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

Energieffektivisering - ett projekt i
Norsjö och Malå kommuner
För att möta ett stigande energipris har Malå och Norsjö
kommuner startat ett samverkansprojekt om energieffektivisering. Detta är även ett
svar på regeringens mål om
att minska slutanvändandet
av energi med 20 % till 2020.
Att använda energi är kostsamt
för både miljön och ekonomin.
Klokare och effektivare nyttjande av energi ska även samverka med att skapa god
vistelsemiljö och en attraktiv kommun.
Exempel på åtgärder kan vara tilläggsisolering av kallvindar eller renovering
av fönster, vilket ger en energibesparing
och stabilare inomhusklimat. Om valet
står mellan att importera energi eller att
använda lokala resurser så skapar det sistnämnda sysselsättning inom kommunen.
Tips på vad du som individ kan göra

En avgörande bit är att se över vad du
som individ kan göra för att spara med
energin och avlasta miljön. Använd
ditt sunda förnuft, släck lampor, stäng
datorer och tv när du inte använder dem.
Långsiktig energieffektivisering innebär
inte bara tekniska lösningar. För att få
mer tips om vad du kan göra för att spara
energi, besök Malås och Norsjös byggoch miljösida om energibesparing på
www.mala.se
Vad som händer i projektet nu
Just nu pågår arbete med att kartlägga
vad som är gjort och vad som går att
göra. Exempelvis hölls 8/3 ett möte om
energieffektivisering i Åmliden, där
deltagarna fick rangordna förslag.
Norsjö och Malå kommuner ligger bra
till redan idag när det gäller energi på flera. Detta tack vare ett tidigt energi- och
miljömedvetande samt uppmärksamma
fastighetsskötare.

Välkomna till Norsjö
SFK:spimpeltävling

Norrdons-nappet
Söndag 10 april
Start från Rännudden, Norsjövallen
Elitklass: 10.00 – 15.00
Öppen klass: 10.00 – 13.00
Juniorklass(upp till 15 år): 10.00 –
12.00
Utgång klockan 09.15

Om du har synpunkter eller förslag på hur vi
kan spara energi, hör gärna av dig till oss.
Truls Langendahl, e-post:
truls.langendahl@apoidea.se
Stefan Sjöström, e-post:
stefan.sjostrom@mala.se
Lorentz Karlsson,e-post:
lorentz.karlsson@norsjo.se
Ulf Lorentsson, e-post:
ulf.lorentsson@norsjo.se
Sune Eriksson, e-post:
sune.eriksson@norsjo.se

Allt som slängs är
inte skrot
Information till företagare och
privatpersoner som vill sortera sitt
avfall

Det är hälsosamt både för miljön och
ekonomin att sortera sitt avfall. Företagare - du kan tjäna tusentals kronor på att
sortera ditt avfall och inte slänga allt i en
container.
På Norsjöfrakts och Norsjö kommuns
iniatiativ kommer IL Recycling till
Medan den 2/5 för att informera om hur
man på bästa sätt kan sortera sitt avfall.
Det börjar klockan 14 och räcker cirka en
timme.
Anmälan sker till Norsjöfrakt, Eva
Holmström - 0918-10058 senast 28/4.
Övrig information får du från Ulf Lorentsson på Norsjö kommun 0918-14156

Priser för 30 000 kronor.
Vinn en bil (Hyundai I-10) på starkortet.
Deltagande juniorer erhåller ett komplett
pimpelset, värde 100 :-, vid starten.
Dessutom pris till ALLA juniorer.
För mer info:
www.norsjosfk.se
Vid startområdet på Rännudden säljer
Norsjövallens byaförening hamburgare
och fika hela dagen.

Ny organisation
tekniska kontoret
Azam Forsberg, teknisk chef
Ansvarsområden: Skog och markfrågor
Ulf Lorentsson
Ansvarsområden: vägar och gator, renhållning, vatten och avlopp
Sune Eriksson/Lorentz Karlsson
Ansvarsområden: Norsjölägenheter,
kommunfastigheter, bostadsanpassning
Per-Erik Jakobsson
Ansvarsområden: Förråd, verkstad,
städ, kök (Norsjö och Bastuträsk skola,
Vinkelbo)
Mats Skoogh
Ansvarsområden: Park och grönytor,
fritid och friluftsanläggningar, föreningsservice

Utbildningar att
Information från Norsjö Lärcentra
Utbildningen ges på heltid under 3 tersöka till inför hösten

miner. I utbildningen ingår även praktik.
Tidigare erfarenheter inom vårdyrket kan
valideras.

15 april är sista ansökningsdag till höstens kurser och program på Högskola
och universitet.
Nedan följer ett axplock av utbildningar
som ges i närområdet och/eller på distans.
Lycksele
• Sjuksköterskeprogrammet 180Hp
• Högskoleingenjör – elkraft 180Hp
• Högskoleingenjör – data/elektronik
GIS 180Hp
• Receptarieprogrammet 180Hp
• Vindkraft – kurspaket 60Hp
Skellefteå
• Demensspecialiserad sjuksköterska
inom vård och omsorg, distans. 200YHpoäng
• Företagarprogrammet 120Hp
• Högskoleprogrammet, inriktning psykiatrisk omvårdnad 120Hp
• Ledarskap och Coachingprogrammet
120Hp
• Socionomprogrammet 210Hp
• Träteknik 120Hp & 180Hp
Storuman
• Vindkraftstekniker i kallt klimat, 2år
(sista ansökningsdag 16 maj 2011)
Distans
• Bygg-CAD. 5Hp
• Elkraftsingenjör 180Hp
• Programmet för turism, gastronomi och
hospitality management 120Hp
För information och ansökningar kontakta Norsjö Lärcentrum eller utbildningsanordnare.

Vill du tjäna dina egna pengar, vara din
egen chef och bestämma över dina egna
arbetstider? Ta chansen att driva företag som sommarjobb! Går du ut nian
eller årskurs ett eller två på gymnasiet
och har permanent uppehållstillstånd
så kan du, själv eller tillsammans med
kompisar, driva eget företag under
sommaren.
Sommaren börjar med en uppstartsvecka,
där du får lära dig mer om att driva företag och möjlighet att spetsa till och fila på
din företagsidé. Efter uppstartsveckan är

Vård & Omsorg - en yrkesutbildning
för dig som vill arbeta med människor!
Norsjö Lärcentra i samarbete med Norsjö
Gymnasiums Vård & Omsorgscollege
erbjuder Omvårdnadsprogrammet som
Yrkesvuxutbildning under hösten 2011.

Målet med Yrkesvux är att nå de grupper
som saknar gymnasieutbildning med
yrkesinriktning, eller har en gymnasial
yrkesutbildning som behöver kompletteras.
Anmälningsblankett och mer information
om Yrkesvux finns på Norsjö Lärcentra.

Vuxenutbildningen i Norsjö

Det finns flera anledningar till att studera i vuxen ålder.
Allt fler vuxna väljer att göra något åt
sina ofullständiga gymnasiebetyg
Många kommer direkt från gymnasiet
för att läsa in de kurser som man inte
lyckades med under sin gymnasietid.
Andra väljer en yrkesutbildning för att
snabbt komma ut på arbetsmarknaden,
eller läser in behörighet till en vidareutbildning.
Allt fler har också upptäckt att det inte
är samma sak att plugga som vuxen
De som misslyckades under ungdomsåren, lyckas oftast betydligt bättre som
vuxen student.
När du studerar som vuxen har du
det bara att köra igång! Till hjälp har du
regelbundna träffar med en handledare
samt ett startbidrag på 2 000 kronor. Du
bestämmer själv vad du vill driva för företag och hur länge (minst 3 veckor).
Du ansöker om att bli en sommarlovsentreprenör genom att fylla i en ansökningsblankett. I ansökan vill vi att du berättar
lite kort om din företagsidé. Sommarlovsentreprenör är ett alternativ till den
traditionella feriepraktiken och kommunen har avsatt sex platser till sommarlovsentreprenör.
I sommarlovsentreprenörprogrammet
ingår:
• Uppstartsvecka v.25. Två av dagarna
genomförs tillsammans med ungdomar i

också ett annat ”driv”
När du måste låna pengar till sina studier
satsar du mer tid och engagemang. Och
även om det svider lite att behöva låna
pengar för att studera så är det ändå en
bättre penningplacering än exempelvis
ett billån.
Du kan studera på vuxenutbildningen
från och med höstterminen du fyller 20
år eller när du fått ditt slutbetyg från
gymnasiet. Det kostar ingenting att studera på vuxenutbildningen men litteraturen måste du köpa själv.
Kurserna på gymnasienivå läses integrerat med gymnasieskolans elever. Tack
vare ett samarbete med andra inlandskommuner kan vi erbjuda ett antal kurser
på distans via dessa orter. Mer information om kurser och ansökningsblankett
hittar du på www.lapplandsvux.se
Anmälningsblankett och mer information om kurser finns på Norsjö Lärcentra.
Skellefteå och Malå
• Handledare som följer dig och dina
kompisar på vägen
• Kontinuerliga möten under sommaren
• Försäkring
• Avslutningsaktivitet
• 2 000 kronor i startbidrag
Vill du veta mer? besök www.norsjo.se,
www.sommarlovsentreprenor.se eller kontakta Malin Jonsson 0918-142 63, malin.
jonsson@norsjo.se
Sista ansökningsdag:
Ansökningarna ska ha
anlänt till Malin Jonsson,
Norsjö kommun, senast
fredag den 29 april.

Ny telefonväxel för Norsjö Kommun

Simhallen

Den 5/4 kopplar Norsjö Kommun in
sin nya växel. Vi behåller huvudnumret 0918-14000.

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

Med ny teknik kommer vi bland annat
kunna ha röstbrevlådor, hänvisningen
kan bli automatiserad men vi kommer
även fortsättningsvis ha en bemannad
receptionen.
Nyheter om växeln
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.
Om ni har frågor eller funderingar kontakta växeln på 0918-14000 eller kanslichef Inger Johansson 0918-14119

Studieförbundet Vuxenskolan
Skogligt Forum 13 April kl 18:00 på Församlingshemmet i Norsjö
Hjärtligt Välkommen till flera föreläsningar som berör skog och lantbruk. Självklart
har du rätt kunskaper beträffande ditt skogsbruk eller lantbruk. Men har dina barn
eller barnbarn rätta kunskaperna för att kunna driv vidare. Eller vill ni tillsammans
utveckla gården? Anmälan till skog.forum@gmail.com eller 070-677 49 27
(Richard Wahlberg)
Moped Klass 2
Från och med den 1 oktober 2009 krävs det även förarbevis för att få köra moped
klass II. Till moped klass II räknas de mopeder som får gå max 25 km/tim.
I denna cirkel får du lära dig allt du behöver kunna för att senare kunna klara
förarbeviset för moped klass II. Du måste vara minst 15 år.
Måla för barn Onsdagar kl 15:00-16:15.
Prova på olika tekniker. För barn mellan förskolan till tredje klass.
Glasfusing för nybörjare.
3 ggr. 450:- Inkl material till 3 smycken.
Årets småstjärnor har börjat träna nu. Final 28 maj.
Vi firar 10-ÅRS JUBILEUM. Se kommande annons.
// Anki, Åsa och Inna
För anmälan och mera information ring 0918-108 96.
Vi finns även på www.facebook.com

Mötesplatsen Bastuträsk Järnvägsstation
Anhörighetsträff för far och morföräldrar till cancersjuka barn Lördag 16/4
11:00. Anmälan senast 4/4 May-Brith 0915-10225 070-3949009
•
Nybörjarkurs Glasfusing 3ggr  450:- inkl material
till 3 smycken
•
Decopage  (klippa, klistra på porslin, glas, trä mm)
•
Konversationsengelska
•
Kamratcirkel med fiskeutflykter, bl a Rickleån
•
Lär känna din mobil

// May-Brith, Barbro och Gunnar

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.

Kulturkalendern april
Bibliotekens öppettider:

bibliotek, se kommande affischering

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

Fre 15 april kl 18:30 Bio
Rio (3D)
Plats: Medan/biolokalen

Lör 16 april kl 10:00
Vårmarknad
Plats: Norsjö centrum

Tis 19 april kl 18:00

MED KANOT GENOM CANADAS
VILDMARKER - ett 66 dagar långt
äventyr i ord och bild.
Arr: ABF, se separat annons

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

Ons 20 april kl 18:30 Bio

Ons 6 april kl 19:00 Teater

Västernorrland ger komedin Färdknäpp
Plats: Medan, Norsjö
Arr: Norsjö musik och Teaterförening

Tis 12 april kl 18:00

SE & HÖR - tre konstnärer på turné
Arr: ABF, se separat annons

Ons 13 april

KNUT´n informerar

Rio (3D)
Plats: Medan/biolokalen

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).
Massor med fynd gammalt och nytt
• Möbler
• Skivor/filmer
• Gardiner
• Konst
• Dukar
• Leksaker
• Porslin/ Husgeråd
Allt arbete utförs efter överenskommelse.
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.

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 0918- 142 55
berith.enkvist@norsjo.se

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!

Världsbokdagen firas på Norsjö

Intressanta föreläsningar hos ABF
SE & HÖR – TRE KONSTNÄRER PÅ TURNÉ
Tisdag 12 april kl. 18.00 på Norsjö folkets hus
Gratis entré, kaffe finns att köpa
Tre konstnärer har utformat en föreställning
om sina konstnärskap. Med underhållande
och tankeväckande inslag får vi en inblick i så
väl konstnärliga och avgörande ögonblick i
deras liv.
Martina Wolgast – Video/installation
Monica L Edmondson - Glasblåsare
Bill Olson – Teckning/performance

Våra öppettider:
Må – Tors 08.00 – 16.00
Lunchstängt 12.00 – 13.00
Fredag 08.00 – 12.00

MED KANOT GENOM KANADAS VILDMARK
Tisdag 19 april kl. 18.00 på Norsjö folkets hus
Entré inkl. fika: 40 kr
I väglöst land färdades Tobias Lundgren och Maria
Ferm tillsammans med sex kamrater över stora
sjöar och strömmande forsar upp till målet – en
inuitby uppe på tundran. Ont om människor men
gott om prövningar med brist på mat och enorma
insektssvärmar.

STUDIECIRKLAR
•
Måla betongfigurer Ledare: Elizabeth Edström
•
Spela gitarr i grupp – du som kan spela och vill spela
tillsammans med andra. Ledare: Simon Holmlund
•
Bygg egen rök och lär dig grunderna för att röka kött/
fisk
•
Handledarutbildning B-körkort
•
Gjuta betong

ABF mitt i Lappland, Storgatan 49, Norsjö
Tel: 0918-107 55, info.norsjo.185@abf.se
www.abf.se
Vi finns även på Facebpook

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

