Norsjö kommun
Information från

Nr 4 maj 2009

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

Nu dammsuger vi Norsjö kommun!
Under april månad startade
utvecklingsenheten projektet ”Norsjö
mot framtiden”. Inom projektet har
Malin Jonsson, Umeå, anställts.
En del i projektet är att ”dammsuga”
Norsjö på idéer, vilket innebär att vi vill
föra en dialog och ta reda på vad
kommuninvånarna har för goda projekt- och företagsidéer. Vår ambition är
att Malin och utvecklingsenheten ska
medverka till att idéerna blir verklighet.
Det första steget i ”dammsugningen” är
fyra idékvällar i början av maj. Alla är
välkomna på någon av träffarna, oavsett
om ni redan har några idéer eller inte.

Det är väldigt viktigt att så många som
möjligt deltar så era tankar och förslag
inte går förlorade. Under träffarna kommer vi också att berätta om enhetens
arbete och diskutera utvecklingsfrågor ur
olika perspektiv
näringsliv,
inflyttning,
utvecklingsprojekt, etc.
Malin Jonsson
är anställd som
projektledare

Nyfiket
– ett café för dig som är nyinflyttad eller bara vill träffa nya människor!
Petras Café kommer att vara öppet
Nyfiket är tänkt att fungera som en
första måndagen varje månad mellan
mötesplats för ”gamla” Norsjöbor och
kl. 18.00–20.00.
nyinflyttade till kommunen.
1 juni 		
(juli = semester)
7 september
Första träffen är onsdag den 6 maj 3 augusti
5 oktober
2 november
kl. 18.00 på Petras Café i Norsjö.
7 december
Kommunen bjuder på fika. Alla som är
nyfikna är välkommen dit på träffen där
Passa på att träffas och umgås! MåndaSofie Persson, informatör, kommer att
garna är till för dig som är nyinflyttad
ge en kort presentation av inflyttningen i
men naturligtvis är alla som vill träffa
Norsjö kommun.
nya människor också välkomna!

Norsjö är lika mycket EU som Paris, Bryssel och Berlin
- EU är ingen bortamatch!

Den 7 juni är det val till Europaparlamentet. Ett parlament vars beslut
påverkar oss i hög grad.
6 av 10 beslut som tas i Norsjö kommun
påverkas av beslut som redan är
fattade i Europaparlamentet.
Europa Direkt Västerbotten reder ut:
Så arbetar Europaparlamentet, så
påverkar besluten oss direkt och därför
är det viktigt att bry sig och påverka,
oavsett om man är positiv eller kritisk till
EU-samarbetet.

Kom och diskutera och ställ dina frågor
kring Europa och Europaparlamentet!
Valgeneral Lena Brännström ger också
allmän praktisk information om valet.

Datum: tisdagen 5 maj
på Medan 18:30

Idéträffar:

Bastuträsk, Folkets Hus
Torsdag 7 maj, kl. 18.30
Kvarnåsen, Café Kaffekvarnen
Tisdag 12 maj, kl. 18.30
Kusfors, Café Ångloket
Onsdag 13 maj, kl. 18.30
Norsjö, Medan
Torsdag 14 maj, kl. 18.30
Alla välkomna, det spelar ingen roll var
i kommunen du bor – kom till den träff
som passar dig bäst!

Norsjö skidstadion
rustas upp

Under april-maj 2009 kommer milspåret
från skidstadion i Norsjö att breddas och
rustas upp av Tekniska kontorets personal. För att det ska bli lättare att hitta
kommer en orienteringstavla att sättas
upp. Alla skidspår kommer även att få ny
skyltning.

Företagsträffar

Vi fikar tillsammans!
Norsjö kommun inbjuder företagen i
kommunen till morgonfika och
en pratstund.
Onsdag 6 maj
på Petras Café i Norsjö kl. 08.15
Torsdag 7 maj
på Värdshuset i Bastuträsk kl. 09.00
Mikael Lindfors och Lars-Åke Holmgren
Ps! Vi bjuder naturligtvis på fika! Ds

Vi bjuder på kaffe och fika.
Europa Direkt Västerbotten är ett
informationskontor kring EU- och
europafrågor och finansieras av Skellefteå kommun, Region Västerbotten,
landstinget i Västerbottens län, Umeå
kommun och EU-kommissionen.

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 Lunchsim
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

Information från bygg- och miljöenheten
Har du tänkt bygga under
semestern?

Tänk då på att vissa åtgärder kan
kräva bygglov, bygganmälan eller annat
tillstånd. Ta kontakt med Bygg- och
miljöenheten i god tid (början på juni)
så att vi hinner handlägga era ärenden
innan semestern. Byggnadsinspektören
kommer att ha semester 22/6 – 17/7.
Handläggning av byggärenden kommer
inte att ske under denna period, däremot
kan ansökningar och handlingar lämnas
in som vanligt.
Bygg- och miljönämnden har flyttat sitt
sammanträde till den 15 juni. Bygglovsansökningar, strandskyddsdispenser e.dyl
som ska behandlas i nämnden bör därför
vara bygg- och miljöenheten tillhanda
senast 1 juni.
För bygglovsfrågor kontakta
Stig-Lennart Nestander, 0918-141 50
För miljöfrågor (t.ex. avlopp) kontakta
Göran Löfstedt, 0918-141 44

Anmälningsplikt för jordoch bergvärme

Har du tänkt gräva för jordvärme eller
borra för bergvärme ska detta anmälas
till bygg- och miljönämnden. Blanketter finns på kommunens hemsida (www.
norsjo.se) eller kan hämtas på bygg- och
miljöenheten.
Frågor angående anmälningsplikten besvaras av Göran Löfstedt, 0918-141 44.

Ny energi- och
klimatrådgivare

Stefan Sjöström kommer att börja som
energi- och klimatrådgivare fr.o.m. 1
juni. Han nås då på 0918-141 48 eller via
e-post stefan.sjostrom@norsjo.se
Fram till juni finns Marcel Berkelder till
förfogande som kommunens energi- och
klimatrådgivare. Behöver du personlig
rådgivning i hemmet så kan du boka tid
med Marcel på telefon 0935-209 96,
mobil 070-606 33 06 eller via e-post
marcel@exergi.net .

Motionsdans

Öppettider

Nu är det vår
– dags att kolla häckarna!

Vid plantering av häckar och buskar
krävs inte bygglov, däremot stadgas i
plan- och bygglagen samt i väglagen att
fastighetsägaren skall se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten
eller medför andra problem för trafiken.
Tar växtligheten överhand kan du som
fastighetsägare bli indirekt skyldig till
trafikolyckor.
Träd och buskar som växer långt över
gång- och cykelbanan och gatan är en
fara för trafikanterna. Över gång- och
cykelbanor måste det vara fritt från växtlighet upp till 3,2 meter då grenar annars
kan slå de gående och cyklande i ansiktet
och skymma sikt och trafikmärken. Över
körbanan ska det vara fri höjd upp till 4,6
meter.
Om man har en hörntomt bör växtligheten inom den s.k. sikttriangeln inte vara
högre än 80 cm över gatuplanet. Detta
gäller 10 meter åt vardera hållet från
gatukorsningen.

Vårstädning av tomter

I plan- och bygglagen står det att ”tomter
ska skötas så att betydande olägenheter
för omgivningen och för trafiken inte
uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas”. Detta gäller även om
tomten är obebyggd.
Bygg- och miljöenheten får ibland in
anmälningar, många gånger anonyma,
om nedskräpning och om ovårdade
tomter.
För att undvika anmälningar, osämja i
bostadsområdet o.s.v. kan du bl.a;
• Göra dig av med sådant som kan vara
farligt och/eller störande för
omgivningen.
• Hålla gräset klippt så att råttor och
andra skadedjur inte trivs där.

våren -09

sommaren -09

Lördagen den 9 maj
Sven-Rogers mé Berggren

Onsdagen den 1 juli, Barra Bazz

Medan, Norsjö. Kl. 19.00-22.30

Entré inkl. fika: 100:-

Rännaren, Norsjö. Kl. 19.00-22.30
Onsdagen den 15 juli, Ola& Jag
Entré 100:-, fikaförsäljning

Välkommen till trevliga kvällar! /Motionsdansalliansen

IT-Projekt Fyran
Om efteranslutning i fibernäten ska
kunna göras sommaren 2009 måste
anmälan till Norsjö kommun göras
senast den 15 maj.
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.
I byarna Norsjövallen, Kvarnåsen,
Lillholmträsk, Bastutjärn, Bjurträsk, Örträsk, Gumboda, Arnberg, Bjursele och
Fromheden har datanät byggts med s.k.

ADSL-teknik. Anslutning är möjlig på
alla adresser som har en fast telefonanslutning till telestationen i respektive by.
I anslutna fastigheter har ett s.k. ADSLmodem installerats.
Efteranslutning till de redan färdigbyggda ADSL stationerna kan göras med
cirka en månads leveranstid.
Anslutningsavgiften 2 500 kr inkl.
moms.
Vänliga hälsningar
Karl-Axel Nygren
Projektledare Fyran

Information från Norsjö Lärcentra
Omvårdnadsprogram
3 terminer

Under förutsättning att erfoderliga beslut
fattas kommer Norsjö Lärcentra/Norsjö
Gymnasium att under höstterminen -09,
kunna erbjuda en omvårdnadsutbildning
för vuxna samt ”Yrkesvux” som sträcker
sig under tre terminer.
Förutsättningen för att få söka till
”Yrkesvux” är att du är över 20 år och
anmäld arbetslös på Arbetsförmedlingen.
”Yrkesvux” är ett förmånligt sätt för dig
att finansiera dina studier (läs mer på:
http://www.csn.se/komv-folkh-gymn/
aktuellt/1.4541) och vänder sig till dig
som saknar gymnasieutbildning eller har
behov av att ändra yrkesbana. Även nya
svenskar som antingen behöver komplettera sin yrkesinriktning eller skaffa sig en
helt ny kan delta i yrkesvux.
Intresseanmälan görs innan 9 juni
till Helén Ask, tfn. 0918-142 57
E-post: helen.ask@norsjo.se

Funderar du på att studera till
hösten?
Heltid, deltid eller enstaka kurser. I
Norsjö finns möjlighet att läsa de flesta
av gymnasieskolans utbud av kurser,
exempelvis matte A – E, Engelska A-C,
CAD A-B, Svenska A-B. Har du frågor
som gäller studiefinansiering? Kontakta
Norsjö Lärcentra 0918-142 57 eller
helen.ask@norsjo.se.

Det finns många olika anledningar till att
man vill eller måste studera som vuxen.
Kanske behöver man byta inriktning i
livet och hitta ett nytt yrke, förbereda sig
inför högre studier, läsa svenska som nyanländ invandrare, komplettera tidigare
studier, vidareutbilda sig i sitt nuvarande
yrke, läsa för sitt eget intresse…??
Utbildning är inte en engångsföreteelse
utan något återkommande. Det livslånga
lärandet har blivit ett begrepp.
Vår verksamhet omfattar SFI (svenska
för invandrare), gymnasial vuxenutbildning, högskola på distans samt att
vi utför uppdragsutbildning riktad mot
näringsliv och offentlig verksamhet.
Välkommen in till Norsjö Lärcentra.

			
			
			
			
			

> GJUTA I BETONG Ledare: Tommy Holmström
> TRÄDGÅRDSCIRKEL Ledare: Gunnar Lindberg
> EU-MOPED Ledare: S-O Söderberg
> HANTERA RÖJSÅGEN Ledare: Joakim Forsman
> PHOTOSHOP Ledare: Lovisa Johansson

Begränsade öppettider under vecka 19: 4-7 maj har kontoret öppet 9-12
ABF Mitt i Lappland, Storgatan 49, 935 32 Norsjö
Tel. 0918-107 55, info.norsjo.185@abf.se
Välkommen! /Katarina, Anneli & Annika

Nyinflyttad eller
nyfödd?
Norsjö kommun vill uppmärksamma
de som fått en liten bebis eller du som
är nyinflyttad/återvändare sedan förra
nationaldagen 2008.
Lördagen den 6 juni kl. 11.30 är du som
nyfödd eller nyinflyttad och din familj
särskilt inbjudna till Medan i Norsjö. Där
bjuder vi på smörgåstårta och därefter
fortsätter firandet på hembygdsområdet
kl. 13.00.
För att vi ska kunna beräkna hur mycket
smörgåstårta vi behöver så vill vi att ni
anmäler er till Sofie Persson tfn. 0918141 21 eller e-post: sofie.persson@
norsjo.se senast den 1 juni. Meddela
då även om ni har någon allergi som vi
behöver ta hänsyn till och hur många
som kommer.

Attraktiv sjötomt
till salu
Norsjö kommun säljer en attraktiv
strandnära tomt på Brännanområdet vid
Norsjön, arean är på 1749 kvm. Fastigheten är avstyckad och klar att bebyggas
för bostadsändamål. Det finns också
möjlighet att köpa industritomter och
villatomter. Industrimark finns både i
Bastuträsk och Norsjö. Färdiga villatomter hittar du i Svansele och
Norsjövallen.
Kontakta tekniska förvaltningen för mer
information:
Thim Bäcklund, tfn 0918-142 52
Kenneth Larsson, tfn 0918-141 52

Utgivningsplan
kommunbladet 2009
Stoppdatum
Torsdag 14/5
Torsdag 20/8
Torsdag 17/9
Torsdag 15/10
Torsdag 19/11

Utdelningsdag
Måndag 1/6
Måndag 7/9
Måndag 5/10
Måndag 2/11
Måndag 7/12

Föreningar har möjlighet att publicera
arrangemang, kurser eller annat som
rör allmänheten. Information som gäller föreningens medlemmar kommer
inte att publiceras. Vid platsbrist har
Norsjö kommuns information förtur.
Materialet ska e-postas till:
sofie.persson@norsjo.se
senast kl. 12.00 på stoppdagen.

Omval till gymnasiet
Du har gjort ditt val till gymnasiet
inför hösten 2009 men det kvarstår
en omvalsperiod 15 april – 5 maj 2009.
Läs och se vad vi har att erbjuda
innan du gör ditt omval!
Norsjö Gymnasium erbjuder dej som
söker gymnasiet en utbildning med
känsla och kvalitet:
• Våra yrkesprogram utvecklas som
college
• Trivsamma lokaler med närhet till
idrottsanläggningar, simhall och
bibliotek
• Träning i volleyboll eller hockey
under skoltid och fritid med
föreningarna. Även möjlighet till

•
•

•

Norsjö bibliotek
fördjupning inom ämnet friskvård
Behörig och kompetent personal som
månar om elevens framtid
Goda studieresultat - under flera år
bland de bästa skolkommunerna i
Sverige samt hög andel elever som
börjar studera på universitet
Körkortsutbildning för elever som
läser hela gymnasieutbildningen.
I körkortspaketet ingår tio
teorilektioner, 25 körlektioner, två
teoriprov, en halklektion och en 		
uppkörning

Välkommen till det lilla gymnasiet i
hjärtat av Västerbotten!
www.norsjo.se/gymnasium

Information från tekniska förvaltningen
Varför betala mera än vad du
behöver?
Kranvatten – färskt, gott, närproducerat
Vatten köpt på flaska
Kostnad: 5 till 20 kr/liter
Vatten direkt från kranen
Kostnad: 1 till 2 öre/liter
Vilket väljer du?

Vattenkontroll

Det kommunala vattnet kontrolleras
regelbundet. Prover tas vid vattenverk,
på ledningsnät samt hos konsument. Det
som kontrolleras är vattnets kemiska
sammansättning samt om vattnet innehåller bakterier. Dessutom görs specialundersökningar om det behövs.

Vattenförbrukning

Genomsnittssvensken använder 215 liter
vatten per person och dag, det motsvarar
80 000 liter/år/person. Vattnet en person
gör av med på ett dygn används bland
annat till:
• Personlig hygien 70 liter/dag

•
•
•
•
•

Toalettspolning 40 liter/dag
Textiltvätt 30 liter/dag
Disk 40 liter/dag
Mat och dryck 10 liter/dag
Övrigt 25 liter/dag

Små vattenläckor…
•
•

•
•

Droppande kran 30 m /år
Stril motsvarande en sytråd
(0,3 mm) 30 m3/år
Tunn stråle motsvarande en synål
(0,9 mm) 300 m3/år
Toalett som smårinner 700 m3/år
3

Du som är ansluten till kommunalt vatten
och vill veta mer om vattnet där just du
bor får gärna kontakta oss på tekniska
förvaltningen (Thim Bäcklund 0918 -142
52 eller Ulf Lorentsson 0918-141 56).
Kanske vill du veta mer om provtagningar, analysresultat och typ av
vattenberedning etc. eller finns det ”ris
eller ros” som du vill förmedla.
Välkommen med dina frågor!

Studieförbundet Vuxenskolan
Kommande aktiviteter under våren och sommaren

◦◦ Grillkurs
◦◦ Boule
◦◦ Styrke och kordinationsgympa i

Bastuträsk. Måndagar kl. 19
◦◦ Final i ”Småstjärnorna”
◦◦ Solfångare, är solvärme något för dig?
◦◦ Afrikansk dans i sommarvärmen
◦◦ Starta eget inom de Gröna Näringarna?

◦◦ Hur vill ni att er by ska se ut i 		
framtiden? Gör en byaplan!

För mer information ring Vuxenskolan
på tfn. 0918-108 96 eller besök
oss, kaffepannan är alltid varm.
www.sv.se/norsjo
Välkomna in!

Månadens bokbord

På månadens bokbord för vuxna
visar vi upp trädgårdsböcker!

Ändrade öppettider
på Norsjö bibliotek
Onsdagen den 20 maj
ej kvällsöppet

Torsdagen den 21 maj
Biblioteket stängt. Kr. himmelsf.dag
Fredagen den 22 maj
Biblioteket stängt
www.v8biblioteken.se

Textilutställning

Gamla och ärvda textilier
– Elna Steinvall 11 – 20 maj
Måndagen den 11 maj
kl 13-15 och 18-20 finns
”broderigänget” här för
personlig visning.
Norsjö Långträsk Blåbandsförening
Norsjö bibliotek

Norsjö IF Fotboll har
tagit klivet upp i div III!
Lördag 9 maj kl 14:00
Norsjö IF - Sävast AIF
Torsdag 21 maj kl 14:00
Norsjö IF - Assi IF
Lördag 30 maj kl. 14:00
Norsjö IF - Notvikens IK
Välkommen till Rännar’n!

ÖPPET MÖTE
INFÖR EU-VALET
Fredag 8 maj kl. 13.00. Medan, Norsjö
Per-Erik Johansson, Västerbottens Skandidat till EU-parlamentet
Vi bjuder på kaffe & smörgåstårta!
Förslag till diskussionspunkter:
* Ett EU för Norrland *Du och din
familj är värd ett bättre stöd från Bryssel
Sista anm.dag onsdag 6/5 till:
Egon Eriksson, 0918-107 63
Inga-Marie Källströmer, 0918-200 40
Hans-Olov Eriksson, 070-607 36 38
Välkommen!

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

