Norsjö kommun
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Nr 8 november 2010

- En attraktiv och företagsam kommun där kropp och själ hinner med!
Jämställdhetsanalys av Norsjö kommuns näringsliv
Under hösten har projektet Norsjö mot
framtiden sammanställt en kartläggning
av näringslivet i Norsjö kommun
utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Ett jämställdhetsperspektiv bidrar till
att vi kan se och blir medvetna om
under vilka villkor kvinnor och män
lever, bor och arbetar. Kartläggningen
har bland annat visat att Norsjö är
en av de kommuner i Västerbotten
som har den mest könsuppdelade
arbetsmarknaden, den kommun där lägst
andel kvinnor driver företag och en av
kommunerna där männen har högst

andel arbetsplatsolyckor. Kartläggningen
kommer att presenteras till bland annat
kommunens politiker och tjänstemän.
Företag kommer få möjlighet att ta
del av kartläggningen i samband med
aktiviteten den 8 november (se annons
nedan). Kartläggningen finns i sin helhet
på www.norsjo.se.
Mer information kontakta
Malin Jonsson,
E-post:
malin.jonsson@norsjo.se
Telefon: 0918-142 63.

Hur resonerar ditt företag kring framtida

kompetensförsörjning?
Måndagen den 8 november bjuder
projekten Norsjö mot framtiden
och Mer kvinnor i basen in företag
i Norsjö kommun till en kväll om
kompetensförsörjning utifrån ett
jämställdhetsperspektiv!

17.45
19.00

Under kvällen kommer Robert Hedman
från Vindelnföretaget Indexator att
berätta om deras framgångsrika arbete
med kompetensförsörjning.

Kvällen är kostnadsfri. Anmälan sker
senast tisdag 2/11 till:
Malin Jonsson
E-post: malin.jonsson@norsjo.se
Telefon: 0918-142 63, 070-249 99 50
Sofie Lindgren
E-post: sofie.lindgren@norsjo.se
Telefon: 072-732 73 34

Plats: Medan, Norsjö
Datum: Måndag 8 november 2010
Tid: 17.30-20.30

Program för kvällen:
17.30

Kvällen börjar – välkommen
och mingel

19.30
20.00
20.30

Mat serveras
Jämställdhetsanalys av 		
näringslivet i Norsjö kommun
Projektet Mer kvinnor i basen
Robert Hedman, Indexator
Kvällen avslutas

OBS! Begränsat antal platser, anmälan är
bindande

Vem kan få stöd från Leader?
Onsdag 3 november 2010
kl. 18.30
i kommunhuset i Norsjö
Projektledare för några pågående
Leaderprojekt inom Norsjö berättar:
-- Litterär turism i Torgny Lindgrens
fotspår
-- Utveckling av marknaden för det
vildväxande
-- Truxor

Ändring av en
hämtningsdag för
renhållningen inom
Norsjö kommun
Då Malå kommun under hösten ska
övergå till kärlhämtning kommer det att
bli förändring av en hämtningsdag.
Nuvarande hämtning måndagar udda
veckor kommer hädanefter att ske på
tisdagar jämna veckor. Detta innebär
att måndag den 8/11 tidigareläggs till
tisdag 2/11.
Förändringen gäller följande körrutt:
Kvavisträsk-Böle-Svanheden-RålundGumboda-Flarken-Kusfors-PetiknäsSunnanå-Näset-Mörttjärn-Rengård-S.
Kusfors-Åsen-Braxträsk-HolmträskVikborg-Lövlund-Långträsk-SvartnäsFrautjälen-Tjärnliden.
/Tekniska förvaltningen

Nyfiket – ett café för dig som
känner dig nyinflyttad!
Plats: Knut’n

Måndag 8 november
kl. 17.30-19.00

Måndag 22 november
kl. 17.30-19.00

Kommunen bjuder på fika!
Frågor? Kontakta:
Sofie From, tfn. 0918-141 21
E-post: sofie.from@norsjo.se

Trekom Leader informerar om
-- Villkor med mera som ska uppfyllas
för att få leaderstöd
-- Arbetsgången ”från ide till genomfört
leaderprojekt”

SPÖKBAD!

Vi bjuder på fika!
Alla hälsas varmt välkomna!

Succén från Tidigare år fortsätter!
* Fiskdamm
* Varmkorv
* Överraskningar

På simhallen torsdag den 4/11
Kl.15.00-18.30 Familjebad
Kl.18.30-22.00 Allmänbad
PRIS: 50 kr (Års/10-kort gäller ej)

Välkomna!!

Simhallen

KNUT´n informerar Hösten 2010, vintern och våren 2011

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

Ta med dina vänner och besök oss på
KNUT´n. 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
(tyvärr inte kläder).

Tisdag
16:30-19:45 Allmänbad, barnbassäng,
bubbelpool, bastu
19:45-20:30 Djupvattengympa drop in
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.

Massor med fynd gammalt och nytt
• Skivor/filmer
• Möbler
• Konst
• Gardiner
• Leksaker
• Dukar
• Porslin/ Husgeråd
Vi utför
• Utvinning av rent järn ur kasserade
möbler… kom till oss med 		
skrotsofforna
• Lättare arbeten som renovering,
målning av möbler
• Lättare legoarbeten
• Lättare flyttarbeten, med mera
Allt arbete utförs efter överenskommelse.

Styrkehall
Måndag, tisdag, torsdag och fredag
07:00- 20:00 (tisdag 16.30-17.00 och
torsdagar 15.30-16.30 är styrkehallen
bokad)

Mer inspiration och tips på besöksmål i
ditt närområde hittar du på www.norsjo.
se och www.goldoflapland.com

Onsdag
07:00-15:00

Visste du att:

Lördag
10:00-14:00

•

Simhallen är stängd helgdagsafton samt
helgdagar om inte annat annonseras.

•

Söndag
Vi fixar barnkalaset. Bjud barnen på
kalas i sim- eller sporthallen med
varmkorv och glass. Enkelt för dig, ett
äventyr för barnen.

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.

Nyhet!

Från och med den 15 november kan ni
även handla på vår Julmarknad i Knut’ns
nya julrum i möbelmagasinet. Vi ställer
ut allt julpynt som alla snälla människor
skänkt under året.
Söndag 1:a advent har vi öppet mellan
13.00-17.00. Lördagen den 27/11 stängt.
Övriga öppettider
Dagtid alla vardagar mellan 09.00-15.45
Kvällsöppet varje måndag till 19.00
Sista lördagen i varje månad 10.00-13.00
Vi finns på Industrivägen 1 (vid bil &
däck) Välkommen in!

Upptäck NORSJÖ i vinter!
Det finns mycket att se och uppleva
i vår bygd under vinterhalvåret, är
du medveten om att de flesta av våra
besöksmål kan ta emot gäster även
vintertid förutsatt att besöket är förbokat?
Varför inte bjuda hem släkt och vänner
och visa upp vår fantastiska kommun
mitt i värsta snöyran? Kanske ut och åka
en guidad tur med skoter, pimpla i våra
jättefina fiskevatten och äta gott på våra
trevliga restauranger?

Lördag
10:00-14:00 Allmänbad, barnbassäng,
bubbelpool, bastu

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

•

Under juli månad 2010 hade Norsjö
Turistbyrå ca 650 unika besökare
Under juli månad 2010 var nästan
15 % av dessa utländska besökare
Under juli månad 2010 kom dessa
utländska besökare i huvudsak från
Tyskland och Holland

För att vi på Turistbyrån i Norsjö ska
kunna ge våra besökare så bra service
som möjligt behöver vi ständigt din
hjälp för att tillhandahålla uppdaterad
och korrekt information och kunna svara
på alla eventuella frågor. Därför ber vi
dig att kontakta oss med alla typer av
uppslag som du tror kan vara intressant
för våra kunder, det kan gälla allt som rör
möjligheter att bo, äta, göra och se.
Norsjö Turistbyrå är en säsongsöppen
Turistbyrå, men under vinterhalvåret
möter vi fortfarande mängder av frågor
både över disk, via telefon och e-post…
Vi är därför väldigt tacksamma för en
levande dialog, korrekt information och
massvis av besökare.
/Personalen på Norsjö Turistbyrå
Nygatan 32
935 31 Norsjö
Telefon: 0918-142 00
E-post: norsjoturism@goldoflapland.com

Gör din egen julkrans 29 november kl 18:00. Ingen avgift.
Cirkelledarutbildning Fredag 12 november eller lördag 13 november.
Skoterkortet Intensivkurs, datum 27/12, 29/12 och 3/1 (16 år)
Föreläsning: Ett liv fullt av utmaningar 9 november, kl: 18:00
Matdialog Onsdagen den 17 november, kommer Vuxenskolan tillsammans
med LRF, att arrangera en matdialog på församlingshemmet i Norsjö.
Bastuträsk Mötesplatsen
• Makramé-armband. Lär dig knyta egna vackra armband. 2 november kl 19:00
• Mobilkurs för nybörjare.
• Konversationsengelska.
• Gör din egen julkrans. 22 november kl 18:00. Ingen avgift.
• Glasfusing. Kurs för nybörjare och kamratcirklar för ni som redan lärt er tekniken.

Skrotbilar - bort
Tekniska förvaltningen har noterat att
skrotbilar dumpas på industriplanen
inom Norsjö Östra industriområde
(f.d. Norsjö Bil & Däck).
Detta är inte tillåtet och kommunen
kan komma att på den försumliges
bekostnad utkräva ersättning för otillåten
biluppställning samt för bortforsling och
uppstädning. Det är upp till bilägaren
att se till att bilar som ska skrotas

Byaträffar!
anmäls in och omhändertas enligt
gällande bestämmelser. Hänvisning
sker till Refero som har hand om
bilproducenternas mottagningssystem.
(www. stenametall.com/refero/) telefon:
0771- 89 06 00.
Ytterligare information kan även lämnas
av Bygg- och miljökontoret som har
ansvar för tillsynen. Ring kommunens
växel på 0918-140 00.

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

Ny telefonväxel för Norsjö kommun
Under sista kvartalet 2010 förbereder
sig Norsjö kommun för ett utbyte av
telefonväxel. Övergången förväntas ske i
månadsskiftet november/december.
Vi behåller telefonnumret 0918-140 00
i växeln.
Telefonist/Receptionist – heltidsservice
fortsätter med fysisk placering i
kommunhuset – ni möts där av vår
kunniga receptionspersonal.
De flesta anknytningarna bibehålls –
vissa ändringar blir dock nödvändiga
för att maximera hanteringen så många
av kommunens verksamheter genom
växelfunktionen i Norsjö. Detaljer kring
detta utarbetas under november månad.
För den som ringer in är målet självklart
en övergång som går i det närmaste
obemärkt.

NYHETER:

Röstbrevlåda/hänvisning: när någon
ringer in till kommunens verksamheter
kommer tekniken att möjliggöra för
ägaren till anknytningen att koppla in
en röstbrevlåda där den som ringer kan
lämna ett personligt meddelande om
personen man söker inte är tillgänglig.
Om röstbrevlådan inte är inkopplad
hamnar den som ringer in hos
receptionist där man då kan lämna ett
meddelande. Det kan också förekomma
att den du söker har valt att vidarekoppla
sin bordstelefon till en mobiltelefon för
att vara tillgänglig för samtal.
Inget svar /hänvisning: telefonsystemet

kan enkelt och snabbt förmedla per
automatik att personen ni ringer t.ex.
sitter i möte, har tjänsteärende, är på
semester, är sjuk, o.s.v. Ni behöver inte
vänta på att någon fysisk person i växeln
svarar.
Minimering av automatiska rösteller knappval är vår ambition. Ni
ska inte behöva vänta igenom långa
inspelade instruktioner eller välja flera
sifferkombinationer för att komma
framåt. Ett exempel på hur det kan låta
är: ”Välkommen till Norsjö kommun,
Stina Svensson är på tjänsteärende
till kl. 15, vill du lämna ett personligt
meddelande på röstbrevlåda tryck 9”.
Om nu inte Stina Svensson i exemplet
lagt in en hänvisning så kommer ditt
samtal fram till receptionist efter ett antal
ringsignaler.
Tidsplan – preliminär:
Oktober/november - Installation av
hårdvara/tekniken.
November/december - Intern utbildning
och förberedelser för övergång gällande
användning, röstbrevlåda, hänvisning
m.m.
Information kommer att finnas på
kommunens hemsida www.norsjo.se
samt annons i dagspress när vi närmar
oss övergångsdatum.
För ytterligare information
kontakta växeln 0918-140 00 eller
Kommunsekreterare Inger Johansson
0918-141 19

Under hösten och vintern kommer
utvecklingsenheten att besöka byar i
kommunen för att berätta lite om vad
som är på gång! Generellt kommer vi
att prata om utvecklingsmöjligheter för
byarna, bland annat:
• Förnybar energi
SMALLEST energiprojekt – en
hjälp till glesbygden
RASLRES energiprojekt för
rörflensodling
• Arbete för att öka inflyttningen
• Företagsutveckling
• Kom gärna med idéer eller 		
samtalsämnen för just din by!
Mensträsk, gamla skolan
Onsdag 3 november kl. 18.00-19.30
Norsjövallen, Paltstugan
Onsdag 17 november kl. 18.00-19.30
Vi bjuder på fika! Välkommen!

Kärleksveckan
5-14 februari 2011
Folkhälsa har alltid legat Norsjöborna
varmt om hjärtat. Norsjö kommun har
precis som Landstinget i Västerbotten
målet att medborgarna ska ha världens
bästa hälsa. Kärleksveckan ska visa att vi
är en attraktiv och företagsam kommun en plats för kropp och själ! Det vill säga
– vi vill vara en kommun där det finns
stora möjligheter att må bra.
Alla föreningar, organisationer, företag,
byar, etc. är välkomna att bidra med egna
aktiviteter. Aktiviteterna kommer att
presenteras i ett kommublad. Skicka in
senast torsdag den 13 januari 2011.
Aktiviteter skickas till:
Helén Ask
Telefon: 0918-142 57
E-post: helen.ask@norsjo.se

Skyltsöndag

på hembygdsområdet
Området öppnar kl.14.00

Cirka 15.00 Jultomten kommer för
att ta emot önskelistor av barnen
Försäljning av mjukkakor, fika, lotter
och hemslöjdsprodukter
Om ni vill delta i julmarknaden
erbjuder vi gratis platser (begränsade
platser inomhus)
Anmäl er snarast till:
Lena Johansson på telefon 070-532 75
25 eller 0918-331 13

Kulturkalender november 2010
Umeå spelar rock & blues
Plats: Medan, Norsjö

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

8-12 november

Nordisk biblioteksvecka
Kura gryning Speciella arrangemang
för inbjudna barngrupper.

Måndag 8 november

Kl. 19:00 Kura skymning Årets tema:
”Det magiska Norden”. Uppläsning
ur ”Låt den rätte komma in” av John
Ajvide Lindqvist. Plats: Norsjö
bibliotek. Arr: Norsjö bibliotek

Bastuträsk bibliotek
Tisdag:		
08:30-11:30
		
16:00-19:00

Tisdag 9 november

Kvarnåsen bibliotek
Tisdag:		
18:00-20:00

Kl. 18:30 Författarbesök! Karin
Edvall berättar om sin senaste bok
Vinkelgatan 53. Plats: Norsjö bibliotek
Arr: Abf Mitt i Lappland, Norsjö
bibliotek

Rislidens bibliotek
Torsdag:
18:00-20:00

1-5 november

Kulturlovsvecka i Norsjö kommun
Skapande aktiviteter för barn i åldrarna
10-16 år. Arr: Studieförbunden,
kyrkorna, Norsjö bibliotek, utbildningsoch kulturkontoret

1-5 november

Fotoutställning Ur naturen av Lisbeth
Lindqvist. Plats: Norsjö bibliotek
Arr: NBV, biblioteket

Fredag 5 november

Kl. 21:00-01:00 Wolfman Jack från

Anhörigstöd
Sedan 1 juli 2009 ska landets kommuner
erbjuda stöd till anhöriga som vårdar
eller stödjer någon som är långvarigt
sjuk, äldre eller har funktionshinder.
Nu finns i Norsjö kommun anhörigstöd
som riktar sig främst till äldre i form av
dagvård, träffar för anhöriga, avlösning
och stödjande samtal.

Onsdag 10 november

Kl. 19:00 Kanske en Romeo & Julia
av och med Jens Nilsson
Plats: Medan, Norsjö
Arr: Norsjö Musik och teaterförening

15 november-28 november

Tisdag 16 november

Kl. 18:30 Författarbesök! Göran
Lundin berättar om sin senaste
Anhörigstödet ska även rikta sig till
anhöriga till personer i yrkesverksam
ålder med funktionsnedsättningar
och långvariga sjukdomar samt
föräldrar till barn och ungdomar med
funktionsnedsättningar. Barn och
ungdomar kan även ha behov av stöd när
t.ex. en förälder drabbas av långvarig
sjukdom eller funktionsnedsättning.
Norsjö kommun kommer under hösten

24 nov. kl. 12.00 på Församlingshemmet PRO medlemsmöte med
bl.a Alf Staflund som kåserar. Samarr. ABF + PRO
26 nov. kl. 18.00 i Gumboda byastuga Föreställning med
Rismyrlidens teatergrupp, alla välkomna! Inträde. Samarr. ABF + Gumboda byaför.
2 dec. kl. 18.00 på Blomsteraffär´n Adventspyssel Ingen avgift,
endast kostnad för material. Samarr. ABF + blomsteraffär´n
ABF mitt i Lappland
Storgatan 49, Norsjö
0918-107 55 , info.norsjo.185@abf.se
www.abf.se

Öppettider: mån – tors 8.00 – 16.00,
lunch 12.00-13.00,
Fre 8.00-12.00

Måndag 22 november

Kl. 19:00 Västerbottensteatern
presenterar: KULTURARVET
SLÅR TILLBAKA
Thomas Andersson bland vittror, änglar
och folk. Plats: Medan, Norsjö
Arr: Norsjö Musik och teaterförening

Lördag 27 november

Kl. 19:00-22:30 Motionsdans, Medan
Musik: Janders
Arr: Motionsdansalliansen, Abf

Söndag 28 november

Kl. 14:00-18:00 Öppet hus på
skyltsöndag! Försäljning av gallrade
böcker, tidskrifter mm. Plats: Norsjö
bibliotek. Arr: Norsjö bibliotek
Välkommen till vinterns 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,
Telefon: 0918- 142 55
E-post: berith.enkvist@norsjo.se

Konstutställning: Ur Norsjö
kommuns konstskatt. Plats: Norsjö
Bibliotek. Arr: Norsjö bibliotek

KULTUR vecka 44 Kulturlovsaktiviteter måndag-torsdag på ABF

Haitiresa: Haiti – i jordbävningens
skugga. Plats: Norsjö bibliotek
Arr: Abf Mitt i Lappland, Norsjö
bibliotek

att inventera vilka som har behov av
anhörigstöd och vilka behoven är. Vi vill
därför gärna att ni som känner behov av
anhörigstöd hör av er till oss och framför
era tankar och önskemål.
Ni når anhörigombudet på telefon 0918142 97 säkrast måndagar och onsdagar
mellan 8.15-15.00

KOMMANDE STUDIECIRKLAR:
Konversationsengelska – för dig som en gång
lärt dig språket, excel för nybörjare, data för
nybörjare, flugbindning, lär dig virka
Är ni ett kompis- eller arbetsgäng och vill stöpa
ljus, hör av er till oss!
Har du ett intresse eller en hobby som du vill
lära andra? Du är välkommen som cirkelledare
hos oss!
Tiden går fort… Välkommen att besöka oss på
skyltsöndag!

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

