Kommunbladet december 2015
Det här är några av artiklarna i kommunbladet
nummer 9 2015.
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.

Ändrad utgivning av kommunbladet
Från årsskiftet kommer kommunbladet att
delas ut 6 gånger per år istället för
9 gånger per år.

Kommunbladet kommer i postlådorna i
februari, mars, maj, juni, oktober och december.

Aktuellt om flykting-situationen
Norsjö kommun har hittills tagit emot
24 allmänna flyktingar under 2015.
Allmänna flyktingar är ensamkommande
flyktingbarn och familjer som redan har
tillstånd att stanna i Sverige.
Tjänste-personer inom kommunen träffas
regelbundet för att diskutera läget och för att
planera start av så kallade evakuerings-platser
för cirka 30 personer.
Evakuerings-platser är lokaler som tillfälligt
möbleras om till sov-salar.

Migrationsverket skickar i dagsläget 2 till 3
ungdomar per vecka till Norsjö kommuns
socialtjänst.
En del av dem placerar Norsjö kommun på
kommunens ungdoms-boenden.
Men några av ungdomarna placerar
Norsjö kommun i familje-hem som ligger i
andra kommuner.
Att Norsjö kommun placerar en del ungdomar
i andra kommuner kan bero på olika saker,
till exempel att ungdomarna är för unga för
att bo på Norsjö kommuns gemensamma
ungdoms-boenden.
Det här innebär att av de ungdomar som
Migrationsverket skickar till Norsjö kommun
så kommer inte alla att gå i skola i Norsjö.
Mer information hittar du på:
www.norsjo.se/integration.

Informationsmöte om
flykting-situationen
Flykting-samordnare Kennet Johansson
berättar bland annat om goda exempel på
integration och om evakuerings-platser.
Onsdag 9 december kl. 18-20
Plats: Norsjö, Medan Folket Hus
Välkommen!

13 december är sista ansökningsdag
till Vård- och omsorgsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet riktar sig till
dig som vill arbeta inom äldrevård,
hemsjukvård, handikappomsorg,
socialpsykiatri eller akutsjukvård.
Efter utbildningen kan du söka arbete som
till exempel undersköterska, handledare,
boende-stödjare eller personlig assistent.
Sista ansökningsdag för vår-terminen 2016 är
13 december 2015.
Ansöknings-blanketter hittar du på
www.norsjo.se/blanketter eller på
gymnasiets expedition.
För mer information kontakta:
Christina Björk.
Telefon: 0918-142 70
E-post: christina.bjork@norsjo.se
eller
Linnea Pedersen
Telefon: 0918-141 83.
E-post: linnea.pedersen@norsjo.se
Läs mer på: www.norsjo.se

Färdtjänst och riks-färdtjänst under
jul och nyår 2015
Det är många som vill resa under jul och nyår.
För färdtjänst-resor inom Norsjö kommun bör
du därför ringa och beställa resa minst 2 dagar
före din avresedag.
För att beställa resa, ring Skellefteå taxi på
telefon-nummer 0915-10 000.
För resa med riks-färdtjänst till en annan
kommun än Norsjö, så bör du ansöka om detta
senast 2 veckor före din avresedag.
Om du ansöker senare finns risk att att din
ansökan inte hinner handläggas i tid.
Om du har frågor, kontakta
Karl Nyström Edefjäll på bistånds-enheten.
Telefon: 0918-140 00 (växel)
E-post: karl.nystrom@norsjo.se

Ny telefontid på
Individ- och familjeomsorgen
Individ- och familjeomsorgen har ny
telefontid: kl. 09.15-10.00

Knut’n informerar
Handla secondhand-julklappar hos oss!
Här kan du hitta julklappar av alla sorter och
samtidigt göra en god sak för miljön.
Fortsatt rea i jul-rummet till och med
den 30 december.
Vi har öppet alla klämdagar.

Har du ett arrangemang till
Kärleksveckan i februari?
På lördag 6 februari börjar Kärleksveckan.
Hör av dig till oss så kommer ditt
arrangemang med i programmet!
Mari-Louise Skoogh
Telefon: 070-646 49 44
E-post: mari-loiuse.skoogh@norsjo.se
Sofie From
Telefon: 0918-141 21
E-post: sofie.from@norsjo.se

Norsjö Hälsocentral informerar
Tänk på att ordna med nya recept i god tid!
Handläggnings-tiden för att förnya recept är
7 till 10 dagar.
Recept som måste förnyas samma dag
kostar 200 kr.
Torsdag 10 december är hälsocentralen
stängd hela dagen för verksamhetsplanering.
För allmän sjukvårds-rådgivning, ring 1177.
Vid livshotande sjukdom, ring 112.
För övriga akuta sjukdomsfall som inte kan
vänta till fredag kan du ringa
Bolidens Hälsocentral på
telefon-nummer 090-785 91 23.
God jul och gott nytt år!
Norsjö Hälsocentral
Telefon: 090-785 91 16

Julens öppettider i
simhallen
Onsdag 23 december
Kl. 10-15 Allmänbad
Måndag 28 december
Kl. 10-16 Allmänbad
Kl. 16-20 Motionssim Vuxen,
åldersgräns 18 år
Tisdag 29 december
Kl. 7-8 Motionssim
Kl. 10-20 Allmänbad
Onsdag 30 december
Kl. 10-15 Allmänbad
Lördag 2 januari
Kl. 10-14 Allmänbad
Måndag 4 januari
Kl. 10-15 Allmänbad
Torsdag 7 januari
Kl. 7-8 Motionssim
Kl. 10-20 Allmänbad
Fredag 8 januari
Kl. 7-8 Motionssim
Kl. 10-17 Allmänbad
Kl. 17-20 Motionssim Vuxen,
åldersgräns 18 år

Lördag 9 januari
Kl. 10.00-14.00
Måndag 11 januari
Ordinarie öppettider

Julens öppettider i styrkehallen
Onsdag 23 december
Kl. 7-15
torsdag 24 december
Stängt
fredag 25 december
Stängt
Lördag 26 december
Stängt
Måndag 28 december
Kl. 7-16
Kl. 16-20 Vuxenträning från 18 år
Tisdag 29 december och torsdag 7 januari
Kl. 7-20
Onsdag 30 december
Kl. 7-15
Torsdag 31 december
Stängt

Fredag 1 januari
Stängt
Lördag 2 januari
Kl. 10-14
måndag 4 januari
Kl. 7-15
Tisdag 5 januari
Stängt
Onsdag 6 januari
Stängt
torsdag 7 januari
Kl. 7-20
Fredag 8 januari
Kl. 7-17
Kl. 17-20 Vuxenträning från 18 år
lördag 9 januari
Kl. 10-14

Kulturkalender december
Bibliotekens öppet-tider:
Norsjö bibliotek
Måndag 21 december, kl. 12-15, 17-19
Tisdag 22 december, kl. 12-15
Onsdag 23 december, kl. 12-15
Torsdag 24 december, stängt
Fredag 25 december, stängt
måndag 28 december, kl. 12-15 och kl. 17-19
tisdag 29 december, kl. 12-15
onsdag 30 december, kl. 12-15
torsdag 31 december, stängt
fredag 1 januari, stängt
måndag 4 januari, kl. 8-15 och kl. 17-19
tisdag 5 januari, kl. 8-15
onsdag 6 januari, stängt
torsdag 7 januari, kl. 8-17
fredag 8 januari, kl. 8-15
Bastuträsk bibliotek
Stängt 22 december-11 januari

Evenemang
Måndag 7 december, kl. 18
Allsång med julkryss
Plats: Församlingshemmet
Torsdag 10 december kl. 13-15
Utställning
Utställning av bilder som skapats i
studie-cirkeln Hälsokörkortet.
Måndag 14 december, kl. 12-14
Berättar-kafé om jul-traditioner
Samtalsledare: Asta Burvall
Fika.
Plats: Bönhuset, Risliden
Måndag 14 december, kl. 18-20
Berättar-kafé om jul-traditioner
Samtalsledare: Asta Burvall
Fika.
Plats: Norsjö bibliotek
Torsdag 22 december kl. 9-15
Julfika
Plats: Vuxenskolan.
Har du ett evenemang som du tycker skulle
passa i Kulturkalendern?
Kontakta Berith Enkvist på Norsjö bibliotek
Telefon: 0918-142 56
E-post: berith.enkvist@norsjo.se

