Kommunbladet nummer 1, januari 2014
Information från Norsjö kommun
på lättläst svenska.

Ny internet-tjänst på skolorna
Skolorna i Norsjö kommun kommer att
börja använda en ny internet-tjänst,
där föräldrar, elever och lärare kan få
information om skolan.
Tjänsten heter Dexter.
Om du loggar in i Dexter får du
information om bland annat
betyg, studieplaner och schema.
Du kan också se information om
närvaro och frånvaro och
själv anmäla frånvaro.
Om du har frågor om den nya tjänsten
kan du kontakta skolan.
Norsjö gymnasium
Telefon: 0918-142 70.
Norsjö och Bastuträsk grundskola
Telefon 0918-141 90 eller 0918-142 87.

Ny skol-lag
Riksdagen har ändrat i skol-lagen och
det kan betyda att det blir
förändringar i skolorna i Norsjö.

Till exempel kan det bli förändringar i
scheman, skoldagarnas längd,
vilka lokaler eleverna är i och
vilka lärare eleverna har.
Kommunen ska nu titta på olika förslag
på förändringar.
När kommunen bestämt sig för
vilket förslag som är bäst,
kommer elever och föräldrar att få
tycka till om förslaget.

Kommunen bygger mer bredbands-nät
Fler personer och företag i kommunen ska
ha tillgång till bredband som fungerar bra.
Kommunens mål är att 90 procent av
kommun-invånarna ska ha
bra bredband år 2020,
därför ska kommunen bygga ut
bredbands-nätet ännu mer.
Per Boman på Norsjö kommun är
en av personerna som
ansvarar för det arbetet.
Kontakta honom om du eller ditt företag
behöver bättre bredband,
så att han vet var satsningar behövs.
Per Boman
Telefon: 0918-141 13.
E-post: per.boman@norsjo.se

Din förening kan få pengar
Föreningar och organisationer kan
ansöka om ekonomiskt stöd,
så kallat bygde-avgifts-medel.
När du gör ansökan ska du skicka med
aktivitets-plan, års-berättelse och
en ekonomisk redovisning.
Blankett finns på kommunkontoret.
Du kan kontakta Ingela Lidström om
du har frågor eller behöver hjälp.
Skicka din ansökan senast 28 februari till:
Ingela Lidström
Norsjö kommun
935 81 Norsjö

Invigning av flyktingboendet Athena
28 januari klockan 13 är det
invigning av boendet Athena i Norsjö.
Athena flyttar från Bastuträsk till
nya lokaler i Norsjö,
där Missionskyrkan var tidigare.
Alla som vill är välkomna att komma
mellan klockan 13 och 17.
Kommunen bjuder på fika.

Kultur-kalender
Den 13 till 31 januari är det utställning på
Norsjö bibliotek med böcker som handlar om

hur det är att vara anhörig till
någon missbrukare.

Måndag 3 februari klockan 14
läser Synneva afrikanska kärleks-noveller
på Norsjö bibliotek.
Gratis fika.
Måndag 3 februari klockan 19
är det konsert i Norsjö kyrka.
Ulrika Bodén sjunger psalmer på
Junsele-mål.
Den 3 till 9 februari är det utställning på
Norsjö bibliotek med
barnböcker från Sydafrika och
vuxen-böcker från Afrika.
Utställningen heter Från Afrika till Sverige.
Onsdag 5 februari klockan 18
är det berättar-kafé på Norsjö bibliotek.
Temat under kvällen är kärlek.
Det kan vara kärlek till natur, djur,
språket eller någon annan människa.
Kom och berätta din berättelse eller
kom för att lyssna på andra.
Gratis fika.
Onsdag 12 februari klockan 18
på Norsjö bibliotek läser Maj Degerstedt
ur sin bok Jesus-barnet gåva eller straff.

Gratis fika.
Onsdag 12 februari klockan 19 är det
musikföreställning på Medan.
Föreställningen heter När rocken kom till stan
och är en hyllning till rock and roll.

Läkemedels-listor
Apoteket och hälsocentralen har
olika listor med dina läkemedel.
Den lista som finns på hälsocentralen är
alltid den mest aktuella listan.
När du är på hälsocentralen kan du
be din läkare skriva ut en lista
med dina läkemedel som du
tar med dig till apoteket.
Apotekets personal kan jämföra
din nya lista med sin lista och
ta bort läkemedel från listan om du
inte längre behöver dem.

Nytt telefonnummer till färdtjänst
Från 1 januari är de nytt telefonnummer
när du ska beställa färdtjänst-resa
inom Norsjö kommun.
Telefon: 0915-10 000
Riks-färdtjänst beställer du som tidigare
genom att ringa kommunen.

Telefon: 0918-141 27.
Om du vill beställa sjukresa i samband med
besök på hälsocentral, sjukhus eller
för att få tandvård,
ringer du till Resecentrum.
Telefon: 0771-25 10 20.

Flytten från Björkhem till Solbacka
1 januari 2013 flyttades de boende på
Björkhem till boendet Solbacka.
Nu har Norsjö kommun frågat
personal, boende och anhöriga
hur de upplevde flytten.
Många tyckte att informationen
i samband med flytten var dålig och
att vården har blivit sämre efter flytten.
Det är mindre kontakt med personal nu
och färre aktiviteter.
De som bodde på Björkhem var dementa,
men på Solbacka har de boende
olika diagnoser och behov.
det är inte bra.
Personalen säger att flytten tog lång tid
och det gjorde att många boenden
blev oroliga.
Om du har frågor om undersökningen
kan du kontakta verksamhets-chefen
Eva Nyström Edefjäll genom att

ringa kommunens växel:
Telefon: 0918-140 00.

Kommunen behöver fler natt-vandrare
Vill du veta mer om vad det
innebär att vara natt-vandrare?
Tisdag 25 februari klockan 18
är det information på fritidsgården.
Personal från Polisen och kommunen
är där och berättar och
svarar på frågor.
Gratis fika.
Om du har frågor nu kan du kontakta
Camilla Larsson på fritidsgården.
Telefon: 0918-141 38 eller 0918-142 15.
E-post: camilla.larsson@norsjo.se

Återvinningen
Återvinnings-centralen i Norsjö har öppet
måndagar klockan 17 till 20
onsdagar klockan 9 till 11 och
klockan 12 till 16 och
torsdagar klockan 17 till 20.
Återvinningen i Bastuträsk har öppet
torsdagar klockan 15 till 19.

