Kommunbladet september 2016
Det här är en lättläst sammanfattning av
information från Norsjö kommun.

Information om vattenavläsning
Snart kommer kommunens kunder att få ett
vattenavläsnings-kort i brevlådan.
På kortet ska du skriva vad mätarställningen på
din vattenmätare visar och sedan skicka
kortet till kommunen.

Om du har förbrukat mer vatten sen den senaste
avläsningen blir den avgift du ska betala högre.
Om vattenmätaren visar att du förbrukat mindre
vatten sen senaste avläsningen blir
den avgift du ska betala lägre.

Om du vet att din vattenförbrukning kommer att
öka eller minska kan du kontakta
kommunen för att justera
din preliminära förbrukning.

Om du regelbundet kontrollerar vattenmätaren
mot den preliminära beräkning som finns på
din faktura så ser du om
vatten-förbrukningen ökat mer än väntat.
Om den ökade förbrukningen inte beror på att det
bor eller vistas fler personer i hushållet än
tidigare kan det till exempel bero på att det finns
en kran eller toalett i din bostad som
läcker vatten.

Kommunen söker gode män för
personer som är 18 år eller äldre
Att vara gammal eller funktionshindrad kan
innebära svårigheter att klara vardagen.
En god man kan vara ett stöd genom att ge
social service, hantera ekonomi och
medverka till att höja livskvalitén.

Är ett sådant uppdrag något som passar dig?
Välkommen att höra av dig till Norsjö kommun
via växeln 0918-140 00 eller
via e-post till helen.ask@norsjo.se

Kampanj om fallolyckor
Den 3 oktober startar en kampanj för att minska
skador som uppstår vid fallolyckor.
Kampanjen pågår till och med den 7 oktober.
Mer information kommer på www.norsjo.se och
i lokala annonser.
Vill du veta mer kan du kontakta,
Rebecka Hugosson på telefon 073-064 20 57 eller
Ann-Louise Nyström Harnesk på
telefon 070-641 28 77.

Lediga jobb
Vikarier till kommunens kök
Måltidsavdelningen söker vikarier till

produktionsköket, skolmatsalen,
förskoleköken och skolan i Bastuträsk.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i
kök och ett intresse för mat.
Kontakta:
Josefine Spetz, kostchef på
telefon 070-298 41 05 eller
e-post: josefine.spetz@norsjo.se

Vikarier till skola och barnomsorg
Arbetar du deltid, är arbetslös eller pensionär och
vill prova på att jobba inom
skola och barnomsorg?
Vi är i stort behov av vikarier som kan
arbeta hos oss när ordinarie personal inte
kan jobba.

Kontakta oss snarast.
Barnomsorg: Hjördis Holmström på
telefon 0918-141 76
Grundskola: Linda Lidén på
telefon 0918-141 90
SPRINT/Komvux/SFI: Christina Björk på
telefon 0918-142 70

Mötesplats Café Nyfiket
Café Nyfiket är för dig som är nyfiken och
vill träffa nya människor eller bara vill
dricka en kopp kaffe.
Norsjö kommun bjuder på fika.

ABF:s lokaler, Storgatan 49 i Norsjö.
Tisdag 4 oktober klockan 18:00
Tisdag 1 november klockan 18:00
Tisdag 6 december klockan 18:00
Bastuträsk järnvägsstation
Onsdag 12 oktober klockan 13:00 till 15:00
Onsdag 16 november klockan 13:00 till 15:00
Onsdag 14 december klockan 13:00 till 15:00

Kulturkalender
Norsjö bibliotek
Den 20 och 21 oktober är biblioteket i
Norsjö stängt.

Det här är ordinarie öppet-tider:
Måndag
klockan 8:00 till 15:00 och
klockan 17:00 till 19:00

Tisdag
klockan 10:00 till 15:00

Onsdag
klockan 8:00 till 15:00 och
17:00 till 19.00

Torsdag
klockan 8.00 till 17.00

Fredag

klockan 10:00 till 15:00

Bastuträsk bibliotek
Tisdag
klockan 8:30 till 11:30 och
16:00 till 19:00

Fredag 30 september är det
teaterföreställningen Tjärdalen på
Nordanå i Skellefteå.
Avresa klockan 17:30 från Norsjö busstation.

Lördag 1 oktober klockan 13:00 kan du
lyssna på föredraget Träd som berättar historia
med Erik Sandén.
Plats: Svanselegården.

Dyslexiveckan 2016
Onsdag 5 oktober klockan 17:00 till 19:00
Torsdag 6 oktober klockan 13:00 till 14:30
Biblioteket i Norsjö informerar och visar hur
du laddar ner talböcker till dator eller telefon.

Lördag 8 oktober klockan 19:00 är det
föreställningen Ted Gärdestad– livet och
sångerna på Medan i Norsjö.

Onsdag 26 oktober klockan 18:00 kan du möta
författaren Susanna Alakoski på Norsjö bibliotek.
Susanna har bland annat skrivit

boken Svinalängorna.

Onsdag 26 oktober klockan 19:00 är det
föreställningen Oförhappandes – med
Ronny Eriksson på Medan i Norsjö.
Måndag 31 oktober klockan 18:00 berättar
Andreas Eriksson från Risliden om sitt
arbete som redaktör på tidningen Fantomen.
Plats: Norsjö bibliotek.

31 oktober till och med 6 november är det
Kulturlov i Norsjö med aktiviteter för barn i
åldrarna 10 till 16 år.

Onsdag 9 november klockan 19:00 är det
teaterföreställningen Bildmakarna på
Medan i Norsjö.

Psykeveckan år 2016
Den 7 november startar Psykeveckan 2016.
På biblioteket i Norsjö kommer det att finnas en
utställning med böcker om
psykisk ohälsa och vägar tillbaka.

Torsdag 17 november klockan 19:00 är det
föreställningen Svenska Amerika Linien med
Mattias Enn på Medan i Norsjö.

Nordiska biblioteksveckan

Från den 14 november till och med
den 18 november pågår
Nordiska biblioteksveckan.
Temat är Framtid i Norden.
Det blir bland annat bokutställning, högläsning
och kura gryning på förskolorna.
Måndag 14 november klockan 18:00 är det
Kura skymning med högläsning på
biblioteket i Norsjö.
Vi bjuder på fika.

Skyltsöndag 27 november har biblioteket i
Norsjö öppet hus mellan
klockan 14:00 och 17:00.
Det blir bland annat försäljning av
gallrade böcker och tidskrifter.
Vi bjuder på glögg, saft och pepparkakor.
Lördag 3 december klockan 19:00 spelar
Joel Nunez hits från 50-, 60- och 70-talet på
Folkets hus Bastuträsk.

Har du ett evenemang som du tycker skulle
passa i kulturkalendern?
Kontakt:
Berith Enkvist, Norsjö bibliotek på
telefon 0918-142 56 eller 142 55 eller
e-post: berith.enkvist@norsjo.se

Företagsfrukost
Den 29 september mellan klockan 8:00 och 09:00

är det företagsfrukost i Norsjö.
Gäst är Bo Sandström, chef för närpolisen i
Norsjö, Malå och Skelleftehamn.
Bo kommer bland annat att prata om
medborgarlöften, problem i kommunen och
narkotika.
Det blir även information från
kommunen och företagen.
Ingen anmälan behövs.
Mer information kommer på
www. handelsplatsnorsjo.se.

Inspirationsträffar för dig som vill
prova på att vara företagare
Onsdag 26 oktober klockan 18:00 till 20:00 är
den första träffen av 5 i
kommunhuset, lokalen Älgen.
Vi bjuder på fika och en trevlig stund.
Skicka din anmälan senast 21 oktober till:
E-post: roger.albertsson@norsjo.se

Träff om upphandling
Den 1 november mellan klockan 17:00 och 20:00
är det en träff om upphandling i
sammanträdesrummet Älgen.
Här får du som är egen företagare möjlighet att
prata upphandling med Norsjö kommuns
upphandlare och affärs-coacher.
Träffen börjar med en lättare måltid.

Medverkande:
Johanna Näslund, upphandlare
Roger Albertsson, affärs-coach
Beatriz Axelsson, affärs-coach.
Anmälan senast fredag 28 oktober till:
E-post: roger.albertsson@norsjo.se
E-post: beatriz.axelsson@norsjo.se

Norsjö simhall 50 år
Vecka 41, från 10 oktober till 15 oktober firar vi
att simhallen fyller 50 år.
Pris för entrè som på 60-talet.
Simma 50 längder och delta i
utlottning av fint pris.
Gratis entré lördag 15 oktober,
vi bjuder på kaffe, saft och bullar.
Relaxkväll fredag 14 oktober,
vi bjuder på frukt.

Knut´n secondhand har
nya öppettider
Måndag klockan 10:00 till 19:00
Tisdag till fredag klockan 10:00 till 15:45
Sista lördagen varje månad
klockan 10:00 till 13:00

Adress: Industrivägen 1, Norsjö
Telefon: 0918-100 03

Öppettider återvinnings-centraler
Norsjö
Måndag
klockan 17:00 till 20:00

Onsdag
klockan 9:00 till 11:00 och
klockan 12:00 till 16:00

Torsdag klockan 17:00 till 20:00

Bastuträsk
Tisdag
klockan 9:00 till 11:00 och
klockan 12:00 till 14:00

Torsdag klockan 15:00 till 19:00

Stängt helgdagar och afton före helgdag.

Kommunfullmäktiges
sammanträdesdagar 2016
Politikerna i kommunfullmäktige har
sammanträde måndag 24 oktober och
måndag 12 december klockan 18:00 på
Medan i Norsjö.
Kommunfullmäktiges sammanträden är
öppna för allmänheten.
På www.norsjo.se/politik finns kallelse med
dagordning.

Kallelser och protokoll för alla utskott och
kommunstyrelse kan du också hitta på
www.norsjo.se/politik.

Appen Mitt Norsjö
Med appen Mitt Norsjö kan du kontakta
kommunen och hitta information om till exempel
öppettider, lediga jobb, sophämtning
läsårstider och evenemang.

Appen finns i Appstore och Playbutiken,
sök på ordet Norsjö.

Nästa nummer av kommunbladet kommer i
postlådorna den 5 december.
Material till sofie.frohm@norsjo.se eller på
telefon 0918-141 21 senast den 17 november.

