Norsjö kommun
Information från

Nr 5 juni 2009

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

Nationaldagsfirande på hembygdsområdet i Norsjö
Välkommen att fira Nationaldagen på
Norsjö Hembygdsområde lördag den 6
juni kl 13.00.
Högtidstalare är Eva Edefjäll, biträdande
omsorgschef och nyinflyttad Norsjöbo.
Musikskolan spelar, Ivan Grundström
sjunger, folkdanslaget dansar, Korpen
ordnar tipsrunda, Konstföreningen och
ABF ställer ut konst och Hushållsgillet
serverar Nationaldagsbakelse.
Tina Söderberg har uppvisning med sin

häst och sedan får barnen möjlighet att
åka. Vi kommer också att ha ett minizoo.
Vi uppmärksammar nyinflyttade
Norsjöbor, nya svenska medborgare
och alla barn som fötts sedan förra
nationaldagen.
Vill du delta i marschen ner till
Hembygdsområdet så startar vi kl 12.15
från Medan.
Filip Jonsson med flaggan i högsta hugg under
Nationaldagen 2008.

Hjärtligt välkommen!

Den 7 juni röstar vi till EU-parlamentet
Alla röstberättigade har fått röstkortet
hemskickat. Där framgår öppettiderna
både för förtidsröstning och för valdagen.
Röstkortet är ett krav när du förtidsröstar.
Ta också med legitimation. Har röstkortet
kommit bort går det bra att få ett dublettröstkort. Kontakta i så fall kommunkontorets kansli, 0918-140 00.

Förtidsröstning

Budröstning

Den som på grund av hög ålder, sjukdom
eller funktionshinder inte kan ta sig till
en röstningslokal finns möjlighet att rösta
med bud. Budet kan vara en anhörig,
vårdare eller ett kommunalt bud. När
budrösten görs iordning ska också ett
vittne vara närvarande och skriva på
ytterkuvertet.

Förtidsröstning har vi i kommunkontorets foajé måndag-fredag kl 11-15.
Torsdag 4 juni är det dessutom kvällsöppet mellan 17-19. Nationaldagen och
valdagen är förtidsröstningen öppen
10-12.

Vill du anlita ett kommunalt bud,
kontakta kommunkontorets kansli,
0918-140 00.

Det finns också möjlighet att förtidsrösta
i Bastuträsk onsdag den 3 juni kl 17-20
på Folkets Hus.

Vill du veta mer om valet, gå in på
Valmyndighetens hemsida, www.val.se.

På Gästis anordnas förtidsröstning den
2 juni kl 12-13, Klockarbo 3 juni 13-14
och Solbacka 4 juni 14-15. Förutom de
boende kan också anhöriga och personal
passa på att rösta.

Tre dagar efter valdagen, den 10 juni kl.
09.00 genomför kommunen så kallad
onsdagsräkning. Då behandlar kommunen sena förtidsröster som inte granskats
i vallokal och förtidsröster som preliminärt har underkänts i vallokal.

Valdagen

Valdagen den 7 juni är vallokalerna
öppna följande tider:
Norsjö Kommunkontoret 08.00-21.00
Bastuträsk Folkets Hus
08.00-21.00
Norsjövallen sporthallen 09.00-13.00,
			
17.00-21.00
Gumboda Byagården
09.00-12.00
(OBS! vallokalen är byagården)

För de som har lantbrevbäring kan
lantbrevbärare agera som bud.

Onsdagsräkning

/Valnämnden

Kommunkontoret
Kommunkontoret har under juni-augusti
öppet kl 08.00-16.00. Under juli månad
kan bemanningen vara begränsad.

Personliga ombudet
Personliga ombudet har stängt sin
verksamhet vecka 26-30.

Anhörigombudet
Anhörigombudet har semester
vecka 30-33.

Nya bussturlistor
I början av juni skickar Länstrafiken ut
nya bussturlistor. Vissa förändringar kan
vara genomförda, så titta igenom den
noga om du ofta åker en viss sträcka.
Icke skoltid ersätts bussen i vissa fall
av ringbilen. Kom ihåg att ringbilar ska
beställas en dag i förväg hos reseservice,
0771-25 10 20. Det är också viktigt att
veta om du beställer ringbil tillsammans
med tågbiljetten, så måste du ändå ringa
reseservice och beställa bilen där.
Har du frågor om kollektivtrafiken
är du välkommen att vända dig till
kommunsekreterare Lena Brännström,
0918-141 19.

Återvinningscentralen

Sommarläsning!

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

Äntligen har sommaren kommit och nu
finns det kanske mer tid till läsning.
Passa på att besöka biblioteket och låna
något spännande eller intressant!

Du kan själv göra omlån eller reservera
böcker i vår katalog på Internet. För det
behöver du en personlig PIN-kod som
du får på biblioteket.

Bastuträsk
Torsdag: 15.00 - 19.00

Öppettider

http://www.v8biblioteken.se klicka på
”sök och låna”

Återvinningen är stängd röda dagar och
afton före röd dag.

Information från byggoch miljöenheten
Energi- och klimatrådgivning
Stefan Sjöström börjar som
energi- och klimatrådgivare den
1 juni. Han nås på tfn. 0918-141 48,
070-620 09 02 eller via
e-post: stefan.sjostrom@norsjo.se

Vattenskoterkörning inom
kommunen

Körning med vattenskotrar (med jetdrift)
är ej tillåtna i några vatten inom Norsjö
kommun. Mer information finns på
http://www.ac.lst.se/naturochmiljo/
vattenskoterkorning

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.

Informationsträff för
alla feriepraktikanter
Måndag den 15 juni kl. 09.00
på Medan i Norsjö.
Träffen är obligatorisk. Har du förhinder
vill vi att du meddelar att du inte kommer
och orsak till frånvaron. Ring eller skicka
e-post till Birgitta Larsson.
Tfn. 0918-141 67
E-post: birgitta.larsson@norsjo.se
Mer information på www.norsjo.se

juni - augusti
måndag - fredag kl 11.00 - 15.00
måndag, onsdag kl 18.00 - 20.00
Stängt vecka 29 & 30

Trevlig sommar önskar vi på
biblioteket!

Filialerna: Se lokala affischer

Inför sommar och semester

Ta med dina vänner och besök oss på KNUT´n
Vi kommer att fylla upp med både
Antikt, gammalt och nytt i butiken.
Här kan du finna nästan allt vad du söker
samtidigt som du gör en god sak för
miljön genom att återanvända det någon
annan inte behöver längre.

Massor med fynd

•
•
•
•
•

Möbler
Porslin/ Husgeråd
Skivor/filmer
Konst
Leksaker

Vi utför även

• Lättare arbeten som renovering,
målning av möbler

• Lättare trädgårdsarbeten
• Lättare flyttarbeten mm.
Allt arbete utförs efter överenskommelse
och debiteras med 125 kr timmen inkl
moms

Vi tar tacksamt emot det ni inte har
användning för längre till våran
verksamhet då det i sin tur blir
meningsfullt arbete för våra medarbetare
på KNUT´n
Ring om du har frågor
tfn. 0918-100 03 eller 070-305 11 42

Öppettider

Från och med 1 juli tom 15 augusti har
vi öppet dagtid alla vardagar mellan kl.
09.00 - 15.45
Torsdag den 9 juli kvällsöppet till
21.00 i samband med MHF camping
riksårsmöte. I samarbete med Norsjö
Turistbyrå.
Vi finns på Industrivägen 1, vid Bil &
Däck.
Välkommen in!

Företag, se hit!
Fredagen den 5/6 kl 09.00 bjuder vi
in till en förmiddag med rubriken

Se affischering för mer information!

”Utvecklingsdag Lärcentra”

Datum: 5 Juni 2009
Tid: 09.00 – 12.00
Plats: Medan, Tranan

För att på bästa sätt tillmötesgå
kommande behov av
kompetensförsörjning kommer
förmiddagen inledas med presentation av
pågående projekt samt goda exempel från
omkringliggande region för att sedan
lyfta frågan hur vi i Norsjö går vidare
när det gäller kompetensutveckling/
kompetensförsörjning i näringsliv.
Förmiddagen avslutas därefter med en
gemensam lunch som vi bjuder på.

Vid frågor/intresseanmälan:
Maria Larsson 0918-14178

där du har möjlighet att vara med, tycka
till och forma framtiden.

Välkommen!
/ Norsjö Lärcentra
”Kompetensförsörjning i näringsliv
och offentlig verksamhet” är ett
projekt medfinansierat av Europeiska
Socialfonden.

Den blomstertid nu kommer…
Så närmar vi oss årets skolavslutning,
som i år infaller vecka 24. Vi vet
av erfarenhet att festtider som
skolavslutning innebär ett högrisktillfälle
för ungdomar att testa på alkohol. Vi vet
också att en ung kropp på många sätt är
känsligare för alkoholpåverkan än en
vuxen och att många ungdomar kan råka
illa ut när de har druckit.
Vi vuxna ska hjälpa ungdomarna att
förskjuta alkoholdebuten och förhindra
nyrekrytering när det gäller narkotika.
Som förälder är du den viktigaste
personen för din tonåring. Det är också
du som har det största ansvaret. Att

säga nej till sådant som kan äventyra
ungdomars hälsa och framtid är naturligt.
Det är att bry sig.
Socialtjänsten, polis och nattvandrarna
och kommer att finnas ute under
examenshelgen och beachvolleyboll
helgen. Förebyggargruppen (Polisen,
Socialtjänsten, Skolan och Fritidsgården)
ser gärna fler vuxna ute i rörelse dessa
helger. Fler vuxna ute visar tydligt att vi
bryr oss om alla våra ungdomar.
Trevlig sommar önskar
Förebyggargruppen

IT-Projekt Fyran
De kunder som har anmält sig för efteranslutningar sommaren 2009 till de redan
befintliga fibernäten kommer att anslutas
i två etapper.
Etapp 1: Kunder som har befintligt tomrör för fiber till sitt hus och kunder som
saknar tomrör för fiber till sitt hus och
hinner gräva ner röret före 2009-06-15
kommer att anslutas under andra halvan
av juni dvs v 25-26.

Uppgraderingen av näten har försenats,
men förhoppningsvis ska uppgraderingen kunna påbörjas under juni månad.
Det arbetet kommer att pågå fram till i
september.
Vänliga hälsningar
Karl-Axel Nygren,
Projektledare Fyran

Simhallen, styrkehall
och solarietider under
sommaren
Vecka 24-25

Måndag, tisdag, och torsdag
kl. 11.00-15.00 Allmänbad

Vecka 26-31

Stängt pga. städ och underhåll.

Vecka 32-33

Måndag, tisdag, och torsdag
kl. 11.00-15.00 Allmänbad

Ordinarie öppettider
från och med v. 34
Måndag
16:00-20:00 Motionssim, barnbassäng,
bubbelpool, bastu
Tisdag
16:30-20:30 Allmänbad
Djupvattengympan börjar om till hösten.
Onsdag
07:00-08:30 Morgonbad
11:00-13:0 Lunchsim
OBS! Normal temperatur i vattnet.

Etapp 2: Kunder som saknar tomrör för
fiber till sitt hus och inte hinner gräva
ner röret före 2009-06-15 kommer att
anslutas med början v 35.

Torsdag
16:30-20:30 Allmänbad
Vattengympa intensiv grundvatten börjar
om till hösten.

Yrkesvux och vuxenutbildning i Norsjö under
höstterminen 2009

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.

Under hösten kommer Norsjö Lärcentra/
Norsjö Gymnasium starta gymnasiala
yrkesutbildningar för vuxna.
Yrkesvux är en satsning på
yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå
inom den kommunala vuxenutbildningen
och startar under hösten 2009. Syftet
med satsningen är att motverka brist
på yrkesutbildade personer, målet är
också att nå de grupper som saknar
gymnasieutbildning med yrkesinriktning,
eller har en gymnasial yrkesutbildning
som behöver kompletteras.
Vi planerar för kurser inom
omvårdnadsprogrammet men
möjligheten till yrkeskurser inom
övriga branscher, exempelvis industri,
är även det genomförbart. 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
eller intresse av att ändra yrkesbana.
Även nya svenskar som antingen
behöver komplettera sin yrkesinriktning,
komplettera sin svenska mot ett speciellt
yrkesområde, eller skaffa sig en helt ny
yrkeskompetens kan delta i yrkesvux.
Intresseanmälan görs före 9 juni till:
Helén Ask, Norsjö Lärcentra
tfn. 0918-142 57
E-post: helen.ask@norsjo.se
Maria Larsson
tfn. 0918-141 78
E-post: maria.larsson@norsjo.se

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

en
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Världens längsta linbana Örträsk - Mensträsk. Dagliga turer kl. 13, 20/6-2/8. Extraturer 		
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0
s 			
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återtransport med buss. Gruvlaven Bäckerudden/Krogen i skogen Öppen 20/6-2/8 kl. 12-16.
Svansele vildmarksutställning med ca 650 djur monterade i naturlig miljö. Jakt, tidig fällfångst, flottnings- & fiskeepok, mat
och konferens. Öppet dagligen för drop in 22/6-16/8 kl. 12-18.
Norsjö Hembygdsområde med bl.a: Skidlöparmuseet, Fannygården, Jaktmuseet och Petikträskgården. Öppet dagligen 15/616/8 kl. 12-16. Bangolf på området.
Dahlbergsgården, byggnadsminne i Bastutjärn med piporgeln som Petter Alm byggde på plats 1879. Kaffeservering med bröd
från egen bagarstuga. Öppet tis-sön, 20/6-9/8 kl. 12-17
Bastuträsk kulturbyggnader visar hur det var under krigstiden. I skolan inryms Beredskaps-museum, skol- och kyrksal samt
café. Besök mot bokning året om.
Café Ångloket i Kusfors är en gammal nedlagd järnvägsstation från 1892 som ligger naturskönt vid Skellefteälven. Utanför står
ett Ånglok från 1915. Sommaröppet f.o.m 1juni
Norsjö Kyrka korad som en av Sveriges vackraste. Öppet vardagar året om kl. 8-16
Källan Hotell spa & konferens ligger vackert beläget på Västerbottens högsta berg med bl.a Torgny Lindgren-rummet. Boka
alltid ditt besök! 0918-32100. Öppet året om.
Ringvor i Rengård, Stugby & slöjdgård. Öppet året om, lär dig olika hantverkstekniker och njut av färsk mjukkaka från Cajsas
Café. Sommarutställning i Ladan: ”Textila smycken från golv till tak”. Öppet dagligen 21/6-16/8 kl. 10-20.
På Fromhedens fiskecamp kan du fiska inplanterad regnbåge. Umgås i trivsam miljö, danspaviljong på området samt 9-håls
golfbana. Restaurang, stugor & husvagnsplatser. Säsongsöppet påsk -30/9
Önusstugan Vildmarksboende för avkoppling, jakt och fiske. Mot bokning året om, kontakta Fromhedens fiskecamp tel. 091826044
Rännuddens camping & stugby, Norsjövallen ligger naturskönt på en udde omgivet av vatten. Stugor och husvagnsplatser.
Fiske, båtuthyrning & minigolf. Sommartid bemannat dagligen.
Bo på lantgård, Öppet året om. Ibackens gård i Raggsjö. Cyklar & båt finns att hyra. Tallhedens lantgård i Tallheden.
Upplev naturen, lugnet, djuren och de vackra omgivningarna
Café Kaffekvarnen inryms hos Handlarn i Kvarnåsen. Interiören i caféet är hämtat från Antons gamla lanthandel som bedrevs
på samma ställe. Öppet året om mån-lör
Älgjägarfolkets viste i Svansele. Västerbottens första stenåldersby. Drop in; lör, sön, mån 22/6-16/8 kl. 12-18. Övrig tid
bokning 0915-21010
Gästgivargården i Bastuträsk by. Öppet efter överenskommelse
Mot bokning kan alla anläggningar besökas året om. Med reservation för ändringar. Se även lokal annonsering.

Juni
1
1
4-6/6
6
6
6
6
6
7
7
7
8
11
19
20
20
20
20
21
21
21

Söndagsflyg och trivseldag varje söndag med start 31/5, MFK-Bunten
Café Ångloket öppnar för säsongen t.o.m 3/8
Pingstgudstjänst kl. 18:30 								
HD-regionträff på Bäckerudden, mat och underhållning					
Nationaldagsfirande på Norsjö hembygdsområde
Dans till Barrabazz på danspaviljongen 							
NSFK, Klubbmästerskap i mete start kl. 10 N. Jocktjärnen start kl. 14.30 Hemtjärnen		
Drogfritt Röj på Rännaren kl.19-24, Corroded & Glesbygd´n – live på scen
Dans till Zlips på Bredsele Park kl. 21-01							
Final Småstjärnorna kl. 13.00								
Ekumenisk gudstjänst vid stenen kl. 11:00							
Vårkonsert med Norsjö kyrkokör i Norsjökyrka kl. 18:00					
Norsjö trädgårdssällskaps plantmarknad kl. 18.30, Hembygdsområdet				
Musikcafé kl. 18.30, Lars o Birgit Lundström G.kyrksalen, kulturbyggnaderna			
Dans till Ola & Jag på danspaviljongen
Midsommargudstjänst, Norsjö hembygdsområde kl.11.00					
Start dagliga turer Världens längsta linbana kl. 13, dagligen t.o.m 3/8. Bokas alltid		
Dahlbergsgården öppnar för säsongen, loppis, fika. Öppet tis-sön kl. 12-17
Dans till Ola & Jag på danspaviljongen
Utställningen ”Textila smycken från golv till tak” öppnar. Dagligen kl. 10-20 t.o.m 16/8
Cajsas café öppnar för säsongen, öppet dagligen kl. 10-20 t.o.m 16/8
Sommarmöte kl. 11:00									

v. Högkulla
Kusfors
Risberg
Mensträsk
Norsjö
Fromheden
Norsjö
Norsjö
Kusfors
Minigloben, Risliden
Norsjö
Norsjö
Norsjö
Bastuträsk
Fromheden
Norsjö
Mensträsk/Örträsk
Bastutjärn
Fromheden
Ringvor i Rengård
Rengård
Petiknäs

22
22
26
27
27
27
27-28
27-28

Drop-in Svansele Vildmarksutställn. öppnar för säsongen. Dagligen kl. 12-18 t.o.m 16/8		
Älgjägarfolkets viste öppnar för säsongen. Öppet lör.sön, mån kl. 12-18 t.o.m. 16/8		
Workshop: Smycken i makramé hos Ringvor, avgift inkl. material & fika 200:Start Norsjöslöjdarnas sommarmarknad Medan, öppet dagligen t.o.m 25/7			
Auktion på Norsjö Hembygdsområde							
Cirkus Viktoria på Norsjö Arena området
Bunteduellen (konstflygtävling)
Kvarnåsendagarna									

Juli		
1
Motionsdans till Barra Bazz kl. 19-22.30							
3
Workshop: Bunka broderi hos Ringvor, avg. inkl. material & fika 200:3-5
Modellflygträff ”Jumboflyg” (stora bensindrivna flygplan)
4
Dans till Bendix på danspaviljongen								
4-5
SM i traditionellt mete									
5
Ekumenisk gudstjänst kl. 11.00 Norsjö hembygdsområde					
6
Start Norsjö Metevecka - Colmic cup, pågår t.o.m 11 juni
8
Invigning MHF Camping Riksårsmöte, ÖsterJörns kyrka. Träffen pågår t.o.m 11/7
8
Dans till Ola & Jag på Bredsele Park
9
Musikcafé på Norsjö hembygdsområde							
10
Workshop: Fritt symaskinsbroderis hos Ringvor, avg. inkl. material & fika 200:10
Dans till Blender på Bredsele Park kl.21-01							
11
Start Västerbottensserien i mete pågår t.o.m 30 juli. 						
11
Auktion på Norsjö Hembygdsområde							
11-12
Spelstämma på Fromhedens fiskecamp
11-12
Hembygds- hemvändardagar. Lördag Auktion. Söndag Gudstjänst Allan Stefansson 		
12
Sommarmöte i Svanselegården kl. 11:00							
12
Hembygdsdag i gamla kyrksalen kl. 11:00							
15
Motionsdans till Ola & Jag kl.19-22.30
16
Musikcafé på Norsjö Hembygdsområde							
17
Workshop: Smycken ur återvunnen textil hos Ringvor, avg. inkl. material & fika 200:18
Hantverksdag på Dahlbergsgården kl. 12-17							
18
Gäddfestival kl. 10-14 & 16-20
18
Dans till Strike på danspaviljongen								
18
Dans till Expanders kl.21-01								
19
Sommarkonsert kl. 16:00									
21-27
Ungdomsläger med skolflyg, MFK Bunten
24
Workshop: Gaffelvirkning hos Ringvor, avg. inkl. material & fika 200:25
Norsjödagen med talangtävling på hembygdsområdet kl. 13.00				
25
Dans till Amigos på danspaviljongen							
25
Jammarkväll på Bäckerudden kl. 19.00							
25
Dans till Zlips på Bredsele Park kl. 21-01							
26
Jordgubbsfest med Ingvar Holmqvist kl.14.00 						
29
Musikcafé kl. 18:00									
31
Workshop: Väva smycken hos Ringvor, avg. inkl. material & fika 200:31
Norsjö Beach pågår t.o.m. 2/8

Svansele
Svansele
Rengård
Norsjö
Norsjö
Norsjö
v. Högkulla
Kvarnåsen
Rännaren
Rengård
v. Högkulla
Fromheden
Järvträsket
Norsjö
Norsjö
Bredsele Park
Kusfors
Norsjö
Rengård
Kusfors
Norsjö
Norsjö
Fromheden
Bastuträsk
Svansele
Bastuträsk
Rännaren
Norsjö
Rengård
Bastutjärn
Norsjön
Fromheden
Bredsele Park
Petiknäs
v.Högkulla
Rengård
Norsjö
Fromheden
Mensträsk
Kusfors
Holmträsk
Risberg
Rengård
Centrala Norsjö

Augusti
1
5
7
8
8
9
14
15
22
29

Dans till Janders på danspaviljongen							
Extratur Världens längsta linbana, bokas							
Workshop: Fria broderier hos Ringvor, avg. inkl. material & fika 200:Extratur Världens längsta linbana, bokas							
Dans till PFinezze på danspaviljongen							
Stängningsdag med traditionsenlig andakt och musik på Dahlbergsgården			
Workshop: Spinna papper hos Ringvor, avg. inkl. material & fika 200:Dans till Ola & Jag på danspaviljongen
Dans till Agneta & Peter på danspaviljongen
Dans till Barrabazz på danspaviljongen							

Fromheden
Mensträsk/Örträsk
Rengård
Mensträsk/Örträsk
Fromheden
Bastutjärn
Rengård
Fromheden
Fromheden
Fromheden

September		
27

Barnens kyrksöndag kl. 11.00								
Gudstjänst i Norsjökyrka varje söndag kl 11:00
Med reservation för ändringar, se även lokal annonsering

			

Trevlig sommar!

Norsjö turistbyrå
Nygatan 32
935 31 Norsjö
Tel. 0918-14200
www.norsjo.se
norsjoturism@goldoflapland.com

Norsjö kyrka

Norsjö mot framtiden

Information från Norsjö Lärcentra

Projektet Norsjö mot framtiden
Under maj har ”dammsugningen” av
Norsjö kommun på utvecklings- och
företagsidéer börjat. Vi har genomfört
fyra idéträffar i Bastuträsk, Kvarnåsen,
Kusfors och på Medan. Vi vill tacka för
alla goda idéer vi fått!

Funderar du på att studera
hösten 2009??

Förutom att ta tillvara på idéer kan
vi erbjuda individuella samtal och
rådgivning om att starta företag. För
närvarande besöker Malin företag i
kommunen för att lyssna på deras tankar.
Om du vill vara säker på att ditt företag
får ett besök, kontakta Malin och boka in
en tid.
Nu finns projektet även på kommunens
hemsida under fliken företag, flytta hit

Omsätt dina studietankar till verklighet.
Vid Norsjö Gymnasium/Norsjö Lärcentra
kan du läsa enstaka ämnen eller hela
program på gymnasienivå. Om du
exempelvis:
• saknar treårig gymnasiekompetens
• är arbetslös och behöver skaffa 		
dig kunskaper för morgondagens
arbetsmarknad
• behöver komplettera dina 		
gymnasiebetyg inför högskolestudier
• vill läsa för ”skojs skull” eller för att
kunna hjälpa ditt barn med läxorna
• har ett jobb men behöver komplettera
dina kunskaper
Då ska du vända dig till oss på Norsjö
Lärcentra. Välkommen!

Distansstudier på högskola
i höst?

Du vet väl om att du har möjlighet att
nyttja Norsjö Lärcentra vid distansstudier
på högskola. Vi har studierum med
datorer där du kan sitta nästan dygnets
alla timmar, årets alla dagar. Du kan
också skriva dina tentamen på Norsjö
Lärcentra.

Skolavslutning 2009
Norsjövallens skola
Måndag 8 juni
18:00 Sporthallen

Norsjö gymnasium
Bastuträsk skola
Tisdag 9 juni
18:00 Folkets Hus

Tisdag 9 juni
13.00 Examenshögtid i kyrkan
14.30 Avslutning på Medan för åk 3,
elever med föräldrar och personal

Norsjöskolan

Måndag 8 juni
16:30 Samling på skolan
17.00 Skolavslutning för F2-klasser, Tjädern (Åk
1,3) i Norsjö kyrka
Tisdag 9 juni
08.40 Skolavslutning för åk 7-9, Tjädern
i Norsjö kyrka
09.30 Skolavslutning för åk 3-6
i Norsjö kyrka
09.30 Examen för åk 9 på Medan
Bussarna och Taxi går hem kl. 11.30
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Lärcentra i Norsjö är en möteplats
för dig som studerar eller ska börja
studera. Här finns studierum, datasal,
tentamenslokaler och tillgång till
personal finns också på plats som hjälper
dig om du har tankar och funderingar
kring utbildning och arbetsmarknaden.
Vi bistår även företag med kompetens
kring utveckling och organisering
av skräddarsydd utbildning för alla
personalkategorier.
Lärcentra är som det låter: en kreativ
mötesplats där vi samlat allt om lärande
och studier på ett ställe.
Du är välkommen att använda dig av oss
oberoende hos vem och på vilken nivå du
studerar!
Vill du veta mer är du välkommen att
höra av dig till:
Helén Ask
Tfn. 0918-142 57
E-post: helen.ask@norsjo.se

sommarloppis

sommarloppis

Vi vill även uppmana er att kontakta
Malin Jonsson (malin.jonsson@
norsjo.se 0918-141 61) om ni har fler
utvecklingsidéer, en affärsidé som ni
vill diskutera, är intresserad av att starta
företag eller vill veta mer om projektet.

Mötesplats

på Byagården i Gumboda, Boliden
Lördagen den 11 juli
kl: 11.00 – 16.00

◊ Loppis
◊ Utställningar: Marina Nygren,		

◊
◊
◊

samekonst. Randolf 			
Lindblom, knivar. Maj Lyngedahl,
trädgårdskonst. Jonny Johansson,
smide. Lena Ellström, sockar.
Maj- Elin Storsletter, stickade 		
barnkläder. Kjell Lundqvist, 		
honung. Britt-Inger 			
Lundgren, skinnalster. Lars 		
Normark, trä. Siri Wiklund, 		
keramik. Marita Karlsson, 		
tenntrådssmycken.
Kaffeservering
Mjukkakor bakas och säljes i 		
bagarstugan
En del utearrangemang, ev 		
försäljning av kolbullar.
VÄLKOMNA!
hälsar Gumboda Byaförening

Sommarbio på Medan!
Terminator Salvation
Onsdag 10 juni kl. 18.30
Torsdag 11 juni kl. 18.30
Ice Age 3
Söndag 12 juli kl. 14.00
Transformers - De besegrades hämnd
Tisdag 14 juli kl. 18.30
Onsdag 15 juli kl. 18.30
Harry Potter och Halvblodsprinsen
Onsdag 22 juli kl. 18.30
Torsdag 23 juli kl. 18.30
Fredag 24 juli kl. 18.30

Norsjö Beach

31 juli - 2 augusti 2009
Du glömmer väl inte bort att boka in sommarens
stora händelse Norsjö Beach? Första helgen i
augusti är det dags att gräva fram kämpaglöden ur
garderoben och komma till Norsjö centrum för att
spela eller heja på ditt favoritlag. Läs mer på www.
volleyboll.nu!

Välkommen!

Norsjö volley

Final

Småstjärnorna
2009

Plats: Minigloben Risliden
Datum: Söndag den 7 juni
Klockan: 13.00
Entré 50: -, under 15 år gratis.
Hamburgare och fikaförsäljning

Välkomna!

Studieförbundet vuxenskolan
Afrodans ute i det gröna
START 30 juni klockan 18:00
Vi dansar till medryckande musik från Afrika. Sparka av dig skorna och
känn marken mot fötterna och solen i ansiktet. Efter passet så stretchar
vi ut i gröngräset. ALLA är välkomna.
Ledare: Emma Bergman
Anmälan till Vuxenskolan. Även möjlighet till Dropin.
Se hit alla glada Boulespelare!
Nu är det dags att spela i solen. Anmäl er till Vuxenskolan.
Grillkurs
Startar 9 juni kl. 17:30. Fräscha upp dina grillkunskaper. Förberedelse
och tillagning av kött, fisk och fågel. Vi lär oss olika marinader/såser
och vi gör goda sallader, grillar potatis och rotfrukter. Vi använder
kolgrill och äter tillsammans det vi tillagar varje gång. 3 tillfällen.
Ledare: Adam Haraldsson.
Pris: 350:- + kostnad för råvaror.
Plats: Vuxenskolan
Anmälan till 0918-108 96 eller e-post norsjo@sv.se
Vi stänger kontoret för semester vecka 28-32

I samarbete med Risliden Lossmen sportklubb

Vi önskar alla en trevlig sommar!
/Anki, Per & Åsa

Välkommen till Rännar’n!

NIF Fotboll div III
Skogsmässa i Bjurträsk, Norsjö

Lördag 6 juni kl. 15:00
Norsjö IF - IFK Kalix

- Utveckla din skogsgård

Torsdag 18 juni kl. 19:30
Norsjö IF - Bergnäsets AIK

Finn inspiration för dig och din skogsgård och träffa andra skogsägare under
trevliga former.

Lördag 13 juni, kl. 10.00-14.00

Måndag 27 juli kl. 19:00
Norsjö IF - Morön BK

Program:
Torbjörn Wennebro berättar om skogsgårdens potential. VIMEK visar upp sin
nya energiklipp. Slutavverkning av entreprenör Roger Alm. LRF Företagsutveckling. XL-Bygg Norra presenterar sortimentet. Fyrhjulingar av olika märken.
Motorsågar och Röjsågar från Stihl, Husqvarna och Jonsered. Projektet ”Säker
skog” med motorsågskörkortet. Jörgen Lindblom visar jaktutrustning.
Kraftsamling skog. Mat-och fika försäljning.

Onsdag 5 augusti kl. 19:30
Norsjö IF - Hemmingsmarks IF
Lördag 15 augusti kl. 14:00
Norsjö IF - Kiruna FF

Kontaktpersoner:
Nils Berglund, Norra Skogsägarna, 070-336 07 43.
Per Markström, Vuxenskolan, 070-210 07 60.

Lördag 29 augusti kl. 14:00
Norsjö IF - Ohtana/Aapua FF
Lördag 5 september kl. 14:00
Norsjö IF - Gällivare Malmbergets FF

Hjärtligt välkomna!

Lördag 19 september kl. 14:00
Norsjö IF - Tegs SK

Kvarnåsendagarna

Å-parken,Kvarnåsen 27-28 juni

Lördagen den 27 juni cirkatider
13.00 The Johnson Bluegrass Band
14.00 Pinglorna m.fl. uppträder - Allsång
16.00 Grillmiddag
17.00 Lyckseledamerna m.fl. underhåller
18.00 Ankrace 1:a pris garanterat 3000:Prisutdelningar, kolbullar, underhållning vid elden
Under dagen: Loppis, lotterier, fika, tipspromenad,
försäljning av mjukkakor, varmkorv och glass.
Utställning av Norsjökonst i ”Fus-porten” lördag
mellan 13.00-19.00
Söndag den 28 juni
11.00 Friluftsgudstjänst / Missionsförsamlingen
Kaffeservering

Välkommen!

Arr: Kvarnåsens byaförening
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Trevlig sommar! önskar Norsjö kommun
Norsjö kommun, 935 81 Norsjö Besöksadress: Storgatan 67
Telefon: 0918-140 00 Fax: 0918:141 00 E-post: info@norsjo.se
www.norsjo.se

