Kommunbladet oktober 2014
Det här är några av artiklarna i
kommunbladet nr 7.
Har du frågor eller vill veta mer om vad
som händer i Norsjö under oktober månad?
Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller
Sofie From, telefon 0918-141 21.

Norsjö arena fyller 10 år
Lördag den 11 oktober firar vi
Norsjö Arena 10-år.
Det här är några av punkterna på programmet:
•

mellan klockan 10 och 14 är det
gratis bad i simhallen,
vi bjuder på kaffe, saft och bulle

•

mellan klockan 19 och 21 är
det skridsko-disco i ishallen,
det är inte tillåtet att använda klubba och
puck.
Vi bjuder på varm choklad och bulle.

Norsjö Hockey kommer att sälja hamburgare
under kvällen.

Ann-Kristin och Torborg går i pension
Ann-Kristin Eriksson och Torborg Norman har
tillsammans arbetat 61 år och 9 månader åt
Norsjö kommun.
Ann-Kristin har arbetat både som
dagbarn-vårdare och kokerska och Torborg som
lokalvårdare.

Den 18 september firades Ann-Kristin och
Torborg av alla arbetskamrater som också ville
önska dem lycka till!

Föreläsning om äldres psykiska ohälsa
Tisdag den 4 november klockan 18.30 är det
föreläsningen Mellan äldreomsorg och psykiatri i
kommunkontoret på Storgatan 67 i Norsjö.
Föreläsare är Susanne Rolfner Suvanto.
Efter föreläsningen dricker vi kaffe och samtalar.
Välkomna!

Öppet-tider Café Nyfiket i Bastuträsk
Onsdag 15 oktober mellan klockan 13-15
Onsdag 12 november mellan klockan 13-15
Onsdag 10 december mellan klockan 13-15

Skulle du vilja att Café Nyfiket kom till din by?
Kontakta Sofie From
e-post: sofie.from@norsjo.se
telefon: 0918-141 21

Vandringsleds-förening startar i Norsjö
Om du är intresserad av natur, kultur och
friluftsliv eller äger mark längs någon
av vandringslederna är du välkommen på
möte med vandringsleds-föreningen.
Vi träffas torsdag den 9 oktober på Café 56.
Välkomna!

Droppens förskola fyller 25 år
Den 20 oktober mellan klockan 9 och 16 firar vi
Droppens förskola i Norsjövallen med
fika och pratar minnen.

Kulturkalendern
Bibliotekens öppettider:
Norsjö bibliotek
Måndag: 8 -15 och 17-19
Tisdag: 10 -15
Onsdag: 8 -15 och 17 -19
Torsdag: 8 -17
Fredag: 8 -15

Bastuträsk bibliotek
Tisdag: 8:30-11:30 och 16 -19

Kvarnåsen bibliotek
Tisdag: 18 - 20

Åke Lundgren på Norsjö bibliotek
Tisdag den 14 oktober klockan 18
berättar författaren Åke Lundgren om sin
senaste bok Zakris arv.
Birgit Andersson är samtalsledare.
Vi bjuder på fika!

Föreställningen Västerbotten
Onsdag 15 oktober klockan 19 är det
föreställningen Västerbotten- ordsatt,
tonsatt, framkallat på Folkets hus i Bastuträsk.
I föreställningen har berättaren

Marianne Folkedotter, musikerna Johan Norberg
och Jonas Knutsson satt ord och ton på
sina minnen och erfarenheter av
att vara västerbottningar.

Mats berättar om fåglar och vintern
Tisdag den 21 oktober klockan 18 är det
Fågel-kväll med Mats Bildström på
Norsjö bibliotek.
Mats visar bilder och berättar om hur
våra fåglar klarar vintern.
Vi bjuder på fika!

Läsecirkel-träff
Om du har läst boken Klingsor är du välkommen
att samtala om boken onsdag den
22 oktober klockan 18 på Norsjö bibliotek.
Birgit Andersson är samtalsledare.
Vi bjuder på fika!

Teater för barngrupper
Torsdag den 23 oktober klockan 12 är det
teater-föreställningen Lill-Zlatan och
morbror raring på Medan i Norsjö.

Stig Östmans Teatercafé
Fredag den 24 oktober klockan 19 är det
teatern Man tål ju inte vad som helst på Medan.

Dikter på Norsjö-bondska
Fredag den 24 oktober klockan 14-15 släpper
Erik Grahn sin bok med dikter på
bondska på Norsjö bibliotek.

Kulturlovs-vecka
Den 27-31 oktober är det Kulturlovs-vecka i
Norsjö kommun med skapande aktiviteter för
barn i åldrarna 10-16 år.

Valet till kommunfullmäktige
I Norsjö kommunfullmäktige finns det
31 platser.
Så här blev fördelningen av platser efter
valet den 14 september:
Centerpartiet har 4 platser.
Folkpartiet liberalerna har 2 platser.
Kristdemokraterna har 4 platser
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna har
17 platser.
Vänsterpartiet har 3 platser.
Sverigedemokraterna har 1 plats.
Personrösterna var inte räknade när
kommunbladet gick till tryck.

Kommunstyrelsens möte
Tisdagen den 9 september hade politikerna i
Norsjö kommunstyrelse möte.
Det här är information om en punkt som
politikerna hade på dagordningen.

Kommunchef Katarzyna Wikström fick i våras ett
uppdrag om att utreda hur och var en ny
busstation/resecentrum skulle kunna
byggas i Norsjö.
Politikerna fick information om 3 olika alternativ.
Alternativ 1. Bygga den nya busstationen på den
plats den har idag.

I byggnaden ska det finnas grillkök,
lokal för gods och en vänt-sal.
Ett alternativ är att bygga en övervåning med
lägenheter.

Alternativ 2. Bygga busstation i anslutning till
OK bensinstation i Norsjö
Det finns ett intresse från OK att låta en del av
fastigheten bli busstation.

Aternativ 3. Bygga en busstation på Medan i
Norsjö
Det finns bra med möjligheter att ha
en busstation vid Medans verksamhet med
plats för både vänt-sal och hantering av gods.
Politikerna var överens om att de tre förslagen är
intressanta och vill att de ska utredas mer
innan beslut tas.
Till nästa möte ska ritningar och kostnader för
de tre alternativen presenteras.

Nästa nummer av kommunbladet kommer
den 4 november.
Material till kommunbladet skickas till
e-post: sofie.from@norsjo.se
telefon: 0918-141 21.

