Norsjö - en attraktiv och företagsam kommun där kropp och själ hinner med!
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Avgifter för färdtjänst
Avgifter

Egenavgifterna baseras på Länstrafikens kollektivtrafiktaxa
med ett fast påslag på 18 kronor. Taxan justeras varje år
utifrån länstrafikens taxa.
För år 2008 gäller följande taxa:
Kmavstånd

Enkel
vuxen

Enkel
20-26 år**)

Enkel
7-20år *)

0 - 4

31

28

25

4 - 7

38

33

28

7 - 15

47

40

33

15 - 22

55

46

37

22 - 30

63

52

41

30 - 37

70

57

44

37 - 45

76

62

47

45 - 52

82

66

50

52 - 60

89

71

54

Två barn under 7 år åker gratis med betalande
målsman.
Vuxen medresenär betalar samma egenavgift som
färdtjänstberättigad. Egna minderåriga barn till den
färdtjänstberättigade betalar enligt länstrafikens taxa, för
närvarande halva den rörliga avgiften plus det fasta tillägget.
Ledsagare åker gratis liksom ledarhund.

*Barn
ungdom från
7 till den dag
man fyller 20
år.
**Ungdom
från 20 – till
den dag man
fyller 26 år.

Nytt telefonnummer

Reseservice har nytt telefonnummer för beställning av
färdtjänst: 0771-251020.

Information från Norsjö Lärcentra
Kom ihåg Högskoleprovet!

Vill du gå en flexibel och utvecklande utbildning?

Lördagen den 5 april 2008 är det dags för vårens
Högskoleprov.

Är du intresserad av sågverks – eller snickeriindustrin?
Vill du studera där du bor? Då kan vi erbjuda en tvåårig
distansutbildning i Träteknik.
Startar hösten -08. Ansökan ska vara inne senast 15 april.

Anmälan och avgiftsbetalning görs via Internet under
perioden 15 januari – 15 februari! Internetadress:
www.studera.nu
Frågor? Kontakta:
Linnea Sandberg, SyV
Tfn. 0918-141 92
Helén Ask, Lärcentra
Tfn. 0918-142 57.
Läxhjälp?

Vill du kunna hjälpa ditt barn med läxorna, förbättra dina
kunskaper eller kunna söka in till högskola? Anmäl dej då
till en eller flera kurser vid Norsjö Lärcentra. För de timmar
du studerar kan du söka korttidsbidrag. För frågor gällande
studier eller bidrag, kontakta Norsjö Lärcentra.

Läs när det passar dej!

Idag finns ett stort utbud av kurser och utbildningar för
vuxna – både för att göra sig mer anställningsbar och för
personlig utveckling. Det finns möjlighet att kombinera
studier med arbete. På distans kan du läsa på heltid, deltid
och när på dagen det passar dig. I allt fler kurser används
datorn som ett hjälpmedel för att göra studierna så flexibla
som möjligt. Då utbudet är stort kan man oftast hitta kurser
som passar ens behov, studietakt och förkunskaper.
Norsjö Lärcentra,
Helén Ask
Tfn. 0918-142 57,
E-post: helen.ask@norsjo.se

Notiser
Hus eller mark till
salu?
Den 8 och 9 mars 2008
åker Gold of Lappland med
representanter från bland
annat Norsjö, Skellefteå,
Malå, Robertsfors och
Lycksele kommun till
Holland för att delta i en
emigrantmässa.
Cirka 130.000 holländare
flyttar varje år utomlands,
för kortare eller längre tid,
eller för alltid. Sverige gör
väl ifrån sig och står högt
på ranglistan över populära
emigrationsländer.
Holländarna är köpstarka
och intresserade av att
köpa både hus och mark.
Om du har hus eller mark
till salu hör gärna av dig
till:
Sofie Persson,
Tfn. 0918-141 21,
sofie.persson@norsjo.se

Ansökan om
bygdemedel
Föreningar och
organisationer kan ansökan
om bygdemedel hos Norsjö
kommun.
Ansökan skall vara Norsjö
kommun, Anna-Greta
Sundberg, Tekniska
förvaltningen, 935 81
Norsjö, tillhanda senast den
29 februari 2008.
Mer information lämnas av
Anna-Greta Sundberg, tfn
0918-141 46.
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Information från bygg och miljö
Revidering av kommunens översiktsplan

Kommunal Energirådgivning

Kommunen har påbörjat en översyn av
översiktplanen och tar tacksamt emot
synpunkter på hur Ni tycker att kommunens
mark- och vattenområden bör användas i
framtiden. Exempel på
användningsområden är gruvnäring,
rennäring, naturvård, turism,
fritidshusbebyggelse m.m.

Kommunens energirådgivare är fortsatt
sjukskriven, så tills vidare kan ni vända er
till Marcel Berkelder på Exergi B(y)rån.
Marcel Berkelder har mer än 25 års
erfarenhet av energifrågor för såväl företag
som konsumenter.

Synpunkter skickas per e-post till adressen;
byggmiljonamnd@norsjo.se eller med post
till Bygg- och miljökontoret, Norsjö
kommun, 935 81 Norsjö, märk kuvertet
”Översiktsplan”.
Gällande översiktsplan finns på kommunens
hemsida, www.norsjo.se under
”Kommunen” / ”Styrdokument”.
Översiktplanen finns även tillgänglig på
Biblioteket och kommunhuset.
Eventuella frågor besvaras av Elin Nilsson,
0918-141 53, och Marie Blomé, 070- 396
05 25
Arsenikrapport

Norsjö kommuns arsenikrapport är nu klar
och finns tillgänglig för intresserade, på
biblioteket och på kommunen. Alla berörda
hushåll kommer att få varsitt exemplar i
brevlådan.

Marcel når ni på telefon; 0935-209 96,
070-606 33 06, eller e-post;
marcel@exergi.net
Om tillräckligt många är intresserade kan
Marcel komma till Norsjö på kommunhuset
den 4 mars. Boka tid för träff med Marcel
senast 14 februari.
Begränsad bygglovshantering i mars
2008

Byggnadsinspektören kommer att åka till
Peru för biståndsarbete 3-4 veckor under
mars månad. Bygg- och miljökontorets
service gällande bl.a. byggärenden och
parkeringstillstånd kommer därför att vara
mycket begränsad under denna period. Har
ni något på gång så lämna gärna in
handlingarna redan nu.
Vid frågor, kontakta Stig-Lennart
Nestander, 0918-14 150

Flyktingmottagning

Fotvård

Norsjö kommun har tecknat avtal om
mottagande av ensamkommande
flyktingbarn. Under våren kommer ett första
ungdomsboende med 10 platser att starta.
Ytterligare ett boende planeras senare under
året.

Ann-Louise Rehnström har börjat som ny
fotvårdspecialist hos Norsjö kommun. Hon
arbetar måndag-torsdag och tidsbokning
sker på telefon 0918-142 37.

Sedan tidigare finns det även ett avtal om
mottagande av asylsökande som har fått
uppehållstillstånd, meningen är att de ska
bosätta sig i kommunen.
Kennet Johansson har anställts som
flyktingsekreterare och träffas på tfn 0918141 03.

Ny taxa från 2008-01-01

250:- för personer 65 år och äldre
övriga betalar 350:Personer som har
remiss betalar
egenavgift enligt
landstingets
riktlinjer.

Nr 1 februari 2008

Norsjö Musik & Teaterförening

50 - 60´talsfest
på Medan!

Välkommen till en
stjärnspäckad vårsäsong 2008!

Norsjö 5 april

Lördag 23 februari kl. 19.00
Medan, Norsjö
”4 LYCKLIGA MÄN ”
med bl. a. Lasse Eriksson
En lycklig tilldragelse som får dig att
glädjas över livets bedrövelser.

Middag & musikunderhållning
Start kl. 19.00 med middag, kvällen
avslutas kl. 01.00.

Entré inkl förfriskningar i pausen 200:Ungdomar 100:-, scenpassrabatt 20:-

Anmälan middag:

Torsdag 13 mars kl. 19.00
Bastuträsk Folkets Hus
”BROBYGGAREN ”
En berättarföreställning med texter av
den världsberömde fotografen och
författaren Sune Jonsson. Av och med
Greger Ottosson

Bert-Åke Karlsson, tel. 0918-33082

Entré inkl. fika 150:Ungdomar 75:-, scenpassrabatt 20:-

Onsdag 26 mars 19:00
Medan, Norsjö
”LIMBO” Västerbottensteatern
Pjäsen gör en djupdykning, fylld av
humor och kärlek, i ett antal kvinnoöden.

Entré inkl förfriskningar i pausen 150:Ungdomar75:-, scenpassrabatt 20:Söndag 13 april 19:00
Medan, Norsjö
”DEN INBILLADE SJUKE ”
Riksteatern
Claes Malmberg i Moliéres komedi!
”Den inbillade sjuke” är en av Moliéres
roligaste pjäser.

Entré inkl förfriskningar i pausen 200:-,
Ungdomar 100:-, scenpassrabatt 20:INFORMATION, BILJETTER
OCH BOKNING
Norsjö turistbyrå tel. 0918-142 00
Uffes kiosk
tel. 0918-104 88

En teaterföreställning kan förändra och
förlänga ditt liv.

Medan, tel. 0918-14101 eller
Välkomna!
Arr: Medan & Streetbears
www.streetbears.se
Utgivningsplan
kommunblad 2008
Stoppdatum
Torsdag 14/2
Tisdag 18/3
Tisdag 15/4
Torsdag 15/5
Torsdag 21/8
Torsdag 18/9
Torsdag 16/10
Torsdag 20/11

Utgivningsdag
Måndag 3/3
Måndag 7/4
Måndag 5/5
Måndag 2/6
Måndag 8/9
Måndag 6/10
Måndag 3/11
Måndag 8/12

Föreningar har i kommunbladet möjlighet att
publicera arrangemang, kurser eller annat som
rör allmänheten. Information om möten,
årsmöten och annat som gäller föreningens
medlemmar kommer inte att publiceras. Vid
platsbrist har Norsjö kommuns information
förtur.
Materialet skickas till sofie.persson@norsjo.se
senast kl. 12.00 utsatt datum.

Måndag
14:00 - 17:00 Allmänbad
17:00 - 20:00 Motionssim
Tisdag
14:00 - 15:30 Allmänbad
15:30 - 17:00 Bubbelpool,
barnbassäng, bastu
17:00 - 19:45 Allmänbad
19:45 - 20:30 Djupvattengympa
Onsdag
07:00 - 08:30 Motionssim
08:30 - 10:00 Träningsskolan
Tjädern
10.00 - 11.00 Babybad
11:00 - 11:50 Vattengympa
12:00 - 12:50 Vattengympa
13:45 - 15:00 Rehab/handikapp
Torsdag
14:00 - 15:30 Allmänbad
15:30 - 17:00 Bubbelpool,
barnbassäng, bastu
17:00 - 20:30 Allmänbad
Fredag
14:00 - 17:00 Allmänbad
17:00 - 20:00 Motionssim
Lördag
Stängt
Söndag
11:00 - 15:00 Allmänbad

Vårterminen NBV:s vävstuga

Våra planerade cirklar
•
•
•
•
•
•

Tovning
Vävning
Stenmosaik
Paulo Coelho
Miljömedvetenhet
Stickning

•
•
•
•
•

Broderi
Sidenbandsbroderi
Smycken
Landskapsbroderier
Konsten att vara
snäll

Anmälan till 0918-300 51, Lisbeth Lindquist.
Vi håller till på Åkargatan 28 B

Kvinnojouren Solrosen
Norsjö

Vi finns till för dig tjej eller kvinna som behöver någon som
lyssnar, som tror på dig och som stöttar dig om du…
56
- blir hotad
2 10
4
- blir slagen
730 nym
g 0 ara ano
n
- blir tvingad till saker du inte vill
i
R får v
Eller om din situation känns ohållbar
Du

Norsjö kommun

Simhallens öppettider

OBS! Notera att tisdagar och
torsdagar mellan kl 15:30-17:00 får ni
endast använda er av bubbelpool,
barnbassäng och bastu. Det beror på
att den stora bassängen är bokad för
Simklubben.
Kommande volleybollmatcher:
Elitserien
Lördag 16/2 kl. 14 Norsjö - Engelholm
Lördag 1/3 kl. 14 Norsjö - Svedala
Division 1
Söndag 10/2 kl. 14.00 Norsjö - Vännäs
Lördag 23/2 kl. 14.00 Norsjö - Skellefteå
Division 2
Lördag 9/2

kl. 10.00 Norsjö - Skellefteå
kl. 14.00 Vännäs - Norsjö
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Studiecirklar på ABF
Olja/akvarell
Start: 23/1 kl.17.30
Lokal: ABF, nere
Ledare: Annette Almström
Deltagaravgift: 400:-/24 tim

Studieförbundet Vuxenskolan
För mer information och anmälan besök vår hemsida
www.sv.se/norsjo eller ring 0918-108 96.

Gammeldans för ungdomar
Start: 22/1 kl. 18.00
Lokal: Medan
Ledare: Eva Holmström
Deltagaravgift: 200:-/24tim (400:- över 19år)

Snickarcirkel för kvinnor
Ledare: En händig man från Forsholm
Antal ggr: 10, 30 studietimmar
Deltagaravgift: 800:- exkl. material

Skriv ditt liv
Start: 6/2 kl.11.00
Lokal: ABF, nere
Ledare: Birgit Andersson

Småskalig vindkraft
Tillsammans med Hushållningssällskapet anordnar vi en
studiecirkel om småskalig vindkraft. Fem träffar, varav en
föreläsning och en studieresa till en vindkraftanläggning. Du har
möjlighet till ekonomisk rådgivning från Hushållningssällskapets
ekonomer.
Ledare från Hushållningssällskapet. Intresset är stort! Begränsat
antal platser.
Start: torsdag den 14 februari
Deltagaravgift: 450:-

Pärlbroderihelg
Start: 9-10/2
Lokal: ABF, nere
Ledare: Gunilla Persson
Deltagaravgift: 300:-/18 tim
Hobbysömnad för ungdomar
Start: februari
Lokal: ABF
Ledare: Marita Moren
Deltagaravgift: 200:-/24 tim

Trädgårdsdesign
Ledare: Mariana Mattson från Lycksele
Antal ggr: 5, 30 studietimmar
Deltagaravgift: 1500:Start mars.Varannan lördag
Exempel ur innehållet: Den egna trädgården - inventering av
möjligheter och drömmar, växtval för olika behov, färg och
komposition, trädgårdens struktur m.m. Syftet är att deltagarna ska
skaffa sig basverktyg för att själva gestalta sin drömträdgård. Under
avsnittet ”Växtval” deltar Reginal Scholz från Rosa Lapponica.

Förarbevis för snöskoter
Start: februari
Lokal: ABF
Ledare: Sven-Ola Söderberg
Avgift: 750:- + 120 .- till vägverket.
EU-Moped
Start: mars/april
Lokal: ABF
Ledare: Sven-Ola Söderberg
Avgift: 1250 + 120 till vägverket
Handledarutbildning för privat övningskörning, B-kort
Start: februari/mars
Lokal: Medan/ABF
Ledare: Nicklas Öman

Kvinna och skogsägare?
Är du kvinna och vill lära dig mer om skogsbruk tillsammans med
andra kvinnor?
Kraftsamling Skog
En utbildningssatsning tillsammans med Norra skogsägarna inom
de gröna näringarna för att öka produktionen i din skog. Vill du gå
denna cirkel i Bastuträsk? Hör av dig snarast!

Skinnslöjd
Start: februari, kvällstid Lokal: ABF
Ledare: Ingrid Karlsson
Deltagaravgift: 400:-/24 tim
Övrigt:
•
Datacirklar: tex. Data för skräckslagna, Fortsättningscirkel
i data, Excel, Hemsidor, med mera.
•
Förarbevis för fritidsbåt
•
Tjejmek från grunden
•
Släktforskning
•
Ryaknytning
Storgatan 49
Tel: 0918-107 55
E-post: info.norsjo@abf.se
www.abf-norsjo.info.se/

Skoterkörkortet
Deltagaravgift: 1250: -, allt ingår
Antal ggr: 6, ca. 25 studietimmar
Cirkelledare och examinator är från orten.
Förarbevis för EU-moped
Ledare: Roger Viksten
Deltagaravgift: 1500: -, allt ingår
Antal träffar: 5, 15 studietimmar
Thailändsk matlagning
Ledare: Somdee Stenmark
Startdatum: tisdag den 19 februari
Antal träffar: 5
Deltagaravgift: 600:- exkl. råvarukostnad
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Entré 40 kr (medlemmar 30 kr)
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Dj

HIPHIP-HOPkväll på Medan

Kommande arrangemang:
Gospelhelg 28-29 mars med ledare
från Malå. Se kommande annons i
”Norran” och www.norsjo.se

Norsjö kommun, 935 81 Norsjö Besöksadress: Storgatan 67
Telefon: 0918-140 00 Fax: 0918-141 00 E-post: info@norsjo.se
www.norsjo.se

