Kommunbladet november 2014
Det här är några av artiklarna i
kommunbladet nr 8.
Har du frågor eller vill veta mer om vad
som händer i Norsjö under november månad?
Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller
Sofie From, telefon 0918-141 21.

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

Kommunen söker God man
En God man hjälper personer som på grund av

funktionsnedsättning eller sjukdom inte kan
sköta sin ekonomi själva.
Den som är God man får ersättning.
Vill du veta mer om hur det fungerar kan du
kontakta överförmyndar-enheten på
Norsjö kommun.
Telefonnumret är 0918-141 70.

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.

Det här händer på Norsjö bibliotek i november
Måndag 10 november klockan 18
Kura skymning för vuxna.
Vi läser ur boken Stallo av Stefan Spjut.

Tisdagen den 11 november klockan 18.
Om affärs-livet i Norsjö och Bastuträsk.
Vi ser på bilder och samtalar.
Samtalsledare: Asta Burvall.

Tisdagen den 25 november klockan 18.
Välkommen till biblioteket och lyssna när
författaren till boken
hemmafrun Maj i Örnsköldsvik berättar.

På skyltsöndag den 30 november
klockan 14 till 18 är det
öppet hus på Norsjö bibliotek.
Det blir försäljning av böcker och tidningar,
tävlingar för barn och vuxna.
Vi bjuder på glögg, saft och pepparkakor.

Nästa nummer av kommunbladet kommer
den 1 december.
Material till kommunbladet skickas till
e-post: sofie.from@norsjo.se
telefon: 0918-141 21.

