Norsjö kommun
Information från

Nr 4 maj 2010

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

Bioenergi i Norsjö
Tisdagen den 11/5 på Medan bjuder Norsjö kommuns energiprojekt in till information om bioenergi. Från kl. 15:00 kan
ett antal informationsmontrar besökas och kl. 18:00 påbörjas presentationer. Montrarna och presentationerna är gratis att
besöka!
Biofuel Region inleder presentationerna med en global och regional överblick av bioenergi och berättar om sina pågående planer
och projekt. Därefter berättar Norsjö kommuns energiprojekt RASLRES och SMALLEST om sina verksamheter. Efter fika och
en vända bland informationsmontrarna avslutar Skellefteå Kraft genom att berätta om sin verksamhet i Norsjötrakten och sina
föreslagna planer för en demonstrationsanläggning i form av ett småskaligt kraftvärmeverk.

Informationsmontrar:

Presentationer:

•
•
•
•

18:00 Biofuel Region
19:05 Norsjös energiprojekt
19:45 Fika
20:15 Skellefteå Kraft
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Swedbank
Norsjö kommuns energirådgivning och energiprojekt

Middag kan köpas på BP’s Food Corner på Medan mellan kl. 16.30 – 18.00. Förbokning på tel. 0918-315 50.

Pilottest med Rörflen
Under hösten och vintern 2010
påbörjas ett pilottest i Norsjö
kommun som går ut på att stimulera
lokal produktion och konsumtion
av förnyelsebar energi i form av
energigräset rörflen.
Målet med pilottestet är att skapa en
hållbar lokal marknad, dvs. att skapa
både tillgång och efterfrågan på rörflen.
För att åstadkomma detta kommer cirka
3 jordbrukare och 1-2 energikonsumenter
värvas till pilottestet i syfte att odla
respektive förbränna rörflen.
Energikonsumenterna kommer att
använda bränslebrännare som under
pilottestet tillhandahålls av projektet och
bränsle kommer att finnas tillgängligt
i form av rörflensbriketter. Deltagande
energikonsumenter ges möjligheten att
köpa bränslebrännaren till ett reducerat
pris efter pilottestets avslut.

Genom att låta några mindre gårdar/
lantbruk prova på att elda med
lokalproducerat rörflen bidrar projektet
till att skapa en efterfrågan för
rörflen. Denna efterfrågan underlättar
jordbrukarnas rörflensförsäljning och kan
i sin tur öka utbudet. På så sätt kan en
lokal marknad skapas!
Alla pilotdeltagare kommer under
pilottestet erbjudas hjälp i form av
kunskap och stöttning från projektet.
För mer information och anmälan av
intresse att delta i pilottestet:
Besök ”Bioenergi i Norsjö” den 11/5 på
Medan eller kontakta:
Joel Hedlund, Projektledare RASLRES
E-post: joel.hedlund@norsjo.se
Tel: 070-314 67 86

Jordbrukare till pilottest
sökes!

Äger du mark och är intresserad av
att odla energigrödor?
Anmäl ditt intresse av att delta
i pilottestet genom att besöka
bioenergievenemanget på Medan i
Norsjö den 11/5 eller kontakta:
Joel Hedlund, Projektledare
RASLRES Tfn. 070-314 67 86

Energikonsumenter till
pilottest sökes!

Äger du en panna och är intresserad
av billigare värme till din gård/
lantbruk? Anmäl ditt intresse av att
delta i pilottestet genom att besöka
bioenergievenemanget på Medan i
Norsjö den 11/5 eller kontakta:
Joel Hedlund, Projektledare
RASLRES Tfn. 070-314 67 86

Simhallen

Nattvandrarna i Norsjö söker nya medvandrare

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

Många känner igen oss tack vare
våra gula jackor som vi alltid bär
när vi är ute och vandrar. Syftet med
att nattvandra är att vara en vuxen
förebild och att vara ett socialt och
medmänskligt stöd för ungdomar samt
att förebygga drogmissbruk, våld,
främlingsfientlighet och skadegörelse.

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 Lunchsim
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

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 och styrkehallen är stängda
helgdagsafton samt helgdagar om inte
annat annonseras.

Tillsammans kan vi vara till
hjälp för våra ungdomar

Att nattvandra skapar en social trygghet
för ungdomar i det samhälle vi idag
lever i. Att som vuxen finnas ute
minimerar risken för drogmissbruk, våld,
skadegörelse och annan kriminalitet
bland ungdomar.
Att nattvandra skapar ett naturligt och
socialt kontaktnät mellan vuxna och
ungdomar. Det är viktigt att man som

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.

Nattvandrarna är vanliga vuxna som
vågar bry sig, vågar vara vuxna och
som i grupper på 2-5 personer är
ute på helger, storhelger och andra
ungdomsintensiva kvällar för att finnas
till hands, samtala med ungdomar, vara
en trygghet och visa att man vågar vara
vuxen.

Känner du dig manad?

Kontakta fritidsgården för anmälan eller
mer information
Tfn. 0918-142 15, 141 38
E-post: camilla.stenlund@norsjo.se

Trafiknytt
Tidtabell för perioden
2009-06-14 -- 2010-06-19
Tur 2505 (M - F) med avgång kl. 05.50
från Malå till Norsjö är ändrad till att
avgå kl. 05.45. Övriga tider på turen är
oförändrade. Trafikutövare: Busspoolen
genom Arctic Bus, tfn 0953-107 80

25 Malå - Norsjö
Malå Bstn
Rentjärn		
Åmliden		
Lillholmträsk
Gissträsk
Norsjövallen
Norsjö Bstn
Tur Nummer

05.45
x
06.10
06.15
x
06.30
06.40
2505

Företagsträffar - Vi fikar tillsammans!
Norsjö kommun inbjuder företagen i kommunen till morgonfika och en pratstund.
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Knut’n

- träffpunkt, återvinning, loppis

Återvinningscentralen

medmänniska bryr sig och vågar ta
steget till en tryggare tillvaro. Våra
nattvandringar och kontinuerliga arbete
med att hjälpa ungdomar pågår över hela
landet och vi behöver även din hjälp i
detta viktiga arbete.

Öppettider:
• Måndag
09.00-19.00
• Tisdag - 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
Välkommen!

Sugen på att
prova på golf?
Lördag den 29 maj mellan
10:00-13:00 har golfbanan på
Fromheden öppen för alla att
prova på golf.
Du får låna klubbor och blir guidad
av medlemmar runt golfbanan
samtidigt som du får spela några hål.
Ta med mamma, pappa, syskon,
släkt och vänner och kom och prova
på.
Varmt välkomna!

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, inga ärenden
behandlas under semestern. Bygg- och
miljönämnden har sitt sammanträde
21 juni. Bygglovsansökningar,
strandskyddsdispenser e.dyl
som ska behandlas i nämnden bör därför
vara bygg- och miljöenheten tillhanda
senast 9 juni.
För bygglovsfrågor kontakta
Stig-Lennart Nestander, 0918-141 50
För miljöfrågor (t.ex. avlopp) kontakta
Göran Löfstedt, 0918-141 44

Anmälningsplikt för jord- och
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.

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.

Turistbyrån – en källa
till information
Sommaren närmar sig
med stormsteg och många
planerar nu sin semester
för fullt. För att visa på
allt som händer vill vi på turistbyrån ha
så aktuell information som möjligt och
behöver er hjälp.

Efterlysning av
evenemangstips och
aktiviteter

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

Har ni något evenemang eller en aktivitet
på gång som passar att lyfta upp via
turistbyrån? Skicka in alla tips till oss så
lägger vi in och sprider informationen
via alla våra kanaler.

BACKYARD BURNING
TÄNK PÅ ...

Många av våra besökare efterfrågar
souvenirer. Kanske just du har det som
passar att sälja i vår souvenirshop?
Efterfrågan på privat boende är stor
under sommaren. Har ni ett rum, en
lägenhet eller stuga som ni vill hyra ut?
Vi hjälper gärna till.

Att elda avfall hemma faktiskt är
förbjudet om det på något sätt medför
skada på hälsan eller miljön. I värsta
fall kan en sådan eldning leda till en
åtalsanmälan. Därför är det viktigt att du
tar kontakt med bygg och miljökontoret
om du funderar på avfallseldning i någon
form. Rent trädgårdsavfall går bra att
kompostera och att elda under vissa
förutsättningar – kontrollera med bygg
och miljökontoret.
Istället för att ta hand om ditt avfall själv,
så kan du använd dig av de system som
finns för hantering av olika material i
Norsjö kommun.
Återvinningsstationer:
Finns på flera ställen och är ofta
placerade på en lättillgänglig plats. Här
lämnas förpackningar av plast, papper,
metall, glas och returpapper.
Norsjö Kommunens
återvinningscentral:
Här lämnas grovavfall som t ex möbler
eller annat skrymmande avfall, elavfall
och övrigt farligt avfall.
Har ni några frågor kontakta:
Göran Löfstedt, 0918-141 44 eller
Stefan Sjöström 0918-141 48

Energi- och klimatrådgivare
Stefan Sjöström
kan nås på 0918-141 48 eller via
e-post: energiradgivnigen@norsjo.se

Souvenirer och boende att
hyra ut?

Norsjö Turistbyrå
– En del av Gold of Lapland
Besök eller kontakta oss på Norsjö
Turistbyrå:
Nygatan 32
Tfn. 0918-142 00
norsjoturism@goldoflapland.com

Nyinflyttad eller
nyfödd?
Norsjö kommun vill uppmärksamma
de som fått en liten bebis eller du som
är nyinflyttad/återvändare sedan förra
nationaldagen 2009.
Söndagen 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.

Städar du garderoberna?
6/5 18.00 klädbytarkväll på
ABF. Inlämning från 3/5. Ta
hem samma antal kläder
som du lämnat in. Mer information på vår
hemsida.
Dags för övningskörning!
30/5 kl. 12.00 handledarutbildning för
B-körkort på Medan. Anm. till ABF

Studieförbundet Vuxenskolan
FINAL Småstjärnorna!
Lördag den 5 juni, kl 13.00. Plats: Minigloben, Risliden.Välkomna!
Motorsågskörkortet - Sista chansen att gå vårens kurser. Startar MYCKET snart.
Om du är intresserad så ring och anmäl dig snarast.
Förarbevis Moped Klass 2 - Start måndag 10 maj kl 18.00. Pris: 1 200: ( + 150:- till transportstyrelsen)
Reiki Healing och medial vägledning - Lena Norrman. Finns på vuxenskolan.
Ring för bokning och info. 070-659 10 99. www.fairytalez.se
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Visst kan du rita & måla!
Är du synskadad? Vi planerar träffar där
du som synskadad får möjlighet att träffa
andra med liknande erfarenheter. Hör
av dig till oss om du är intresserad av att
delta på träffarna. Ledare: Christina Reis
Sjögren
Ska er förening ha arrangemang under
sommaren? Kontakta oss, kanske kan vi
bidra med nåt!
Är det någon cirkel du saknar? Tveka inte
att kontakta oss!
/Katarina, Anneli, Gunilla & Annika
ABF mitt i Lappland, Storgatan 49, Norsjö
Tel: 0918-107 55
E-post: info.norsjo.185@abf.se

Helgkurs: Färg & Stilanalys - Vad passar du i – kläder, färger och smink. Anna
Lindberg, Diplomerad Färg och stilrådgivare. Dag 1. Kläder, skor, smink,
smycken, färg m.m. Dag 2. Grunderna i en bra makeup utifrån din personlighet
och dina färger.

Mötesplatsen i BASTUTRÄSK - Öppet onsdagar 13.00-20.00
Har du intresse av gamla kiosken och järnvägsstationen. Vi träffs
på mötesplatsen onsdagar kl 18.00 och pratar gamla minnen och
dokumenterar. Välkomna in!
Välkommen in!
Anki, Per, Åsa, Krassimira, May-Brith & Barbro
0918-10896
www.sv.se/norsjo norsjo@sv.se
SPF Norsjöbygden inbjuder till

modevisning
i Norsjö församlingshem

Tisdag den 4 maj kl. 12.00
Välkommen!

Om vädret är med oss så har vi

städdag på golfbanan i Fromheden

den 8 maj mellan 09:00-13:00. Vi träffas
och röjer upp på banan inför säsongsstart.
Alla varmt välkomna.

Kulturkalender maj 2010
Bibliotekens öppettider:
Norsjö bibliotek
Måndag:
10:00 -14:00
		
18:00 -20:00
Tisdag:
10:00 -14:00
Onsdag: 		
10:00 -14:00
		
18:00 -20:00
Torsdag:
10:00 -14:00
18:00 -20:00
Fredag:
10:00 -14:00
Bastuträsk bibliotek
Tisdag:		
08:30-11:30
		
16:00-19:00
Kvarnåsen bibliotek
Tisdag:		
18:00-20:00
Rislidens bibliotek
Torsdag:
18:00-20:00

Onsdag 5 maj

kl. 18:30
Bio: Iron Man 2
Genre – Action
Plats: Medan/Biolokalen

Fredag 7 maj

kl. 18:30
Bio: Iron Man 2
Genre – Action
Plats: Medan/Biolokalen

Lördag 8 maj

kl. 19:00-22:30
Motionsdans
Musik: Sven Rogers mé Berggren
Medan, Norsjö
Entré inkl. fika: 100: Välkommen till en trevlig kväll!
Arr: Motionsdansalliansen och
Abf Mitt i Lappland

Söndag 9 maj

kl. 18:00
Allsångskväll med ”Gott & blandat”
Plats: Medan
Inträde 25: -, fika finns att köpa.
Alla välkomna till en ljuvlig vårkväll!
Arr: Abf Mitt i Lappland
Med reservationer för eventuella
ändringar.
Har du ett evenemang som du tycker
skulle passa i Kulturkalendern,
kontakta:
Berith Enkvist, biblioteks- och
kulturassistent
Norsjö bibliotek
Tfn 0918- 142 55
berith.enkvist@norsjo.se

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

