Kommunbladet sommaren 2014
Ett urval av information från Norsjö kommun
på lättläst svenska.

National-dagen i Norsjö
Den 6 juni är det Sveriges national-dag och
det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.
Det här är några av punkterna på programmet:
Klockan 11 startar löpar-tävlingen
Handelsbanks-loppet.
Start och mål är vid Norsjö Arena.
Vill du vara med i löpar-tävlingen ska du
anmäla dig senast den 2 juni till
e-post: norsjoskidor@hotmail.com
Har du frågor om löpar-tävlingen kan du
ringa till Susanne Lidén.
Telefon: 070-688 56 52.
Det går också bra att promenera eller
springa banan utan att vara med i tävlingen.
Då behöver du inte anmäla dig.
Klockan 12 bjuder Norsjö kommun på
smörgås-tårta på Medan för personer som
flyttat till Norsjö eller fått barn efter
den 6 juni år 2013.
Klockan 12.45 promenerar vi tillsammans
från Medan till hembygds-området och
klockan 13 startar firandet där.
Vill du veta mer om nationaldags-firandet
kan du ringa Norsjö kommuns växel.

Telefon: 0918-140 00.

Skol-avslutning
Den 4 och 5 juni är det skol-avslutning för
grundskolan och gymnasiet i Norsjö.
Det här är tiderna:
Onsdag den 4 juni är det avslutning för
elever som går på Bastuträsk skola,
förskole-klass till årskurs 5.
Avslutningen är klockan 17.30 i
värdshuset i Bastuträsk.
Torsdag 5 juni är det avslutning för
elever som går på Norsjöskolan,
årskurs 6, 7, 8 och 9.
Avslutningen är klockan 8.30 på Medan.
Klockan 9.30 är det avslutning på Medan för
elever som går på Norsjöskolan i
förskole-klass till årskurs 5 och för
eleverna på fritids-hemmet Tjädern.
Klockan 10.30 är samling på Medan för
elever som går på Norsjö gymnasium.
Har du frågor om skol-avslutningen kan du
ringa till Norsjö kommuns växel.
Telefon 0918-140 00.

Viktig information till föräldrar

När det är skol-avslutning är det vanligt att
ungdomar dricker alkohol och
många dricker alkohol för första gången då.
Det är viktigt att föräldrar och andra vuxna gör
allt de kan för att hindra unga människor att
börja med alkohol och droger.
Alkohol kan skada unga människors hälsa.
De kan också skada sig i olyckor eller
bli rånade när de druckit alkohol.
Det kommer det att finnas poliser,
personal från kommunens socialtjänst och
frivilliga föräldrar ute i Norsjö samhälle på
kvällar och nätter vid skol-avslutningen.
Vill du vara med och vandra i samhället
kan du ringa till kommunens växel.
Du kan också ringa växeln eller polisen om
du behöver prata med någon om
ungdomar och alkohol.
Polisen har telefon: 114 14.

Norsjö hälsocentral informerar
I juni, juli och augusti är det inte lika mycket
personal som arbetar på hälsocentralen.
Då får personer som är allvarligt sjuka
vård och behandling först.
Det betyder att de som inte är akut sjuka
kan få vänta på vård.
Behöver du förlänga eller få ett nytt recept
är det bra om du kontaktar hälsocentralen
innan ditt gamla recept har tagit slut.

Om ditt recept måste förnyas samma dag som
du kontaktar hälsocentralen får du betala
200 kronor för receptet.

Omsorgen informerar
Fotvården har stängt
från den 14 juli till den 11 augusti.
Personligt ombud har stängt
från den 23 juni till den 25 juli.
Från och med den 1 april arbetar
Berith Holmberg med anhörig-stöd i
Norsjö kommun.
Om du vill prata med Berith kan du ringa
måndagar och onsdagar mellan
klockan 9 och 14.
Telefon: 0918-142 97.
Du kan också träffa Berith på Gästis,
Storgatan 43.

Ändrade öppet-tider på Knuten
Från den 1 juni till den 31 augusti
har Knuten öppet måndag till fredag
klockan 9 och 15.45.

Ändrade öppet-tider på simhallen och
styrkehallen
Torsdag 29 maj är hallarna
Fredag 30 maj är simhallen öppen
klockan 7 till 8 för motions-sim,

.

klockan 10 till 17 för simning och lek,
klockan 17 till 20 för motions-sim.
klockan 10 till 14 för simning och lek.
Den 2 till 8 juni är hallarna stängda.
Den 9 juni till 29 juni är hallarna öppna
klockan 12 till 15 på
måndagar, tisdagar och torsdagar.
Den 30 juni till 3 augusti är hallarna stängda.
Den 4 till 10 augusti är hallarna öppna
klockan 12 till 15
måndag, tisdag och torsdag.
Simhallen och styrkehallen har
öppet som vanligt från den 11 augusti.

Ändrade öppet-tider på biblioteken
Från den 30 juni till 1 augusti har
biblioteket i Norsjö öppet:
Måndagar från klockan 8 till 15 och
från 17 till 19.
Tisdagar från klockan 8 till 15.
Onsdagar från klockan 8 till 15 och
från 17 till 19.
Torsdagar från klockan 12 till 15.
Fredagar från klockan 12 till 15.
Bastuträsk bibliotek är stängt från

den 23 juni till och med den 10 augusti.
Kvarnåsens bibliotek är stängt från
den 16 juni till och med den 17 augusti.

Ska du bygga något i sommar?
Om du ska bygga nytt eller bygga om kan du
behöva tillstånd från kommunen,
till exempel ett bygg-lov.
Kontakta kommunens miljö- och
byggavdelningen om det är
något du vill fråga om eller om du vill
anmäla att du ska bygga något.
Du måste kontakta kommunen senast 5 juni
om du ska bygga något i sommar.
Har du frågor om bygg-lov ringer du
Lorentz Karlsson, telefon 0918-141 50.
har du frågor om avlopp, värmepumpar och
annat som har med miljön att göra ringer du
Göran Löfstedt, telefon 0918- 141 44.

Nästa nummer av kommunbladet delas ut
den 1 september 2014.
Om du vill ha med något i det numret
kan du kontakta Sofie From.
E-post: sofie.from@norsjo.se
Telefon: 0918-141 21.

