Norsjö kommun
Information från

Nr 2 mars 2010

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

Kärleksveckan 2010
Tack till alla aktörer, medborgare och
andra kärleksfulla som bidragit till att
göra Kärleksveckan möjlig.

Arrangemanget anordnades av Christer
Harnesk och förevigades av Rickard
Johansson.

Hjärta av ljus

Tillsammans samarbetade unga som
gamla för att forma det stora hjärtat på
parkeringen vid Norsjö Arena.

Sportlov vecka 10
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Sportlovsblad med alla aktiviteter finns
på simhallen. Det kommer också att
finnas på www.norsjo.se.
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Vill Du få chansen till ett spännande arbete inom vård och omsorg?

Semestervikarier
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,
ekonomibiträden i centralköket, 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

Marianne Hellgren, personligt ombud,
flyttar den 18/2 från storgatan 74 C till
Knut´n på Industrivägen 1.
Telefonnumret är detsamma
076-770 19 18.

Kärleksveckan som har pågått i Norsjö
kommun från den 6 februari avslutades
på alla hjärtans dag med ett mänskligt
hjärta i ljus.
Efter volleybollmatchen samlades 65
personer för att tillsammans forma ett
hjärta.

Personliga ombudet
har flyttat!

Ansökan med e-post skickas till:
jobbansokan@norsjo.se Märk ansökan
med ”Semestervikarie 2010”
Vi vill ha din ansökan före 31 mars.
Upplysningar:
För arbete inom äldreomsorgen kontakta
Äldreomsorgschef Kristina Holmström.
0918 – 141 30

Kommunfullmäktiges
sammanträden 2010
Kommunfullmäktige i Norsjö kommun
sammanträder fyra gånger per år.
Allmänheten är välkommen att lyssna
och ta del av mötena. Ingen föranmälan
krävs.
Lokal: Medan i Norsjö
Tid: 18.00
Datum
Tisdag 30 mars
Tisdag 15 juni
Tisdag 19 oktober
Tisdag 7 december
Välkommen!

För arbete inom handikappenheten
kontakta
Omsorgschef Lena Hellqvist
0918 – 142 51
eller respektive enhetschef

Två talarstolar ska mana till debatt i
kommunfullmäktige.

Simhallen

Feriepraktik sommaren 2010

Måndag
16:00-20:00 Motionssim, barnbassäng,
bubbelpool, bastu

Norsjö kommun erbjuder även i år
feriepraktik till gymnasieungdomar.
Praktikplatser kommer främst att finnas
inom kommunens egna verksamheter
men även i del föreningar.

Tisdag
16:30-19:45 Allmänbad, barnbassäng,
bubbelpool, bastu
19:45-20:30 Vattengympa djupvatten
(drop in)
Onsdag
07:00-08:30 Morgonbad
10:00-11:00 Babybad
11:00-11:50 Vattengympa grundvatten
(drop in)
12:00-12:50 Vattengympa grundvatten
(drop in)
12:50-13:50 Rehab-/handikappbad
Torsdag
16:30-20:00 Allmänbad, barnbassäng,
bubbelpool, bastu
Fredag
07:00-08:00 Morgonsim
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
Lördag
10:00-14:00 Allmänbad, barnbassäng,
bubbelpool, bastu

Solarium och styrkehall
Måndag, tisdag, torsdag och fredag
07:00- 20:00 (tisdag 16.30-17.00 och
torsdagar 15.30-16.30 är styrkehallen
bokad)
Onsdag
07:00-15:30
Lördag
10:00-14:00
Simhallen, styrkehallen och solariet är
stängda helgdagsafton samt helgdagar
om inte annat annonseras.

Feriepraktik kan sökas av ungdomar som
går ut årskurs 9 eller går gymnasiet och
som under ferieperioden ännu inte fyllt
18 år
Under vecka 15-16 kommer information
via brev att skickas ut till ungdomarna
kring sommarens feriepraktik.
Länkar kommer även att finnas på
Norsjö kommuns hemsida. Från
dessa länkar kommer man att kunna

Har du frågor
om energi?

tanka ner sammanställningen över de
feriepraktikplatser som erbjuds samt
ansökningsblankett.
Inventering feriepraktikplatser
Just nu pågår en inventering av
feriepraktikplatser inom kommunens
egna verksamheter och de föreningar och
som tidigare år tagit emot ferieungdomar.
Övriga föreningar som önskar anmäla
lämpliga praktikplatser kan vända sig till
personalenheten i Norsjö Kommun.
För ytterligare information kontakta:
Birgitta Larsson
tfn 0918-141 65
e-post: birgitta.larsson@norsjo.se

Kontakta Norsjö kommun energirådgivning
Stefan Sjöström, tfn. 0918-141 48
E-post: stefan.sjostrom@norsjo.se

Efterlysning: arrangemang och bilder!
Norsjö kommun tar varje år fram en tidning som går ut till alla medborgare samt
cirka 1 500 utlånade Norsjöbor.
Nytt för i år är att tidningen kommer att göras om till en kalender! Den kommer
att sträcka sig från juni 2010 till maj 2011. Precis som tidigare kommer det att
finnas med både fakta och reportage från kommunen.
Under varje månad kommer det att listas vilka arrangemang som sker i
kommunen. Skicka in ditt arrangemang till Sofie Persson för publicering i
kalendern.
Vi söker också efter bilder från Norsjö kommun som vi kan använda. Hör av dig
om du känner att just din bild skulle passa in.
Sofie Persson
Tfn. 0918-1414 21
E-post: sofie.persson@norsjo.se

Motionsdans våren 2010

Medan, Norsjö. Kl. 19.00-22.30
Lördag 20 mars Musik: Barrabazz

Återvinningscentralen

Lördag 10 april Musik : Ola & Jag

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

Lördag 8 maj Musik : Sven Rogers med Berggren

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

Entré inkl. fika 100:Välkommen! Arr: Motionsdansalliansen

SPF Norsjöbygden inbjuder till träff!
Tisdagen den 16 mars kl.12.00 på Medan
Information från apoteket.

Sportlovsaktiviteter på fritidsgården
Fredag 11/3

Från årskurs 6 och uppåt.

Måndag 8/3

18.00 - 21.00
Om vädret tillåter!		
Grillning vid Mollvingsbacken

Onsdag 10/3

19.00 - Ca 01.00
Mini filmmaraton. OBS! Medlemskort

Lördag 12/3

19.00 - 23.00
Mästarnas mästare

Har du idéer om verksamhet som du
tycker vi saknar?

OBS! Helgutbildning i
STREET/BREAKEDANCE

09.00 - 17.30
Slalomresa till Malå
Bindande anmälan till gården
senast den 5/3.
Kostnad: Buss och liftkort 200 kronor.
Ta med fika eller pengar till fika och
middag. Vi kommer att äta middag i
Malå innan vi åker hem vid ca 17.00.

Start: lördag 12/3 kl. 13.00 – ca.19.00
Avslutas söndag den 13/3 efter
överenskommelse.
Anmälan till Fritidsgården
Hjärtligt välkomna till
fritidsgården Uniqum
0918-14 215 el. 14 138 (c-koppen)

•

Måndag - fredag
09.00-15.45
• Sista lördagen i varje månad
10.00–13.00
Till KNUT´n kan du lämna in sånt som
du inte behöver längre, vi tar emot allt
utom kläder. Vi samarbetar även med
kommunens återvinningscentraler i
Norsjö och i Bastuträsk
För övrigt tar vi på oss olika uppdrag om
vi har tid och efter överenskommelse.
Ring så får du veta mera!
Tfn. 0918-100 03

Välkomna in, vi tar tacksamt emot
tips och ideer!
Katarina, Annika, Gunilla, Anneli
Ett axplock ur vårt utbud:
Nätboning		
Ledare: Elis Westergård
Photoshop		
Ledare: Lovisa Johansson
Skrivarcirkel		
Ledare: Birgit Andersson

Knut’n - träffpunkt, återvinning, loppis
Har öppet

Vi anordnar
- studiecirklar
- kulturarrangemang
- övrig folkbildning

Hjärtligt välkomna att fynda på vår
loppis, hälsa på och umgås en stund.

Lämna dina möbler till
Knut’n!

Data för nybörjare		
Ledare: Tommy Holmström
Ådringsmålning		
Ledare: Birgit Andersson
Skapa med pärlor		
Ledare: Anneli Söderström

När du ska göra dig av med gamla
möbler som är hela och fräscha tänk
på att Knut’n finns! Ring 0918-100 03
så kan Knut’n hämta dina möbler, eller
prata med killarna på återvinningen så
hjälper de till.

Våra priser:
Grundpris: 450:-/24 studietimmar (En
del cirklar kan bli dyrare beroende på
vilken utrustning som krävs)
Anmälan till ABF : 0918-107 55
Storgatan 49, Norsjö
Tel: 0918-107 55, info.norsjo.185@abf.se

Välkommen!

Byaträffar våren 2010
Under våren kommer utvecklingsenheten att besöka byar i kommunen för att
berätta lite om vad som är på gång!
• Småskalig bioenergianläggning? En
energilösning för din by?
• Inflyttning till kommunen ger levande
byar!
• Flyktingverksamheten
Vi bjuder på fika!

Bjursele/Hemmingen, Kniplogen
tisdag 2 mars kl. 18.30 - 20.30
Åmliden, skolan
tisdag 9 mars kl. 18.30 - 20.30
Bjurträsk, gamla affär’n
onsdag 10 mars kl. 18.30 - 20.30
Bastuträsk, Folkets hus
tisdag 16 mars kl. 18.30 - 20.30

Båtsele, Klarakåken
tisdag 23 mars kl. 18.30 - 20.30
Kvarnåsen, Handlar’n
tisdag 13 april kl. 18.30 - 20.30
Petikträsk, skolan
tisdag 20 april kl. 18.30 - 20.30
Risliden, Bönhuset
onsdag 21 april kl. 18.30 - 20.30

Utgivningsplan kommunblad 2010
Klipp ut och spara!

Stoppdatum 		

Torsdag 11 mars 			
Torsdag 15 april 			
Torsdag 13 maj 			
Sommaruppehåll
Torsdag 19 augusti 		
Torsdag 16 september 		
Torsdag 14 oktober 		
Torsdag 18 november 		

Utdelningsdag

Måndag 29 mars
Måndag 3 maj
Måndag 31 maj

Måndag 6 september
Måndag 4 oktober
Måndag 1 november
Måndag 6 december

Kommunbladet delas ut till hushållen cirka en
gång i månaden. Föreningar har i kommunbladet
möjlighet att publicera arrangemang, kurser
eller annat som rör allmänheten. Information om
möten, årsmöten och annat som gäller föreningens
medlemmar kommer inte att publiceras. Vid
platsbrist har Norsjö kommuns information förtur.
Materialet ska lämnas in till Sofie Persson, sofie.
persson@norsjo.se, senast kl. 12.00 på stoppdagen.

Studieförbundet Vuxenskolan
Drömträdgård för alla - NYTT DATUM. Kursledare: Eva-Lotta Jonsson, Tidlösa Design, Malå.
Under 5 kvällar ritar vi tillsammans upp er trädgård. Startdatum: 16/3. Pris: 1 300:- . Tid: 18:00. Begränsat antal platser.
Glasfusing - Nu startar vi nybörjargrupper. (Både för vuxna och barn/ungdomar). Pris: 450:- inkl material till 3 smycken (3
träffar). Under 15 år halva priset.
Chokladprovning. Om ni är 10 personer eller fler så kan vi hjälpa till att ordna provning hos er eller på Vuxenskolan.
350:-/person. Passar bra för personal- eller kompisgäng som vill prova god och nyttig choklad.
Kraftsamling skog. ”På stubben” - kortkurs för ökad tillväxt i din skog. 2 kvällar + en dag på demogården. Pris 500 kr ink.
tilltugg.
Motorsågskörkortet. Nya kurser under våren. Ca 8 träffar och 25 timmar. Ledare: Sören Holmberg. Pris: 1800 kr
(Avdragsgillt i deklarationen)
Valla rätt. Grundkurs för ett bättre glid. 3 träffar och 9 timmar. Ledare: Jens Karlsson. Pris: 300 kr. Material ingår ej.
Obs! begränsat antal platser.
Allsång
Börjar ladda för Allsångskvällen den 18/4 i Risliden. Se kommande annons.

Mötesplatsen i BASTUTRÄSK
Onsdagar kl 13.00- 20.00 har vi öppet
Välkommen in och umgås. Fika finns att köpa för dom som vill.
Lär dig använda din mobiltelefon
Ledare: Sören Holmberg. Dagtid på mötesplatsen. Ta med telefon och bruksanvisning om du har.
Drömträdgård för alla - NYTT DATUM
Kursledare: Eva-Lotta Jonsson, Tidlösa Design, Malå. Under 5 kvällar ritar vi tillsammans
upp er trädgård. Startdatum: 18/3. Pris: 1 300:-. Tid: 18:00 Begränsat antal platser.
Målarkurs i Bastuträsk
Ledare: Annika Huring. Datum: 20/3. Tid: 11.00-17.00 OBS! 2 lördagar.
Datum bestäms av gruppen sen.
Pris: 650:Nu kan man åka tåg till Umeå över dagen! Se info på www.bastujvs.se

Välkommen till Norsjö Musik & Teaterförenings vårprogram 2010
Onsdag 3 mars 13:00, Medan i Norsjö: Showen 2 x Varg: PONTUS & BERT-ÅKE VARG- bjuder på minnen, monologer
och kupletter ur en lång karriär på tiljan. Entré inkl. fika 120:-, pensionärsrabatt 20:Onsdag 3 mars kl 19.00, Bastuträsk Folkets Hus: Showen 2 x Varg: PONTUS & BERT-ÅKE VARG- bjuder på minnen,
monologer och kupletter ur en lång karriär på tiljan. Entré inkl. fika 120:-, ungdom 75:Lördag 20 mars kl 13:00, Medan i Norsjö: Västerbottensteatern presenterar familjeföreställningen NÄKTERGALEN
av H.C. Andersen. En spännande saga för alla från 5 år! Entré vuxna 70:-, barn gratis. OBS! Begränsat publikantal 45
personer. Samarrangemang med Rädda Barnen
Lördag 27 mars operaresa till Norrrlandsoperan, Umeå: WEST SIDE STORY – den klassiska musikalen av Bernstein
om den förbjudna kärleken mellan Tony och Maria. Biljett, italiensk buffé på Norrandsoperans restaurang samt bussresa
700:-. Obs! Begränsat antal biljetter.
Avresa Norsjö Busstation kl 13:00. Anmälan: Gunilla 0918 – 500 63, 073-803 28 92
Onsdag 21 april kl 19:00, BP’s Food Corner på Medan: TWO BROTHERS – Gitarr, bas och barfota låtar med
bröderna Jerry och Leif Eriksson. Entré inkl. kaffe/macka 150:-, ungdom 75:Scenpassrabatt 20:-/ föreställning. Vårt BONUS-kort GÄLLER 1 ÅR FRÅN STARTDATUM. Se fem föreställningar i
Norsjö kommun – och få den sjätte gratis.
Biljetter och bokning samt försäljning av presentkort Uffes Kiosk 0918-104 88

Norsjö kommun, 935 81 Norsjö Besöksadress: Storgatan 67
Telefon: 0918-140 00 Fax: 0918-141 00 E-post: info@norsjo.se
www.norsjo.se
PEFC/05-38-104

