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

Många projekt på gång i kommunen

Den nya influensan

Norsjö kommun driver via
utvecklingsenheten för närvarande
ett antal projekt och fler är på gång.
De flesta projekt finansieras med
EU, statliga eller regionala medel. I
ett fåtal fall förekommer kommunal
medfinansiering.

Om du har frågor kring den nya
influensan, ring i första hand
020- 20 200. Om du tror att du är
smittat och vill komma i kontakt med
hälsocentralen ber vi dig att ringa innan
du besöker oss.

Norsjö mot framtiden är ett
projekt som finansieras till 75% av
EU (Jordbruksfonden) och till 25% av
Länsstyrelsen. Projektet är till för att
Norsjö ska jobba med att dammsuga
kommunen på företagsidéer och
utvecklingsprojekt i lågkonjunkturens
spår. Projektledare Malin Jonsson
Fenormal är ett projekt som Norsjö

har tillsammans med Malå för att
utveckla kvinnors företagande. Det
finansieras till 100% av Tillväxtverket.
Kontaktperson L-Å Holmgren

SMALLEST och RASLRES är
två internationella energiprojekt som
finansieras till 60% av EU (Interreg) och
till 40% av Regionförbundet. Syftet är
att utveckla bioenergilösningar i Norsjö.
Projektledare Ken Swanson.
Projekten är på 3 år och ytterligare två
medarbetare ska rekryteras inom kort.
Ett flyktingprojekt startar 1/10
och finansieras av Länsstyrelsen och

Migrationsverket för att kunna ta emot
fler flyktingar och skapa ett än bättre
mottagande. Projektledare söks just nu.

Förstudier inom Leader

finansieras till 70% av Trekom
leaderprogrammet och resterande 30%
motsvarar ideellt arbete. Trekom Leader
medinansieras av Norsjö kommun
och insatsen motsvarar 2%. Det är tre
förstudier som startar den 1 oktober:
kvarnen i Norsjövallen, värdskapsprojekt
och litterärturismprojektet Torgny
Lindgren. Rekrytering av projektledare
pågår.
Utvecklingsenheten jobbar också med
att tillskapa ett EU-projekt för att kunna
finansiera och bygga godsterminal
vid järnvägen i Bastuträsk. Även
andra aktörer som regionförbund,
Banverket och privata företag förväntas
delfinansiera terminalen.
Om du har frågor angående projekt
som pågår i Norsjö kommun är du
välkommen att kontakta:
Ingrid Ejderud-Nygren, EU-samordnare,
tfn. 0918-141 42
E-post: ingrid.ejderudnygren@norsjo.se
Lars-Åke Holmgren, näringslivschef,
tfn. 0918-141 43
e-post: lasse.holmgren@norsjo.se

KOM IN – Kvinnor och Män i Norsjö
Som en reaktion på den ökade
arbetslösheten bland unga män och
kvinnor i kommunen, tillsammans med
det faktum att stora generationsväxlingar
finns att vänta i framtiden har Norsjö
kommun initierat projektet KOM IN
förstudie. Förstudien finansieras till
100% av Norsjö kommun.
Syftet med KOM IN är att undersöka
möjligheten att öka unga kvinnors
och mäns chanser till sysselsättning.
Förhoppningen är att förstudien, genom
att ha sin utgångspunkt i vad unga

män och kvinnor själva anser sig ha
för förutsättningar och behov, utforma
en modell som sedan skall testas i ett
genomförandeprojekt. Den primära
målgruppen är unga kvinnor och män
i åldern 16-24 år och potentiella/
intresserade samverkansaktörer.
Vill du veta mer? Idéer, synpunkter,
frågor eller funderingar?
Kontakta projektledare Maria Larsson
Telefon: 0918-141 67
Mobil: 070-251 2285
E-post: maria.larsson@norsjo.se

Mer information om den nya
influensan finns på:
www.1177.se, www.krisinformation.se
www.vll.se.
För råd vid sjukdom ring
Sjukvårdrådgivningen 090-785 11 77.
Vid allmänna frågor om influensan ring
020-20 20 00.

Företagsträffar

Vi fikar tillsammans!
Norsjö kommun inbjuder företagen i
kommunen till morgonfika och
en pratstund.
Onsdag 14 oktober
på Petras Café i Norsjö kl. 08.15
Torsdag 15 oktober
på Värdshuset i Bastuträsk kl. 09.00
Mikael Lindfors och Lars-Åke Holmgren
Ps! Vi bjuder naturligtvis på fika! Ds
Måndag den 5 oktober

”Nyfiket” på Petra´s
– ett café för dig som är nyinflyttad
eller bara vill träffa nya människor!
Nyfiket är tänkt att fungera som en
mötesplats för ”gamla” Norsjöbor och
nyinflyttade till kommunen.
Petras Café kommer att vara öppet första
måndagen varje månad
mellan kl. 18.00–20.00.
5 oktober
2 november
7 december
Passa på att träffas och umgås!
Måndagarna är till för dig som är
nyinflyttad men naturligtvis är alla
som vill träffa nya människor också
välkomna!

Återvinningscentralen

Öppet sista lördagen varje månad!

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

Det har framkommit önskemål om
lördagsöppet och därför kommer
KNUT’n att vara öppet sista lördagen
varje månad på försök året ut.

Kom och fynda hos oss eller gör en
nostalgitripp bland 50 -60 tals porslinet!
Vi har även en del sommaraktiga saker
som vi slumpar bort.

Bastuträsk
Torsdag: 15.00 - 19.00

Öppettider

Välkommen!

Återvinningen är stängd röda dagar och
afton före röd dag.

Simhallen
Måndag
16:00-20:00 Motionssim, barnbassäng,
bubbelpool, bastu
Tisdag
16:30-20:30 Allmänbad
19.45-20.30 Djupvattengympa
Onsdag
07:00-08:30 Morgonbad
10.00-11.00 Babybad
11:00-11.45 Vattengympa
11.45-12.45 Lunchsim
13.45-14.45 Handikappbad
Torsdag
16:30-20:30 Allmänbad
19.45-20.30 Vattengympa intensiv
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
Simhallen, styrkehallen och solariet är
stängda helgdagsafton samt helgdagar
om inte annat annonseras.

Måndag:
09.00 -19.00

Tisdag-fredag:
09.00-15.45

KNUT´n tackar alla som kom på
besök på företagsdagen den 29
augusti!

Lördag:
10.00 -13.00

Norsjö Lärcentra
En förutsättning för utveckling och
tillväxt i en kommun är att skapa
möjligheter för ett livslångt lärande.
Alla behöver kontinuerlig påfyllning av
kunskaper oavsett vad man arbetar med
eller om man för tillfället står utanför
arbetsmarknaden.
Syftet med Lärcentra är att säkerställa
bra möjligheter för vuxnas lärande
även i en liten kommun som Norsjö
samt att studiemöjligeterna ska finnas
nära boendeorten. Dessutom strävar
vi efter att utveckla arbetsformer och
arbetssätt som i största möjliga mån
motsvarar efterfrågan, det vill säja krav
på flexibilitet och tillgång på utbildning
samt teknik.
Lärcentras strävar efter att erbjuda
utbildning och kompetensutveckling
för enskilda individer, företag och
kommunala förvaltningar på:

• Grundläggande vuxenutbildningsnivå
•
•
•
•
•

(GRUV)
Gymnasienivå
Svenska för invandrare (SFI)
Särvux
Högskoleutbildning via 		
distansmetodik
Uppdragsutbildning

Lärcentrat ska dessutom vara lyhörd
för de utbildningsbehov som framställs
av intressenterna, inom ramen för sin
budget.

SFI

En av de större verksamheterna vid
Lärcentra är SFI. Den inrymmer i
dagsläget 30 elever fördelade på tre
grupper.
Eleverna är mellan 16 och ca 50 år och
kommer bland annat från Colombia,
Afghanistan, Eritrea, Thailand, Iran,
Ukraina, Etiopien och Sudan.
Eleverna tas in i mån av plats och
väntetiden att få börja SFI är för
närvarande endast någon vecka.
Utbildningen består av 4 kurser, A, B,
C & D och betyg ges i slutet av varje
kurs och man har rätt att studera vidare
så länge man gör framsteg tills man når
sitt individuella mål och det betyder att
utbildningens längd varierar för olika
individer.
Som ett komplement till SFI utbildningen
kan eleven erbjudas en språkpraktikplats
ute i samhället då vi har den övertygelsen
att kontakt med samhälls- och arbetsliv
gynnar språkutvecklingen.
Har du frågor eller funderingar som
gäller SFI vänd dej då till: Helén Ask,
0918-142 57 eller helen.ask@norsjo.se

Nyheter på Fritidsgården
Internetcafé för
gymnasieelever
Tisdagar		
Onsdagar
Torsdagar

Ordinarie tider på gården

14.00-17.00
14.00-17.00
14.00-17.00

Sporthallen

Fritidsgården brukar hyra sporthallen
någon gång i månaden. Se anslag om
tider!

(från årskurs 6 och uppåt)
Måndag 18.00-21.00
Onsdag 18.00-21.00
Fredag 19.00-23.00
Lördag 19.00-23.00
Se anslag om aktiviteter
0918-14 215

CRIB i Bastuträsk

Öppet fredagar kl. 19.00-23.00

Norsjö bibliotek
Seniorsurf

Onsdag 14 oktober kl 14-16
Välkommen till Seniorsurf på Norsjö
bibliotek. Den 14 oktober kl. 14.00 16.00 är biblioteket öppet enbart för
äldre ”internetsurfare”! Du kan titta in
när du vill under denna tid för att få en
liten guidning på nätet. Du kommer i
lugn och ro att få bekanta dig med olika
hemsidor och sökmöjligheter.

Månadens tema - Afrika

Bokutställning med tema Afrika.
Afrikanska författare och berättelser.

Norsjö volleyboll
Div I

Lördag 10 oktober kl. 14:00
Norsjö - Sundsvall
Lördag 17 oktober kl. 14:00
Norsjö - IKSU
Lördag 7 november kl. 14:00
Norsjö - Vännäs

Div II

Söndag 25 oktober kl. 19:00
Norsjö B - Norsjö C
Söndag15 november kl. 10:00
Norsjö B - Skellefteå C
Söndag15 november kl.14:00
Norsjö B - Änget
Välkommen till sporthallen!

Motionsdans
Medan, Norsjö, kl. 19.00-22.30

http://www.v8biblioteken.se

Lördagen den 17 oktober.. Musik
Agneta & Peter
Entré inkl. fika: 100:Välkommen till en trevlig kväll!

Arr: Motionsdansalliansen
FLUGBINDNING – start 20/10 kl. 18.00 på ABF. Ingen avgift, ev. material tillkommer. Ledare: Ulf
Jakobsson
BIND DIN EGEN ENRISKRANS – 1 kväll under v. 43. Ingen avgift, ev. material tillkommer. Ta med
eget enris. Ledare: Britt-Inger Tjärnqvist. Lokal: Blomsteraffär´n, Storg. 56
QIGONG PÅ MEDAN – Ledare: Tuulikki Marklund, Malå. Avgift: 450:-/8 träffar
STYRELSEUTBILDNING/MÖTESTEKNIK – Hur fungerar en styrelse? Ledare: Hans Klingstedt
Avgift: 450:-/8 träffar, kolla med ditt fack ifall de hjälper till med avgiften.
HÄNG PÅ STICKTRENDEN! – Sticka vantar, mössor, halsdukar, ”tjåkksåkka” å sånt. Ledare: Linda Lidén.
ÅDRINGSMÅLNING – lär dig tekniken från grunden. Ledare: Birgit ”Biggan” Andersson
JÄGAREXAMEN – Studiecirkeln som ger deltagarna bred kunskap om vilt, jakt & natur. Målet är att alla ska klara de teoretiska & praktiska proven som krävs för att klara jägarexamen.
Ledare: Lennart Holmström. Startar mitten av okt. på ABF
FÖRARBEVIS FÖR SNÖSKOTER – Ledare: Sven-Ola Söderberg / Utbildarna i norr
DATA – Grundkurs, word, excel
LÄR DIG NAVIGERA MED GPS – Ledare: Tommy Holmström
PISTOLSKYTTE – Ledare: Dag Olofsson. Begränsat antal platser!
MÅLA AKVARELL – Ledare: Hjördis Persson från Böle
TRAFIKCIRKEL – Nya vägmärken & träningskörning för dig som har körkort
men känner dig osäker. Ledare: Morgan Vikberg

De cirklar som inte har något
startdatum startar så snart det
finns tillräckligt många deltagare.
Anmälan & frågor till:
ABF mitt i Lappland
Storgatan 49, Norsjö
0918-107 55
info.norsjo.185@abf.se

PRO

KONVERSATIONSENGELSKA – Ledare: Joy Landin
PRO´s Drop-In Sista tisdagen varje månad kl. 18.00-20.00 på ABF En trivselkväll utan
krav, kom och gå som du vill.
Fika finns att köpa. Välkommen!

Studieförbundet Vuxenskolan
Färg och stilanalys - Anna Lindberg, diplomerad färg och
stilrådgivare visar vad Du passar i. Pris: 700:-. Helgkurs. Fredagafton
och Lördag. Datum 9-10/10
Skoterkort - Man måste vara minst 16 år. Ledare: Peder Carlsson
Spanska för nybörjare - Ledare: Antonio Barquera
Barockmusik - Lyssnarcirkel i Barockmusik. Vi lyssnar på

instrumentalmusik av Bach, Vändel, Vivaldi m.fl. och lär oss lite om
barockens tonsättare och deras musik. Ledare: Björn Holmström

Jägarexamen- Jägarexamen är obligatorisk för dem som vill skaffa
sig jaktvapen. Kursen leder dig fram till att bli en välutbildad jägare

Jägarexamen för ungdomar

Läs teori under hösten och vintern. Till våren är det dags för skjutprov.
Direkt efter skoltid varannan tisdag. Vi bjuder på fika varje gång.
Ledare: Jesper Stenmark

Jägarexamen för vuxna

Söndagkvällar. Uppskjutning till våren. Vi bjuder på fika.
Ledare: Jens Karlsson

Stickning för nybörjare- Kursen för dig som längtat att prova
på stickning. Vi lär oss grunderna och stickar nåt enkelt. OBS! Inget
startdatum. Vi startar när vi fått en full grupp. Ledare: Åsa Andersson
Chokladprovning - 19 November kl: 18:00. Prova äkta choklad
och upplev skillnaden. Chokladfontän och frukt. Avgift: 350:-. Ledare:
Jenny Berg
Välkommen till Norsjö Musik &
Teaterförenings

Evenemang i oktober
Onsdag 7 oktober kl 19.00. Medan, Norsjö
LJUS. GULLIN. –en stor musikalisk upplevelse
Riksteatern
Entré /förplägn. 200:Ungdom 100:Scenpassrabatt 20:En sex personer stark ensemble med skådespelare,
musiker och sångare gestaltar svenske Lars Gullins
musikaliska resa genom livet . Det blir värme,
spelglädje och vackra texter . MISSA INTE !
Fredag 16 oktober kl 19.00. Medan, Norsjö
BITTERFITTAN – Teatersoppa med Tove Olsson
Västerbottensteatern
Entré inkl. soppa 150:Ungdom 75:Scenpassrabatt 20:OBS – Boka biljett
Direkt underhållande och plågsamt ärlig om kvinna,
man, barn och jobb till tonerna av Nina Simone.
Biljetter och bokning Uffes Kiosk 0918-104 88

LCHF - Annika Dahlqvist föreläser 15 oktober kl: 18:00.
Annika Dahlqvist är läkaren som förespråkar LCHF (lågkolhydrat/
högfett) – kosten som ger oss en bättre hälsa och viktkontroll.
Hon berättar om sin egen hälsoresa från överviktig viktpendlare till
övertygad förespråkare av kostmodellen lågkolhydrat/högfettsmat.
Kom och lyssna på denna fantastiska föreläsning!!
Pris: 100:-. Plats: Medan. Förköp på Vuxenskolan
Viktgrupp - Gruppen för dig vill gå ner i vikt till Beach 2010. Vi
peppar varandra och utbyter idéer. Om gruppen vill så kan vi väga oss
också. Vi träffs på dagtid varannan vecka.

A

			
ll sång i R is li de n - Söndag 11 oktober kl: 18:00.
Tema: Melodifestival-låtar och annat smått och gott. Sång Pinglorna
med gäster. Inträde: 60 :-. Buss avgår från busstationen i Norsjö 17:15.
Biljettpris: 30:-. Ingen förbokning

Kontorets öppettider

Måndag-torsdag 08:00-16:00
Telefon: 0918-108 96
Mail: norsjo@sv.se
Kaffepannan är alltid varm. Välkommen in!!!

Bastuträsk

1 oktober öppnar vi våra lokaler i Bastuträsk - Stationshuset.
Vi kommer att vara där en dag i veckan (onsdagar) och anordnar
då olika aktiviteter. Första kursen vi startar är Skoterförarbevis.
Anmälan till kontoret i Norsjö 0918-108 96.
Välkomna in! Kaffepannan är alltid varm.

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

