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- En attraktiv och företagsam kommun där kropp och själ hinner med!

Full fart på ”Athena” och ”Pallas”

Kontaktfamiljer

Nu har vi nästan fullt på våra båda
boenden för ensamkommade
flyktingbarn, ”Athena” i Bastuträsk
och ”Pallas” i Norsjö.

Norsjö kommun är i behov av att
engagera kontaktfamiljer som har
resurser att ta emot barn i sina hem vid
någon helg per månad.

Just nu har vi 19 av 20 platser fyllda.
Ungdomarna är 15 till 17 år och kommer
från: Irak, Afghanistan, Somalia, Syrien,
Marocko och Liberia.
På dagarna går alla i skola på Lärcentra
i Norsjö och på kvällarna är det mycket
fotboll, data och TV-tittande som gäller.
Förutom läxläsning förstås!
På boendena arbetar sammanlagt
16 handledare och en föreståndare.
Dessutom har en socialsekreterare
anställts för verksamheten. Av de

anställda är 6 Norsjöbor sedan tidigare
men några har faktisk också flyttat hit
och blivit ”nya Norsjöbor”.

Ökande befolkning i
Bastuträsk

Den 27 Augusti kom en flyktingfamilj
från Colombia till Bastuträsk. Det är
de första flyktingar som kommit hit på
många år.
Familjen består av mor, far och tre barn
7, 9 och 14 år gamla och flögs direkt hit
från utlandet.
Förhoppningsvis får vi fortsättningsvis
fler flyktingar som vill bo här i
kommunen.

Positivt i Bastuträsk
49 personer varav 16 barn har flyttat
till Bastuträsk under det senaste 1,5
året! Tala om positivt.
- Det är ingen vetenskaplig
undersökning, utan vi har suttit
och räknat lite själva, säger Jerry
Wikström som har kommit med
siffrorna.

ett land där levnadskostnaderna är höga,
men Geertruid menar att det inte alls
skiljer speciellt mycket.
- Förpackningarna i Sverige är större än
i Holland, men om du tittar på kilopriset
är det inte så stor skillnad. Dessutom
är sjukvården gratis så Sverige har på
många vis sina fördelar.

Ett exempel är familjen van den Bor som
har flyttat till Bastuträsk från Holland.
Familjen består av pappa Kees, mamma
Geertruid samt barnen Tom, Saskia, Jos
och Mirjam.

Efter en cirka två dagar lång bilfärd från
Holland kom familjen van den Bor fram
till Gold of Lapland och Bastuträsk. Här
har de hyrt ett gult trähus på Kanalgatan
och därifrån har de nära till både skola,
arbete, affär, fritid och natur.

Kees hade redan innan flytten fått jobb
som lastbilschaufför i Bastuträsk och det
var det som lockade hela familjen att ta
steget att flytta till Sverige.
- Vi ville lämna Holland, vi hade jobbat
i tre år på att kunna flytta och kände att
det var dags. Det tips jag kan ge andra
som funderar på att emigrera till ett annat
land är att de ska följa sitt hjärta, säger
Geertruid van den Bor.
Många funderar på hur dyrt det är att
leva i Sverige eftersom det anses vara

Bastuträsk har en byaskola med små
klasser, det gör att alla elever får synas.
Barnen i familjen van den Bor kommer
att få extra hjälp med språket för att
snabbt komma in i gemenskapen. Barnen
har redan hittat vänner, de trivs i Sverige
och vill bara åka tillbaka till Holland på
semester.

Kontakta Camilla Åström,
flyktingverksamheten för information
tfn 0918 – 141 39 vx
eller via e-post:
camilla.astrom@norsjo.se

Träff med byar
Under våren hade Norsjö kommuns
Utvecklingsenhet träffar med flera byar
i kommunen. Nu i höst/vinter är det
dags för två träffar till där vi bland annat
kommer att berätta om enhetens arbete
och diskutera utvecklingsfrågor ur olika
perspektiv – näringsliv, inflyttning
utvecklingsprojekt, etc.
Träff i Risliden
Träff i Norsjövallen
Inbjudna byar till respektive träff är alla
som känner att det passar.
Information om datum, tid och plats
kommer att finnas på www.norsjo.se
samt affischeras.
För mer information kontakta:
Sofie Persson, Inflyttarservice,
0918-141 21, sofie.persson@norsjo.se

Företagsträffar
Vi fikar tillsammans!
Norsjö kommun inbjuder företagen i
kommunen till morgonfika och
en pratstund.
Onsdag 22 oktober
på Petras Café i Norsjö kl. 08.30
Torsdag 23 oktober
på Värdshuset i Bastuträsk kl. 09.00
Mikael Lindfors och Lars-Åke Holmgren
Ps! Vi bjuder naturligtvis på fika! Ds

Öppettider
Återvinningscentralen
Norsjö
Måndag och torsdag: 17.00 - 20.00
Onsdag: 09.00 - 16.00,
lunch 11.00 - 12.00
Bastuträsk
Torsdag: 15.00 - 19.00
Återvinningen är stängd röda dagar och
afton före röd dag.

Simhallen
Måndag
15:00-16:00 Simskola
16:00-20:00 Motionssim, barnbassäng,
bubbelpool, bastu
Tisdag
16:30-19:45 Allmänbad
19:45-20:30 Djupvatten-gympa
Onsdag
07:00-08:30 Morgonbad
10:00-11:00 Babybad
11:00-11:50 Vattengympa, grundvatten
12:00-12:50 Vattengympa, grundvatten
13:45-15:00 Rehab/handikapp
Torsdag
16:30-19:45 Allmänbad
19:45-20:30 Vattengympa intensiv,
grundvatten
Fredag
14:00-17:00 Allmänbad, barnbassäng,
bubbelpool, bastu
17:00-20:00 Motionssim. Simma i skenet
av levande ljus och ljuv musik. Eteriska oljor i bastun.
Söndag
11:00-15:00 Allmänbad, barnbassäng,
bubbelpool, bastu

Styrkehallen och
solariet
Måndag, tisdag, torsdag och fredag
07:00-20:00
Onsdag 07:00-15:00
Söndag 11:00-15:00

Berättarcafé på Norsjö bibliotek
Mitt textila liv – spinkets
värde

14 oktober, kl 18.30
Ringvor Gustavsson från Rengård
berättar om hantverket som gått som en
röd tråd genom hennes liv.
Fika: 20 kr

Kraftstationen i miniatyr

23 oktober, kl 18.30
Vi får återuppleva verksamheten
Rislidens bibliotek kring kraftstationen i
Risliden, tack vare byns modellbyggande
män.
Obs! Lokal: Rislidens bibliotek
Fika: 20 kr

Möt författaren
Kent Lundholm

OBS! Nytt datum:
4 november, kl 18.30
Kent Lundholm berättar om sina romaner
som alla utspelar sig i Västerbottens
inland.
Inträde: 40 kr, fika ingår
Varmt välkomna till höstens
berättarcaféer!
Arr: Norsjö bibliotek och
Studieförbundet Vuxenskolan
Med reservation för ev. ändringar.

”Världen är en bok, den som
stannar hemma läser bara
första sidan.”
28 oktober, kl. 18.30
Cecilia Wallinder, globetrottern från
Badhusgatan, inspirerar dig att våga ta
steget ut i världen!
Fika: 20 kr

Anhörigombud

Demensföreläsning

Projektet med anhörigombud startade
hösten 2007. Syftet är att komma i
kontakt med anhöriga som vårdar sina
nära och kära i hemmet. Tanken är att
vi tillsammans ska hjälpas åt att göra
vården lite lättare.

Norsjö kommun Äldreomsorgen
inbjuder till föreläsning i ett aktuellt
ämne som många behöver ökade
kunskaper om:

Idag har vi möjlighet att träffas både i
grupp och enskilt. Vill du veta mer ta
kontakt med ditt anhörigombud.
Anhörigombudet
Elisabeth Björk
Tfn. 0918-142 97
Tisdagar kl. 9.00-14.20
Onsdagar kl. 8.00-13.20
Torsdagar kl. 9.00-14.20
Träffas på telefon säkrast mellan
kl. 9.00-10.00.

Provlarmet för
räddningstjänsten
SOS Alarm har lagt om sina tider för
provlarm. Nu testas brandlarmet kl 08.04
måndagar i stället för 10.00.

Hur kan vi hjälpa personer med
demenssjukdom att bibehålla sin
värdighet och självkänsla?

Föreläsare

Dagny Wikström leg. Arbetsterapeut och
demensvårdsutvecklare i Luleå kommun
Denna föreläsning vänder sig till
anhöriga till demenssjuka, personal inom
äldre och handikappomsorg samt övriga
intresserade.

Datum /tid:

Samma föreläsning vid 4 tillfällen
måndag 6 oktober, 8.00-11.30
måndag 6 oktober, 12.30-16.00
tisdag 7 oktober, 8.00-11.30
tisdag 7 oktober, 12.30-16.00
Lokal: Församlingshemmet
Ingen anmälan
Vi bjuder på fika!
Välkommen!

Norsjödockorna Olof och Hulda
Norsjödockorna heter nu Olof och
Hulda. Det var Inga-Maj Johansson
som kom med förslaget.
Inga-Majs motivering: Olof From var det
sista barnet som auktionerades ut i Norsjö kommun. Han gifte sig med Hulda
och byggde ett hus mellan Anderstjärn
och Nyberg. Nybygget döptes han till
Huldhem.

Juryns motivering:

Olof och Hulda är Norsjöbon från roten!
Olof har en speciell livshistoria. Som
5-åring blev han bortauktionerad till
lägstbjudande. Att bli bortauktione-

rad innebar att man arbetade hårt i det
hushåll man kom till. När han var 10 år
indrogs den hjälpen och från den tiden
har han klarat sig själv med den äran.
Olof gifte sig med Hulda, byggde hus
bortanför Anderstjärn och han döpte
hemmet till Huldhem. Redan i början på
1900-talet fanns en jämlikhetstanke och
detta namnval var ett bevis på kärlek och
omtanke till sin fru som skötte deras hem
och nio barn.
Att sköta hemmet på den tiden innebar
hårt arbete och Hulda hade fullt upp
med både barn och kreatur. Hulda var en
jordnära kvinna som tog dagen som den
kom. Olof försörjde familjen genom att
vara jordbrukare, skogbrukare och
skogsarbetare. Jakt och skytte var
hans främsta hobby - det skildrar
dagens ”Norsjöbo” också!

Förebilder

Olof och Hulda får bli förebilden
för alla de människor som vill leva
och bo i Norsjö kommun.
Hulda är ett nordiskt eller svenskt
namn började användas i början

av 1800-talet – bildat från ordet huld =
snäll, mild. Förr i tiden pratade man ju
om sin hulda maka.
Olof är ett urnordiskt namn som är bildat
av ord som betyder förfäder och ättling –
beständig – många konungar har haft det
namnet.
Inga-Maj är välkommen att hämta ett par
Norsjödockor på turistbyrån.

Föreningsinformation
Norsjö volley
Elitserien

Äntligen drar elitserien i volleyboll
igång.
Lördag den 25 oktober kl. 14:00
Norsjö - Svedala

Division 1

Lördag 11 oktober kl. 14:00
Norsjö B - Sundsvall
Lördag 18 oktober kl.14:00
Norsjö B - IKSU
Välkommen!

Ny enhetschef

Riksinsamling Världens Barn

Från och med den 1 augusti jobbar Ulf
Lorentsson
som
enhetschef
för va,
renhållning,
gator och
vägar inom
kommunens
tekniska
förvaltning.

Heja Norsjö, nu tar vi i allt vi orkar!
Hittills har det gått bra, varje skänkt
krona gör nytta.
Under veckan 3-11 oktober pågår
riksinsamlingen till Världens Barn.
Det är samtidigt en tävling mellan
kommuner i landet om vem som samlar
in mest. Därför har många frivilliga
engagerat sig och kommer att knacka

dörr och stå med insamlingsbössor runt
om i kommunen.
Använd din egen uppfinningsrikedom för
att samla in pengar under den tid vi har
kvar till den 11 oktober!
Världens Barn Norsjö har ett konto på
Handelsbanken, giro 303-2240 eller gå in
på Handelsbaneken och säg till att ni vill
sätta in pengar till Världens Barn.

Ulf har
bakgrund som egen företagare men
kommer närmast från Banverket där han
jobbat som platschef. Ulf har även en
utbildning som ballastingenjör.
Ulf har rötterna i Joeström, Tärnaby men
bor numera i Norsjö.
Ulf Lorentsson
Tfn. 0918-141 56
E-post: ulf.lorentsson@norsjo.se

Under lördag den 13
september fylldes
Norsjö kyrka av sång och
musik under 12
underhållsrika timmar. Det
var Världens Barn Norsjö
som anordnade ett
Sång- och musikrally för att
uppmärksmma kampanjen!

Teater i oktober!

Aktuella Studiecirklar...

”BROBYGGAREN”
Tisdagen den 7 oktober 19.00
Minigloben, Risliden
Berättarföreställning med texter av
den världsberömde fotografen och
författaren Sune Jonsson.
Av och med Greger Ottosson
Entré i inkl. fika: 150:ungdom: 75:-, scenpassrabatt 20:-

En teaterföreställning kan förändra
och förlänga ditt liv .

- Pärlbroderihelg Start 27-28/9 kl 9-16
- Skinnslöjd. Start 24/9 kl 9.00
- Skaparverkstad. Vi handarbetar, målar mm Start 24/9 kl. 09.00
- Data för nybörjare Start oktober
- Oljemålning
- Akvarell
- Jägarexamen
- Handledareutbildning för B körkort
- Konversationsengelska
- Portugisiska
- Mobilär, lär dig din mobil
- Snöskoterförarutbilning
- Släktforskning
- Facklig grund
- Facklig fortsättning
- Styrelseutbildning/mötesteknik
- Oljemålning
- Foto
- Gitarr, nybörjare och fortsättning
- Matlagning för ungdomar

VÄLKOMMEN !

Har ni egna förslag hör av er till oss
ABF Norsjö Tel. 0918-107 55, Info.norsjo@abf.se

Sälteatern presenterar
”ROMEO vs HAMLET
… eller vem är det syndast om?
Onsdagen den 22 oktober kl. 19.00
Medan, Norsjö
Möt en Shakespeare som bjuder in
till skratt, dramatik och poesi.
Entré inkl förfriskn: 120:ungdom: 60:-, scenpassrabatt 20:-

Biljetter och information:
Norsjö turistbyrå 0918-142 00
Uffes Kiosk 0918-104 88

Turistnytt!
Norsjö Sportfiskeklubb tillsammans
med berörda fiskevårdsområden och
byaföreningar anordnar tre Fiske SM
2009:
14-15 mars
Mormyska-SM, Norsjön
4-5 april
Pimpel-SM, Norsjön
4-5 juli
SM i traditionellt mete, Järvträsket
www2.norsjo.net/sportfiskeklubb
MHF Camping håller sin Riksträff i
Bredsele 7-11 juli
För ytterligare information om evenemangen, boende, sevärdheter och
upplevelser välkommen till oss på
Norsjö turistbyrå
		
		
		
		
		

Nygatan 32
935 31 Norsjö
tel. 0918-14200
turism@norsjo.se
www.norsjo.se

Vuxenskolan erbjuder följande studiecirklar:
Thailändsk matlagning
20 tim/5 ggr, 600 kr + ingredienser
Förarbevis för EU-moped
15 år - 20 tim/5 ggr, 1200 kr + 120 kr till
Vägverket
Förarbevis för snöskoter
16 år - 22 tim/6 ggr, 1200 kr + 120 kr till
Vägverket
Biodling
Teori i vinter och praktik våren 2009
6 ggr, 400 kr + studiematerial
Kraftsamling skog
Lär dig hur du kan öka tillväxten i din
skog 7 ggr, 700 kr (för icke medlemmar
i Norra skogsägarna tillkommer 150 kr
för studiematerial)
Motorsågskörkortet
7 träffar + uppkörning, 800 kr inkl
material, kostnad för uppkörning
tillkommer
Snickarkurs för kvinnor
30 tim/10 ggr, 800 kr + material.
Ledare: Kent-Arne Lindér

Smycken i silver
Deltagaravgift: 1700kr inkl fika.
4 tillfällen, 25-26 okt, 8-9 nov.
Ledare : Kajsa Wikström. Plats: Bastuträsk
Photoshopkurs
Ledare: Jesper Stenmark. För mer
information ring 070-5775004.
Sång & Lek för årskurs F-3
Vi blandar sång med olika danslekar.
Startar direkt efter skolan, kl. 13.45.
Helgkurs för alla sångfåglar i årskurs
3-7
Sånglektioner med musikpedagog.
Inriktning rock/pop.

För mer information ring
Vuxenskolan
0918-10896, norsjo@sv.se
Besök gärna vår hemsida:
www.sv.se/norsjo

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

