Information från

Norsjö kommun
Nr 3 april 2009

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

En föreläsning om dig och mig och världen Ändrad sophämtning
Datum: 22 april
Tid:
18:30
Plats: Medan, Norsjö
Föreläsningen är ett samarrangemang
mellan Norsjö kommuns
energirådgivning och Studieförbundet
Vuxenskolan.
Nanny-Maja Anderback är 20 år och
bosatt i Umeå. Hon arbetar idag som
författare och föreläsare. Hon beskriver
på ett klarsynt sätt de sanningar som
finns om människans miljöpåverkan, det
utrymme vi tar oss och frågar sig ” Vad

håller vi på med egentligen”? Samtidigt
väljer hon att fokusera på det som var
och en kan göra för att göra miljön lite
bättre. Nanny-Maja skrev boken ”Vem
fan bryr sig?” – en bok om dig och mig
och världen” som projektarbete sista året
på gymnasiet och har sedan dess tryckt
upp över 1000 böcker. Under 2008 har
hon åkt runt och föreläst i skolor runt om
i Sverige och fått mycket positiv respons.
Läs mer om Nanny-Maja och hennes
arbete på www.nannymaja.se

Din röst är viktig när det är val till

Europaparlamentet
I början av juni är det dags att rösta till
Europarlamentet. Alla medlemsländer i
EU ska rösta, och här i Sverige röstar vi
den 7 juni i år. Vi ska välja de ledamöter
som ska föra vår talan i Europa och vara
med att fatta beslut i EU.
Vart femte år är det val till Europaparlamentet, EU:s folkvalda församling.
Totalt ska 736 ledamöter väljas varav 18
är svenska. Länder med stor befolkning
har fler ledamöter än länder med mindre
befolkning. Ledamöterna i Europaparlamentet ska företräda medborgarna och
delta när beslut fattas på EU-nivå.

Vem får rösta?

Du som är svensk medborgare och har
fyllt 18 senast på valdagen har rösträtt.
Du ska också vara eller ha varit folkbokförd i Sverige. Om du är medborgare i ett
annat EU-land och folkbokförd i Sverige
kan du välja att rösta i Sverige. Då ska
du anmäla till Länsstyrelsen att du vill
rösta i Sverige. Röstar du i Sverige får du
inte rösta i något annat av EU:s medlemsländer.

Rösta – när, var, hur?

Du som är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige får ett röstkort i brevlå-

dan i mitten av maj,
och där står det var
din vallokal finns.
I alla kommuner kan man också
förtidsrösta. I Norsjö kommun kan du
förtidsrösta (med röstkort och
id-handling) från den 20 maj i
Kommunhuset. Även vissa
äldreboenden har tillfällen då du kan
förtidsrösta. Tiderna kommer vi att lägga
ut senare. Lantbrevbärarna kan också
ta emot din förtidsröst. Är du utomlands
kan du rösta på ett svenskt konsulat eller
ambassad, och då ska du göra det en tid
innan den 7 juni. För mer praktisk information om att rösta, besök
Valmyndighetens webbplats www.val.se.

Mer information

Vill du veta mer om vad EU-parlamentet
gör eller har frågor om EU så kan du
kontakta Anders Svanborg, Europa
Direkt Västerbotten på telefon
0910-73 46 41 eller
europadirekt@skelleftea.se
Du kan också besöka riksdagens EUupplysning; http://www.eu-upplysningen.
se/Valet-till-Europaparlamentet-7-juni2009/

under påskhelgen

Bastuträskturen är flyttad från fredag
den 10 april till torsdag den 9 april.
Gumbodaturen, ordinarie tur 13 april är
flyttad till tisdag den 14 april.

Gatljus
Tekniska förvaltningen testar ny
lågenergiarmatur, så kallad LED-lights.
På Förrådsvägen mitt emot
återvinningsgrindarna hittar du en
armatur med LED-lights. Kom gärna
med synpunkter på vad du tycker om
belysningen.
Hör av dig till Ulf Lorentsson med
kommentarer, tfn. 0918-141 56.
E-post: ulf.lorentsson@norsjo.se

Vitsippepris till Knut’n
Vitsippan är symbolen för Kristdemokraterna och vitsippepriset vill uppmärksamma personer eller organisationer som
gjort något utöver det vardagliga, till
glädje för andra.
Knut’n i Norsjö kommun har fått ta emot
Kristdemokraternas Vitsippepris. Knut’n
som arbetar med funktionshindrade i
kommunen är ett välbesökt ställe där det
går att ta en fika, köpa seconhandprodukter eller bara umgås. Motiveringen till
varför Knut’n fick ta emot priset löd:
”För att på kort tid ha blivit ett nav för
både möten, arbete och sysselsättning
framför allt för de som inte har en
självklar plats i arbetslivet. Knut’n ger
med sin verksamhet både människan och
tingen en andra chans.”
Öppettider hos Knut’n:
Måndag:
09:30-19.00
Tisdag-Fredag 09:00-15:45
Vi har öppet hela sommaren,
välkommen in!

Öppettider
Återvinningscentralen

Information från Norsjö bibliotek
Världsbokdagen
23 april

Norsjö
Måndag och torsdag: 17.00 - 20.00
Onsdag: 09.00 - 16.00,
lunch 11.00 - 12.00

Skärtorsdag 9 april
stängt
Annandag påsk, måndag 13 april
Stängt

Öppettider under
påsken för simhallen,
styrkehallen och
solariet
Torsdag 9 april
Simhallen stängd.
Styrkehallen stänger 15:30.
Fredag 10 april - söndag 12 april
Stängt
Måndag 13 april
11:00-15:00 Allmänbad
Tisdag 14 april
12:00-20:30 Allmänbad
Onsdag 15 april
07:00-08:30 Morgonbad
10:00-11:00 Babybad
11:00-11:50 Vattengympa, grundvatten
12:00-12:50 Lunchsim
13:45-15:00 Rehab/handikapp
Torsdag 16 april
12:00-20:30 Allmänbad
Fredag 17 april
12:00-17:00 Allmänbad
17:00-20:00 Motionssim
Söndag 19 april
11:00-15:00 Allmänbad, barnbassäng,
bubbelpool, bastu

På månadens bokbord för vuxna
visar vi upp poesiböcker och
för barn och ungdomar nya böcker på
engelska.

Öppettider under påsk
Skärtorsdag 9 april
Biblioteket stänger kl. 15:00

Bastuträsk
Torsdag: 15.00 - 19.00
Återvinningen är stängd röda dagar och
afton före röd dag.

Månadens bokbord

Annandag påsk, måndag 13 april
Stängt
firas på
Norsjö Bibliotek
-- Arrangemang för inbjudna grupper
-- För barn och ungdomar: alla som
lånar får vara med i ett boklotteri.
-- För vuxna: vårstädning! Utvalda
böcker bortskänkes!
-- Gratis uthyrning av DVD-filmer under
dagen!
-- Litterär promenad i Norsjö samhälle
-- Ingen förseningsavgift under dagen!
-- Under kvällen bjuder vi på boktips
och fika förstås!
Mycket välkomna!

Därefter ordinarie öppettider:
Måndag
10.00 - 15.00, 18.00 - 20.00
Tisdag
10.00 - 15.00
Onsdag
10.00 - 15.00, 18.00 - 20.00
Torsdag
10.00 - 15.00, 18.00 - 20.00
Fredag
10.00 - 15.00

Författarbesök

Åke Axelsson, fd kriminalkommissarie
från Umeå som numera skriver
spännande deckare, besöker Norsjö
bibliotek.

www.v8biblioteken.se

Mer info om datum och tid kommer.

15 april är sista ansökningsdag…
…till höstens kurser och program på
högskolan.

Ansökan till högskola görs på www.
studera.nu

Det finns många som vill studera på
universitet eller högskola men som ändå
gärna vill göra det hemifrån. Det finns
antagligen lika många skäl till att studera
på distans som det finns distansstudenter.

Har du frågor kring högskolestudier,
vänd dig till
Helén Ask
på Norsjö Lärcentra
Tfn. 0918-142 57
E-post: helen.ask@norsjo.se

De vanligaste skälen till att välja
distansutbildning är följande:
-- Att man har familj och barn
-- Att man vill kombinera arbete och
studier
-- Att man har arbetat några år och vill
komplettera eller avsluta sin
utbildning

Välkommen med din ansökan!

IT-Projekt Fyran
Efteranslutningar till de redan
befintliga fibernäten.
Fibernät finns utbyggda i Norsjö,
Bastuträsk, Kusfors, Gumboda,
Svansele, Bjurträsk, Norsjövallen,
Kvarnåsen, Åmliden och Risliden. Näten
omfattar byarnas centrala delar. I villor
som anslutits finns en så kallad
mediaomvandlare med datanätsuttag
installerad. I Norsjö, Bastuträsk och
Norsjövallen är flertalet flerfamiljshus
och lokaler också anslutna till nätet.
I flerfamiljshusen har fastighetsägaren
installerat datanätsuttag i varje lägenhet
Taxan för efteranslutning är:
-- Om kabelrör finns fram till kundens
hus kostar anslutningen för företag
och privatpersoner 6000 kr inklusive
moms.
-- Om kabelrör finns fram till kundens
tomtgräns men inte fram till huset är
kostnaden 8000 kr inklusive moms.

Konsumentvägledning
Om efteranslutning i fibernäten ska 		
kunna göras sommaren 2009 måste 		
anmälan till Norsjö kommun göras 		
senast den 15 maj.
I byarna Norsjövallen, Kvarnåsen,
Lillholmträsk, Bastutjärn, Bjurträsk,
Örträsk, Gumboda, Arnberg, Bjursele
och Fromheden har datanät byggts med
så kallad ADSL-teknik. Här används
Telias befintliga kopparledningar för
datatrafiken och anslutning är möjlig på
alla adresser som har en fast
telefonanslutning till telestationen i
respektive by. I anslutna fastigheter har
ett s.k. ADSL-modem installerats.
Efteranslutning till de redan
färdigbyggda ADSL stationerna kan
göras med ca. en månads leveranstid.
Anslutnings-avgiften 2 500 kr
inkl. moms.
Vänliga hälsningar
Karl-Axel Nygren, Projektledare Fyran

Uppräkning av sotningstaxan 2009
Norsjö kommun har i sitt avtal med
skorstensfejarmästaren beslutat om
tillämpning av sotningsindex enligt
Sveriges Kommuner och Landstings
överenskommelse.
Det innebär att från och med 2009-04-01
höjs taxorna med 3,14 %. Timpriset blir

386 kr och utifrån timpriset debiteras
inställelse- och objektsavgift, som är
baserad på fastställd tidsåtgång.
Taxan i sin helhet finns på kommunens
hemsida, klicka på ”Taxor och avgifter” i
den vänstra menyn på startsidan.

Semestervikarier
Vill Du få chansen till ett spännande
arbete inom vård och omsorg?
Du ges möjlighet att jobba med
människor och medverka till att ge dem
stöd och hjälp och därmed även trygghet
och ökad livs kvalité. Samtidigt kommer
du att få ta del av många livserfarenheter
som kan ge dig minnen för livet.
Vi behöver semestervikarier till
hemtjänsten, särskilda äldreboenden,
som personliga assistenter och till våra
boenden inom handikappenheten. Du
måste ha fyllt 18 år. Kanske är just Du en
av dem vi söker.
Vill du göra en ansökan så fyller du i
”blankett semestervikarie” som du hittar
på kommunens hemsida www.norsjo.se,
under ”Lediga jobb”. Blanketten skickas
in till:

Kanslienheten
Norsjö kommun
935 81 Norsjö
Ansökan med e-post skickas till:
jobbansokan@norsjo.se - märk ansökan
med ”Semestervikarie 2009”.
Vi vill ha din ansökan före 30 april.
Upplysningar:
För arbete inom äldreomsorgen kontakta:
Äldreomsorgschef Kristina Holmström
0918-141 30
För arbete inom handikappenheten
kontakta:
Omsorgschef Lena Hellqvist
0918-142 51,
eller ring vår bemanningsenhet
0918-141 31, 141 32

Från och med den 1 mars 2009
samarbetar Norsjö kommun med
Skellefteå kommun när det gäller
konsumentvägledningen. Det betyder att
du som konsument kan kontakta
konsumentvägledningen i Skellefteå när
du behöver råd och hjälp.
Du ringer till Skellefteå kommuns kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00
Telefontiden är måndag-fredag 07.0019.00, dag före röd dag 07.00-16.00.
Om det till exempel gäller ett test som du
vill ha inför ett nytt köp kan kundtjänsten
troligtvis hjälpa dig med det, men om
du har en mer invecklad fråga kommer
kundtjänsten att kontakta en konsumentvägledare, som i sin tur ringer upp dig,
oftast samma dag.
Om du vill skicka e-post är adressen:
konsumentnamnden@skelleftea.se

Snäckan i nya lokaler
Nu är det dags, Snäckans korttidshem
flyttar till Åkerbärets gamla lokaler. Fån
och med den 17 mars är Snäckans adress
Åkergatan 17 E, 935 32 Norsjö.
Nytt telefonnummer är 0918-102 12.

Befolkning 2008
I kommunen bor nu 4 363 personer,
2 212 män och 2 151 kvinnor.
Minskningen beror huvudsakligen på att
det avled 15 personer fler än det föddes.
45 barn föddes under 2008, exakt lika
många som under 2007.
160 personer flyttade in och 161 ut. Den
mesta omflyttningen sker inom länet.
Slår man ihop siffrorna så borde det bli
en minskning med 16 personer, men jämförelsen mot 2007 blir ändå 17, eftersom
en justering av 2007 års siffra har gjorts.

Nätverk
Är du intresserad av att ingå i ett nätverk
för nyinflyttade?
Hör av dig till:
Sofie Persson
Tfn. 0918-141 21
E-post: sofie.persson@norsjo.se

Glad påsk!
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Motionsdans våren -09

Studieförbundet Vuxenskolan
Allsångskväll på Minigloben
26 april, kl 18:00
Sång av Pinglorna
Musik av:
Birgitta, Gunnar,
Thomas och Malin
Tema: Gamla dansbandsschlagers.
Buss går från Norsjö busstation
kl. 17:15
Pris 30:- (ingen förbokning)
Inträde: 60:-, fika ingår

Önskar Norsjö kommun

Biodling
Start: 30 mars (platser finns kvar)
Tid: kl.18:30
Ledare: Ola och Agnetha Alm
Pris: 400:- + studiematerial
Lokal: Vuxenskolan
Mer information: Ola, 070-210 16 26
Motorsågskörkort
Pris: 800:- + avgift för uppkörning
EU-mopedkörkort Klass 1
Vår sista kurs innan dom nya hårdare
reglerna träder i kraft.
Start: 8 april
Tid: 18:00
Pris: 1200:- + avgift till Vägverket 120:Ledare: Roger Viksten
Lokal: Vuxenskolan

Medan, Norsjö
kl. 19.00-22.30
Lördag 18 april
Ola & Jag
Lördagen den 9 maj
Sven-Rogers mé Berggren
Entré
inkl. fika:
100:Välkommen
till trevliga
kvällar!

Motionsdansalliansen

Utgivningsplan kommunbladet 2009
Stoppdatum 		
Torsdag 16 april		
Torsdag 14 maj		
Torsdag 20 augusti
Torsdag 17 september
Torsdag 15 oktober
Torsdag 19 november

Utdelningsdag (måndagar)
Måndag 4 maj
Måndag 1 juni
Måndag 7 september
Måndag 5 oktober
Måndag 2 november
Måndag 7 december

Materialet ska lämnas in (gärna via e-post till
sofie.persson@norsjo.se) senast kl. 12.00 på stoppdagen.

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

