Norsjö kommun
Information från

Nr 6 september 2010

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

Val 2010
Förtidsröstning påbörjas onsdag 1
september.

Kommunhuset

10:00-17:00 måndag - fredag
Helgöppet
10:00-13:00 lördag 11/9, lördag 18/9,
söndag 19/9
Kvällsöppet
17:00-20:00 torsdag 16/9

I Bastuträsk Folkets Hus
17:00-20:00 onsdag 15/9

Särskilda boenden/
seniorboenden*
Gästis
14:00-15:00 måndag 13/9
Solbacka		
14:00-15:00 tisdag 14/9
Klockarbo		
14:00-15:00 onsdag 15/9

* öppet i första hand för dem som vistas
(bor) på dessa boenden samt anhöriga
och personal, men huvudprincipen är
alla all röstning skall vara tillgänglig för
vem som helst.

På valdagen söndag 19
september har Norsjö
kommun öppet för röstning i
följande lokaler:
Kommunhuset		
Bastuträsk Folkets Hus
Norsjövallen idrottshallen
			
Gumboda, byagården

08.00-20.00
08.00-20.00
08.00-13.00,
17.00-20.00
09.00-12.00

Kom ihåg att ta med röstkort och idhandlingar
För boende utanför Norsjö kommun,
som vistas i kommunen på valdagen, är
förtidsröstningslokalen öppen söndag kl.
10.00-13.00.
Rösträkning av poströster som inkommit
till valnämnden efter den 19 september
sker onsdag den 22 september kl 09.00 i
kommunhuset.
Röstsammanräkningen är offentlig.
Besök gärna www.val.se för allmän
information
/Valnämnden

Tack för mig!
Efter drygt 40 år som anställd hos Norsjö
kommun och då som kommunchef i 32
år vill jag passa på och tacka för mig, då
jag inom kort gör min sista
arbetsdag.

och där känt ett fint stöd av både politiker
och medarbetare. ”Rejäla” och trevliga
medborgare har självklart också betytt
oerhört mycket för min
trivsel.

Jag sökte mitt första
jobb i kommunen efter
rekommendation av en
släkting i Burträsk som sa:
”Sök jobbet i Norsjö, där är
det rejält folk”.

I alla mina kontakter mot
omvärlden har jag alltid i
positiva ordalag berättat
om den lilla kommunen
med det stora hjärtat.
Norsjö har verkligen
mycket att vara stolt
över som t ex den vackra
naturen med de många
sjöarna, tryggheten,
idrottsintresset och de
framgångsrika företagen, kulturen som

Jag har inte en dag ångrat
mitt val av att vara
norsjöbo och anställd av
Norsjö kommun. Varje dag
har jag med glädje gått till mitt arbete

Björn Clasinder ny
kommunchef

Tisdag den 1 juni beslutade
kommunstyrelsen i Norsjö att anställa
Björn
Clasinder som
kommunchef
från och med
2010-08-16.
På måndag
morgon den
16 augusti
var Björn på
plats för att
genomföra sin
första arbetsdag i Norsjö kommun. Första
veckan ägnade han sig mest åt att lära
känna Norsjö kommun som arbetsgivare.
Thorbjörn Olsson som varit kommunchef
i dryga 30 år kommer under några veckor
att introducera Björn och lämna över
arbetet till honom. Från och med den 24
augusti är det Björn som fungerar som
kommunchef och Thorbjörn är stöd åt
honom fram till den 10 september då det
är dags för Sveriges meste kommunchef
att gå i pension.
Björn Clasinder bor i Söderköpings
kommun och har många års erfarenhet av
att arbeta i kommunal förvaltning. Han
har bland annat varit förvaltningschef
i flera kommuner och arbetat som
kommunchef i Åtvidaberg.
- Det ska bli jättespännande att börja
min anställning som kommunchef i
Norsjö. Det här är en helt ny region för
mig så det ska bli otroligt roligt att lära
känna människor både i kommunen och i
regionen, säger Björn Clasinder.

visar sig på så många ställen, de fina
skolorna som ger våra barn en bra start
i livet och så mycket, mycket mer. Ja,
devisen ”Stolt Norsjöbo” är sannerligen
något som gäller i alla sammanhang.
Än en gång tack för mig!

Hälsningar
Thorbjörn Olsson

Simhallen

Information från bygg- och miljöenheten

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

Energi- och klimatrådgivning

Tisdag
16:30-19:45 Allmänbad, barnbassäng,
bubbelpool, bastu
19:45-20:30 Djupvattengympa drop in
(start 7/9)
Onsdag
07:00-08:30 Morgonsim
10:00-11:00 Babybad
11:00-11:50 Vattengympa (drop in)
12:00-12:50 Motionssim
12:50-13:50 Rehab/Handikapp bad
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
Söndag
Vi fixar barnkalaset. Bjud barnen på
kalas i sim- eller sporthallen med
varmkorv och glass. Enkelt för dig, ett
äventyr för barnen.

Styrkehall
Måndag, tisdag, torsdag och fredag
07:00- 20:00 (tisdag 16.30-17.00 och
torsdagar 15.30-16.30 är styrkehallen
bokad, start vecka 39)
Onsdag
07:00-15:00
Lördag
10:00-14:00
Simhallen är stängd helgdagsafton samt
helgdagar om inte annat annonseras.

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.

Kan nås på tfn. 0918-141 48,
070-620 09 02 eller via
e-post: energiradgivningen@norsjo.se

Miljöpriset 2010

Det årliga miljöpriset på 5 000 kr delas ut
av Bygg- och miljönämnden till den
eller de som gjort förtjänstfulla insatser
för miljön i kommunen. Som målgrupper
räknas enskilda personer, grupper eller
föreningar, organisationer, företag och
arbetsplatser, skolor, byalag osv. Krav
är att tävlande skall bo eller verka inom
kommunen.
För övriga upplysningar se hemsidan,
www.norsjo.se, eller kontakta Bygg- och
miljöenheten tfn.vx. 0918-140 00.
Märk kuvertet: Miljöpristävlan.
Förslag med motivering skall vara
Norsjö kommun, 935 81 Norsjö,
tillhanda senast 2010-09-30.

Översiktsplan och
vindkraftsplan på utställning

Kommunstyrelsen har den 1 juni
fattat beslut om utställning av Norsjö
kommuns översiktsplan och tillägget till
översiktsplanen ”Vindkraft i Malå och
Norsjö”. Utställningen pågår till den 15
september och planerna finns tillgängliga
i kommunhusets reception, på biblioteket
samt i Folkets hus i Bastuträsk.
Utställningshandlingarna finns även att
läsa på kommunens hemsida.
Om ni vill lämna synpunkter på
planförslaget lämnas de skriftligen
till Norsjö kommun, Bygg- och
miljöenheten, 935 81 Norsjö eller via
e-post; byggmiljonamnd@norsjo.se
senast den 15 september 2010.
Frågor besvaras av Sandra Löfstedt,
0918-141 53, eller Stig-Lennart
Nestander, 0918-141 50.

Familjehem/kontaktfamiljer
Flyktingverksamheten i Norsjö kommun
söker familjehem/kontaktfamiljer. För
närvarande har vi ett akut behov av
familjer som har tid och intresse av att ta
emot ungdomar i sitt hem under kortare
eller längre perioder.

För mer information kontakta:
Utvecklingsenhetens flyktingverksamhet
Socialsekreterare, Camilla Åström
Tfn. 0918-14 139, 070-612 74 19
E-post: camilla.astrom@norsjo.se

Har ni installerat
solpaneler/solceller?

Information från
Norsjö Lärcentra

Energiprojektet SMALLEST som Norsjö
Kommun deltar i vill samla in uppgifter
och information om solenergi.

Högskoleprovet

Om ni har installerat solpaneler eller
solceller får ni gärna höra av er via e-post
eller telefon!
All information förblir naturligtvis
anonym.
Hör av er till Eleonore Hedman
eleonore.hedman@norsjo.se
eller ring 0918-10403.
Eleonore Hedman
Projektledare SMALLEST
NORSJÖ KOMMUN
Utvecklingsenheten
935 81 Norsjö
Tel 0918-10403
Mobil 070-321 03 65
http://www.smallestnpp.eu/

Nu har webbanmälan till högskoleprovet
öppnat och hålls öppen till den 15
september. Provet ges lördagen den 23
oktober. Anmälan och betalning görs på
www.studera.nu.

SFI på distans

Nu finns möjlighet för dig som arbetar,
studerar, är föräldraledig eller av andra
anledningar inte har möjlighet att läsa
SFI på dagtid, att göra det på distans via
internet under kvällstid. Hör av dig till
Helén Ask 0918-142 57 eller helen.ask@
norsjo.se

YrkesVux

Vill du byta yrkesinriktning eller har kort
tidigare utbildning?
Det finns nu möjlighet att få den
yrkesinriktade utbildning som just du
önskar om du ansöker via Yrkesvux.
Kontakta Helén Ask, 0918-142 57 eller
helen.ask@norsjo.se

KNUT´n informerar

Hösten 2010 samt vintern och våren 2011
Ta med dina vänner och besök oss! På
Knut´n 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. (Tyvärr
inte kläder.)

Massor med fynd gammalt
och nytt

•
•
•
•

Möbler
Gardiner
Dukar
Porslin/ Husgeråd

• Skivor/filmer
• Konst
• Leksaker

Vi utför

• Utvinning av rent järn ur 		
•

kasserade möbler… kom till oss med
skrotsofforna…
Lättare arbeten som renovering och
målning av möbler.

• Lättare legoarbeten.
• Lättare flyttarbeten mm.

Allt arbete utförs efter överenskommelse.
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.
Från och med den 30 augusti har vi öppet
dagtid alla vardagar mellan 09.00-14.45.
Varje måndag kvällsöppet till kl. 19.00.
Sista lördagen i varje månad öppet
mellan kl. 10.00-13.00.
Vi finns på Industrivägen 1 (vid bil &
däck). Välkommen in!

Vill ni bli familjehem?
Socialtjänsten i Norsjö kommun söker ett
familjehem omgående till ett syskonpar.
Vi söker trygga vuxna med tid, utrymme
och viljan att vara familjehem. Ni bör
bo i Norsjö kommun. Förutom stöd från
våra socialsekreterare erbjuder vi bland
annat skälig ekonomisk ersättning.

Är du och din familj intresserade?
Vill ni veta mer - ring gärna socialtjänsten i Norsjö kommun 0918-140 00 och
fråga efter en socialsekreterare. Ni når
oss säkrast mellan 09.15-10.00 eller
15.00-15.30.

Sommarlovsentreprenör 2010
Ni kanske har sett dem? Köpt bullar
eller fått er båtmotor lagad av dem?
I sommar har fyra ungdomar i
gröna t-shirtar drivit företag som
sommarjobb!
Fredrik Mörtberg, Robin Norman och
Lucas Johansson drev tillsammans
företaget Norsjö Bullar och spenderade
några varma sommardagar i skolans
hemkunskapslokal och i bagarstugan på
Hembygdsområdet för att baka bullar
och mjukkakor. Bakverken sålde de
sedan på beställning för
att kunna tjäna ihop till
sin lön.
Adam Skarin drev
företaget Skarres All
Service och har under
sommaren hållit till
på industriområdet
i Norsjö. Där har
han lagat allt från
båtmotorer och

mopeder till att tvätta bilar och klippa
gräs, en riktig allservice helt enkelt!
Killarna har drivit sina företag inom
konceptet Sommarlovsentreprenör
som kommunen genomförde för första
gången. Förhoppningsvis får fler
ungdomar chansen nästa sommar att bli
en Sommarlovsentreprenör!
För mer information se www.norsjo.se
eller kontakta Malin Jonsson, 0918-142
63, malin.jonsson@norsjo.se

Nyfiket

– ett café för dig som känner
dig nyinflyttad!
Plats: Knut’n
Nyfiket är tänkt att fungera som en
mötesplats för dig som känner dig
nyinflyttad till kommunen. Det spelar
alltså ingen roll om du bott här i 10 år
eller 10 dagar – alla är välkomna!
Knut’n är öppen alla måndagskvällar
fram till kl. 19.00. Några måndagar
är spikade för information från olika
föreningar. De måndagarna bjuder
kommunen alla som kommer på fika!
Alla nyfikna och fikasugna är välkomna.
Måndag 13 september kl. 17.30-19.00
Kommunen bjuder på fika. ABF och
Vuxenskolan kommer att ge information
om sin verksamhet.
Måndag 4 oktober kl. 17.30-19.00
Kommunen bjuder på fika. Musik
och teaterföreningen kommer att ge
information om sin verksamhet.
Måndag 25 oktober kl. 17.30-19.00
Kommunen bjuder på fika. Norsjö
volley kommer att ge information om sin
verksamhet.
Fler inplanerade träffar:
Måndag 8 november kl. 17.30-19.00
Måndag 22 november kl. 17.30-19.00
Frågor? Kontakta:
Sofie Persson From
Tfn. 0918-141 21
E-post: sofie.from@norsjo.se

Världens barn
Vi tackar för alla gåvor och bidrag som
kom under 2009.
Nu har vi startat upp för 2010.

Känner du någon som ser
dåligt? Har du själv nedsatt
syn?

Vi har något att berätta, kom så får du
veta vad!
Var? ABF Storgatan 49, Norsjö
När? 9 september kl. 13.00
Vi bjuder på fika! Varmt välkommen!
Synskadades Riksförbund i
Västerbotten i samarbete med
ABF och talboksavdelningen på
kommunbiblioteket

Kommunalråd Mikael Lindfors delade i början av sommaren ut
stipendier till ungdomarna som ett startbidrag till deras företag.

EN RÅTTA PÅ MENYN

Välkommen till ABF!
Ett urval av höstens cirklar:
Flugbindning, sticka & virka,
släktforskning, jägarexamen, pistolskytte,
skrivarcirkel, data.
Berättarkväll med Alf Staflund
i Gumboda i September.
21/9 kl. 19.00 på Medan Storseans,
medium Irene Harnesk Lundqvist
Entré: 200 kr
0918-107 55, info.
norsjo.185@abf.se

–en deckargåta i restaurangmiljö
Av och med Profilteatern
Hotell Norsjö, lördag 2/10 kl 19.00
Trerättersmiddag och interaktiv
underhållning.
Föreställning och 3-rättersmiddag 395:-.
OBS! Begränsat antal, 70 personer. Endast
förköp, stoppdatum 25 september.
Scenpassrabatt 20:- Bonuskortet gäller
ej till denna föreställning.
Biljetter och bokning och försäljning av
presentkort: Uffes Kiosk 0918 -104 88.
Bli medlem Du också i Norsjö Musik och
Teaterförening – en Riksteaterförening!

Vuxenskolan hälsar alla välkomna
till en ny spännande höst med oss!
Vi är fulladdade med studiecirklar,
kulturarrangemang och andra aktiviteter
under hösten. Se vårt stora kursprogram
som kommer ut i början av september,
en bilaga i Norran, Folkbladet och
Västerbottens Kuriren. Se även på vår
hemsida: www.sv.se/norsjo. Bilagan finns
även att hämta på kontoret.
Några kommande cirklar:
- Zumba startar den 23 sept.
- Jägarexamnen
- Motorsågskörkortet

Kulturkalender september 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

Fredag 3 september
Kl. 18:30 Bio på Medan
Toy Story 3
Genre – Familj/animerat

Söndag 5 september
Kl. 14:00 Bio på Medan
Toy Story 3
Genre – Familj/animerat

Fredag 10 september

Kl. 18:30 Bio på Medan
I rymden finns inga känslor
Genre – komedi

Söndag 12 september
Kl. 18:30 Bio på Medan
I rymden finns inga känslor
Genre – komedi

Tisdag 14 september

Kl. 18:00 Möt författaren och
filmaren Renzo Aneröd

Renzo är aktuell med romanen Fiender
och dokumentärfilmen För alltid patriot,
som båda tar upp frågor om klass,
nationalism, rasism, etnicitet etc
Plats: Medan Norsjö
Fritt inträde. Arr: ABF Mitt i Lappland

Lördag 18 september

Kl. 14.00 Mona Ersare framför
visprogrammet Dagen svalnar,
knoppar brister. På Dahlbergsgården
Berättelserna om Edith Södergran och
Karin Boye varvas med framförandet
av deras dikter. Mona sjunger
tonsättningar av deras verk och
kompar sig själv på gitarr och harpa.
Försäljning av fika och mjukkaka.
Arr: ABF Mitt i Lappland

Lördag 18 september

Kl. 19:00-22:30 Motionsdans
Musik: Serenad. Medan, Norsjö
Entré inkl. fika: 120: Arr: Motionsdansalliansen
ABF Mitt i Lappland

Måndag 20 september

Teaterresa till Boliden
AC IMPRO – där allt kan och
kommer att hända
Alla historier föds någon gång,
någonstans. Här får du chansen att
vara med när detta händer! Medv f.d.
Sälteaternskådespelare.
Avgång från Norsjö busstation, kl 18.00
Bussresa & entre: 180 kr,
ungdom 90 kr, scenpassrabatt 20 kr
Begränsat antal deltagare, 40 personer.
Anmälan 0918-500 63, 073-803 28 92
senast den 18 september.
Föreställningens längd 2x45 min
Arr: Norsjö Musik och teaterförening

Onsdag 29 september

Kl. 13.00, dagföreställning! EDIT
FIAF – en resa i ord och ton med
Annika Östman
Plats: Medan Norsjö
Entre och fika: 120 kr, ungdom 60 kr,
pensionärsrabatt 20 kr, scenpassrabatt
20 kr. Föreställningens längd – 1 timme
Arr: Norsjö Musik och teaterförening

Onsdag 29 september

Kl. 19.00 EDIT FIAF – en resa i ord
och ton med Annika Östman
Plats: Folkets hus Bastuträsk
Entre och fika: 120 kr, ungdom 60 kr,
pensionärsrabatt 20 kr, scenpassrabatt
20 kr. Föreställningens längd – 1 timme
Arr: Norsjö Musik och teaterförening

Torsdag 30 september

Kl 18.00 Musikcafé i Bastuträsk
PINGLORNA sjunger och
underhåller, allsång
Plats: Gamla skolan Bastuträsk
Fikaförsäljning
Arr: Intresseföreningen Bastuträsk
kulturbyggnad, Studieförbundet
Vuxenskolan
Välkommen till höstens arrangemang!
Med reservationer för ev. ändringar.
Har du ett evenemang som du tycker
skulle passa i Kulturkalendern,
kontakta:
Berith Enkvist, biblioteks- och kulturassistent, Norsjö bibliotek, tfn. 0918142 55, berith.enkvist@norsjo.se
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