Kommunbladet april 2015
Det här är några av artiklarna i kommunbladet
nummer 3 2015.
Har du frågor eller vill veta mer om vad som
händer i Norsjö under april månad?
Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller Sofie
From, telefon 0918-141 21.

Ändrade öppettider i sim- och
styrkehallen
Under påskhelgen och skolornas påsk-lov har
sim- och styrkehallen öppet de här tiderna:
torsdag 2 april 7.00-15.00
fredag 3 april stängt
lördag 4 april 10.00-14.00
söndag 5 april stängt
måndag 6 april stängt
tisdag 7 april 7.00-20.00
onsdag 8 april 7.00-15.00
torsdag 9 april 7.00-20.00
fredag 10 april 7.00-20.00
lö rdag 11 april 10.00-17.00
Bassä ng, bubbelpool, barnpool och
gym stä nger 30 minuter före
lokalerna stänger.
Norsjö Arena 0918-141 07
Sporthallen: 0918- 142 60

Fritidsgården söker natt-vandrare
Som natt-vandrare promenerar du på
kvä llar och nä tter i Norsjö samhä lle fö r att
finnas som stö d fö r ungdomar som ä r ute.
Som vuxen har du en viktig uppgift i att
förebygga att ungdomar kommer i kontakt
med droger och brottslighet.
Om du ä r intresserad av att natt-vandra kan du
kontakta Camilla Larsson.
E-post: camilla.larsson@norsjo.se
Telefon: 0918-141 38 eller 0918-142 15.

Kulturkalendern
Världsbok-dagen på Norsjö bibliotek
Torsdag 23 april firas världbok-dagen med
olika aktiviteter på biblioteket.
Det blir bland annat boklotteri och
litteraturpromenad med priser att vinna.
Vi tar ingen fö rsenings-avgift under dagen!
Telefon 0918-142 56
e-post: biblio@norsjo.se
Besöksadress
Skolgatan 26
Biblioteket i Norsjö är stängt den 13 april.

Bibliotekens öppet-tider
Norsjö
Må ndag: klockan 8.00-15.00 och 17.00-19.00
Tisdag: klockan 10.00-15.00
Onsdag: klockan 8.00-15.00 och 17.00-19.00
Torsdag: klockan 8.00-17.00
Fredag: klockan 8.00-15.00
Bastuträsk
Tisdag: klockan 8.30-11.30 och 16.00-19.00
Kvarnåsen
Tisdag: 18.00-20.00

Evenemang
Onsdag 8 april klockan 19.00 på Medan.
Norrbottensteatern ger
fö restä llningen Avgö rande ö gonblick.
Manus och regi Rasmus Lindberg.
Må ndag 13 april klockan 18.00 på
Norsjö bibliotek.
Fö relä sningen Metaller och mineraler med
Leif Bildströ m.
Torsdag 23 april klockan 18.30 på Medan.
Musikskolans Vå rkonsert
Fredag 24 april klockan 19.30 på Medan.
Unghä sten ger Halv å tta hos oss.
Improvisation, musik och lite annat.

Har du ett evenemang som du tycker skulle
passa i Kulturkalendern?
Kontakta:
Berith Enkvist på Norsjö bibliotek.
Telefon 0918-141 60, 142 55.
berith.enkvist@norsjo.se

Knut ́n informerar
Knut´n säljer ut många varor till halva priset
fram till den 30 april.
Knut´n tar också emot gamla och trasiga
möbler som monteras isä r fö r att minska
mängden sopor.
Under å r 2014 så å tervanns 9 ton jä rn frå n
mö bler som gick till å tervinning.
Knut´n finns på Industrivä gen 1 i Norsjö .

Café Nyfiket i Bastuträsk
Onsdag 15 april klockan 13-15 är det
Cafe Nyfiket på Mö tesplatsen i Bastuträ sk.
Kennet Johansson, flykting-samordnare,
berä ttar om flykting-verksamheten i
kommunen.
Nyfiket ä r en mö tesplats fö r dig som ä r nyfiken
och vill trä ffa nya mä nniskor eller bara vill
dricka en kopp kaffe.
Norsjö kommun bjuder på fikat.

Alla-tiders Norsjö
Alla tiders Norsjö är namnet på en
grupp mä nniskor som arbetar fö r att
utveckla kulturlivet i Norsjö kommun.
Gruppen har träffar för att planera
gemensamma projekt och för att se till att
arrangemang inte bokas in på samma datum.
Är du intresserad av kultur och vill delta på
träffar med arbetsgruppen kan du komma till
Norsjö bibliotek den 22 april klockan 14.

Information från Landstinget
Blodbussen
Tisdag den 14 april står Blodbussen parkerad
vid hälsocentralen i Norsjö.
Bussen är öppen för dig som är blodgivare
mellan klockan 13.00 och 16.30 och
17.00 till 18.30.

Politiska beslut
Här är några av de saker som
kommunstyrelsen i Norsjö har
beslutat om den senaste tiden.
Pengar till projektet
Landsbygdens Science park
Norsjö kommun säger ja till att vara med och
betala till projektet
Landsbygdens Science park.

Villkoret är att de övriga som blivit tillfrågade
om att vara med och betala också säger ja.
Förstudie om datacenter i Norra Sverige
Norsjö kommun kommer att delta i en
förstudie om att bygga datacenter i norra
Sverige.
Att vara med i förstudien kommer att kosta
140 tusen kronor.
Ett exempel på ett datacenter är
Facebook-hallen i Luleå.
Rapport om anpassning av
särskilda boenden
Kristina Holmström är chef för äldre- och
handikappomsorgen.
Hon berättade för kommunstyrelsen om hur
det ser ut med särskilda boende-platser i
kommunen.
Politikerna i kommunstyrelsen frågade om vad
som skulle hända om ännu fler skulle behöva
särskilda boende-platser.
Kristina berättade att de inom äldreomsorgen
jobbar med olika lösningar för just det.
Tillfällig flytt av Humlans förskola
Kommunstyrelsen föreslår att skol-byggnaden
och sporthallen rivs.
Det beräknas ta 4 månader innan de tillfälliga
skol-lokalerna är på plats.

Det är upp till tjänstemännen på kommunen,
vårdnadshavarna till barnen och
skol-personalen att komma fram till var
förskole-verksamheten ska bedrivas under
de 4 månaderna.

