norsjo.se
Sofie From
Telefon: 0918-141 21
E-post: sofie.from@norsjo.se

Programmet finns på
www.norsjo.se/karleksveckan

Telefontid hos överförmyndaren
Från den 1 december 2014 har handläggaren hos
överförmyndaren telefontid måndag, tisdag,
onsdag, torsdag och fredag mellan
klockan 9.30 och 11.
Telefonnumret är 0918-141 70.

Överförmyndaren söker efter personer som
vill vara ombud, god man.
En god man hjälper personer som på grund av
funktionsnedsättning eller sjukdom inte kan
sköta sin ekonomi själv.
Vill du veta mer om uppdraget som god man kan
du prata med överförmyndar-enheten.

Information från biblioteken
Under skolornas jullov har biblioteket i Norsjö
öppet de här dagarna:
•

måndag 22 december klockan 12-15 och
17-19

•

tisdag 23 december klockan 12-15

•

måndag 29 december klockan 12-15 och
17-19

•

tisdag 30 december klockan 12-15

Biblioteken i Bastuträsk och Kvarnåsen har
stängt från den 22 december till och med
den 12 januari.

Utbildning om demens-sjukdom
Demens-teamet i Norsjö kommer att ordna
en utbildning för personer som har
anhörig med demens-sjukdom.
Om du är intresserad av att vara med ska du
anmäla dig senast den 18 december till
Maria Nilsson på
telefon: 0918-142 40 eller
e-post: maria.nilsson@norsjo.se

Målet med utbildningen är att du ska
få kunskap om:
•

vad demens-sjukdom innebär för den
sjuke och för närstående

•

vilket stöd som finns i kommunen och
landstinget.

Utbildningen startar i februari 2015,
är under dagtid och pågår 2 timmar,

vid 3 tillfällen.

Ändrade turer för sophämtning under
julveckan
För att hinna hämta sopor före julhelgen kör
sopbilen ändrade turer:
Måndag 22 december
På förmiddagen, ordinarie måndagstur,
Norsjö samhälle norr om Noret.
På eftermiddagen, ordinarie tisdagstur,
från Svansele till Långmyrliden.
Tisdag 23 december
På förmiddagen, ordinarie onsdagstur,
från Avaliden till Arnberg.
På eftermiddagen, ordinarie torsdagstur,
Från Norrby till Norsjö samhälle söder om Noret.
Onsdag 24 december
På förmiddagen, ordinarie fredagstur,
från Bastuträsk till Kattisträsk.

Information om parkering för allmänheten i
Norsjö samhälle
Tidigare var parkeringen på Storgatan 76 en
parkering som kunde användas av allmänheten.
Från februari månad 2014 är parkeringen och
motorvärmarna endast till för personalen som är
anställda i HVB hemmet Pallas.
Parkeringsytan används också av
transport-fordon.

Du som behöver använda allmän parkering kan
ställa bilen på parkeringsplatsen framför

kommunhuset eller på ytan vid
gamla busstationen.

Öppet-tider på återvinnings-centralen
Norsjö:
Måndag klockan 17-20
Onsdag klockan 9-11 och 12-16
Torsdag klockan 17-20
Bastuträsk:
Torsdag klockan 15-19
Dag före helgdag är det stängt.

Bidrag till kostnad för barns fritids-aktiviteter
Föräldrar som under en 12 månaders-period fått
försörjnings-stöd i 6 månader och har barn som
går i årskurs 4 till 9 kan söka bidrag för att
deras barn ska kunna delta i fritids-aktiviteter.
Bidraget kallas för fritidspeng.

Målet med bidraget är att barn i familjer med
ekonomiska problem ska få möjlighet att
aktivera sig på fritiden tillsammans med
andra barn, ungdomar och vuxna.
Vill du veta mer eller göra en ansökan?
Kontakta kommunens socialsekreterare inom
Individ och familjeomsorgen.

Musikskolans Julkonsert
Torsdag 4 december klockan 18:30 är det
julkonsert på Medan i Norsjö.

Musikcafé
Fredag 5 december klockan 13-15 är det
Jannes Frickeboda på Medan i Norsjö.

Skyltsöndag i Bastuträsk
Söndag 7 december klockan 13-16 är det
skyltsöndag i Bastuträsk.
Det blir tipsrunda och loppis.
Cafeét är öppet och Norsjö kommun bjuder
på glögg.

Nästa nummer av kommunbladet kommer
den 2 februari.
Material till kommunbladet skickas till
e-post: sofie.from@norsjo.se
telefon: 0918-141 21.

