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Energikunnig?
I år har vi på Norsjö gymnasium startat upp
El- och energiprogrammet, med avsikt att
ge energiinriktningen. Vi har elever, både
tjejer och killar, i årskurs ett och vi vill ge
dem bästa tänkbara utbildning.
Nu söker vi dig som är kunnig
inom energi och som vill delta i vår
utvecklingsgrupp. I gruppen diskuterar vi

KNUT´n
allt från APL (arbetsplatsförlagt lärande)
till möjligheten till vidare studier.
Låter detta intressant? Kontakta:
Elisabet Israelsson, rektor
Tfn. 0918-124 75
Jonny Danielsson, programansvarig
Tfn. 0918-142 73
Vi ser fram emot att höra av dig!

Till föräldrar med barn i åldern 6-12 år
Under våren tog politikerna i vår kommun
ett beslut om att anordna lovfritids
under en försöksperiod. Lovfritids ska
erbjudas under samtliga skollov, men
inte under fyra veckor på sommaren då
ordinarie verksamhet håller stängt. Plats
erbjuds till barn som inte har ordinarie
skolbarnomsorg och vars föräldrar arbetar
eller studerar.
Lovfritids bedrivs i ordinarie verksamhet,
både på fritidshemmen och hos
dagbarnvårdare.

på blankett som du kan hämta på www.
norsjo.se under länken blanketter. Om
du vill ha den i pappersformat finns
det också att hämta i receptionen på
kommunalkontoret.
Blanketten ska lämnas till Norsjö
kommun, Skola och omsorg, senast en
månad innan aktuellt lov, förutom inför
sommarlovet då anmälan ska vara gjord
senast 1 maj.
Vänliga hälsningar
Maria Eriksson
Rektor, fritidshemmen i Norsjö
Karin Widmark
Rektor, fritidshemmet i Bastuträsk
Anette Lidén
Förskolechef

Vecka 44 är det höstlov. Det är då första
tillfället du/ni kan söka lovfritids till ditt/
dina barn. Avgiften är för närvarande 75
kr/dag och anmälda dagar debiteras via
faktura. Anmälan är bindande och görs

Knut’n är en kommunal verksamhet
som vill främja människors psykiska
och fysiska hälsa. Förutom att det är
en mötesplats är det även en second
handaffär med allting från möbler till
leksaker.
Hösten och vintern 2011-2012
Höststädning pågår håll utkik efter
reavaror och annonser på Norsjös
hemsida.
Vi tar på oss arbeten efter
överenskommelse/tid och möjlighet:
• Målning/reparation av möbler
• Snöskottning av broar och trappor
• Kör ut mat till pensionärer och 		
andra som vill ha hjälp
• Hämtar och lämnar möbler efter
överenskommelse
• Tar tillvara överblivet ur hus och
lägenheter (ring i förväg) det 		
mesta går till återvinning, loppis
• Enklare legoarbeten åt företag
Du når oss på telefon
0918-100 03 eller 070-305 11 42
Kom och kolla/fynda på vår loppis!
• Glas och Porslin
• Kuriosa
• Möbler
• Böcker, skivor, filmer,
serietidningar
• Leksaker
• Gardiner och mattor
• Crosstrainer i fint skick  

Information från ekonomienheten

OBS! Måndagen den 14/11 öppnar vi
julrummet.

Den 1 november byter Norsjö kommun
ekonomisystem. Det gamla systemet har
varit i bruk sedan mitten av 1990-talet,
vilket innebär att det numera är förlegat.

Öppettider
Måndag 		
09.00–19.00
Tisdag-fredag
09.00–15.45
Lördagsöppet sista lördagen i
varje månad
10.00–13.00

När det nya ekonomisystemet Agresso tas
i bruk den 1 november medför det vissa
förändringar.

• Nya bankgironummer på 		

•

fakturorna från Norsjö kommun
och Norsjölägenheter AB. Använd
det bankgironummer som står på
avin.
Autogirokunder kommer att få 		
meddelande från banken som rör

•
•

autogirot. Det beror på att autogirot
knyts till vårt nya bankgironummer.
Du som är autogirokund behöver inte
göra något, det sköts automatiskt.
Eventuellt kan fakturorna komma ut
någon dag senare än vanligt den
första tiden efter systembytet.
Under våren 2012 kommer vi att
kunna erbjuda e-faktura. Vi kommer
då även att kunna ta emot e-fakturor
från företag.

Mer information kommer att finnas på
kommunens hemsida www.norsjo.se och
i nästa kommunblad.

NBV - Cirklar i höst
På Åkargatan 28 B i Norsjö

Vävning: tisdagar kl. 09.00
Knyppling: onsdagar kl. 09.00
Övriga cirklar: torsdagar. Bandvävning,
bonnska, återbruk, borderi, sticka och virka,
med mera.
Anmäl till Lisbeth Lindqvist, 070-654 28 70
Välkomna!
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Nyfiket

- ett café för dig som är nyfiken
Nyfiket är en mötesplats för dig
som är nyfiken och vill träffa nya
människor. Kanske är du nyinflyttad,
kanske har du bott här i tio år eller
kanske är du född i kommunen.
Hursomhelst är du hjärtligt
välkommen! Kommunen bjuder på
fika.
Plats: Knut’n
Lär dig sticka stickworkshop
Måndag 10 oktober kl. 17.30
Är du nyfiken på att sticka men vet
inte hur du gör? Kom då till Knut’n
denna måndag för att lära dig mer
om stickning och testa på själv.
I samarbete med: Stickcafé-gruppen
Nyfiket i samarbete med
Björnlaget
Måndag 14 november kl. 17.30
Julmys
Måndag 12 december kl. 17.30

Julmarknad i Bjurträsk
Lördagen den 10:e december 2011
Här kan du sälja och köpa:
Nytt & begagnat
Hembakat & annat gott
Hantverk & slöjdalster
Välkommen att boka ditt bord hos Inglis
Haraldsson. Telefon: 0918-231 22, 070642 52 64. Antal bord är begränsade, så
det är ”först till kvarn” som gäller…

Kulturkalender oktober

BIBLIOTEKEN
Måndag 10/10 kl. 10:00-14:00
Karin Dahlberg visar pannlappar
tillverkade från 1930-talet och framåt.
Samarr med NBV. 10-21/10 finns
utställningen på Norsjö bibliotek.

Måndag 24 oktober kl. 18:00-20:00
Vernissage Åke Signarsson finns på
plats för att berätta om sina tavlor och
den speciella teknik han använder i sitt
konstskapande. Plats: Norsjö bibliotek
Måndag 2/10 - fredag 4/11.
Konstutställning med Åke
Signarssons jordtavlor. Plats: Norsjö
bibliotek.
Tisdag 25/10 kl. 18:30 Flykten från
Karelska näset i Finland till Norsjö.
Möt Paavo Mjörnebrandt som har
skrivit en bok om sitt liv. Plats: Norsjö
bibliotek
7 november – 11 november. Vi
uppmärksammar ”Psykeveckan”, en
temavecka kring folkhälsoproblemet
psykisk ohälsa.
Öppettider sept-maj
Norsjö
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 Tisdag: 08:30-11:30,
16:00-19:00
Kvarnåsen Tisdag: 18:00-20:00
Risliden

Torsdag: 18:00-20:00

www.v8biblioteken.se

BIO
Plats: Medan/Biolokalen
En enkel till Antibes. Söndag 2/10 kl.
18:30. Onsdag 5/10 kl. 18:30.
The Three Musketeers. Fredag 14/10
kl. 18:30. Söndag 16/10 kl. 18:30.
Svensson Svensson The movie Fredag
21/10 kl. 18:30. Söndag 23/10 kl.
18:30.
TEATER
Fredag 7/10 kl. 09:00. Teater Idol – så
som ni vill. Föreställning för inbjudna
barngrupper. Plats: Medan, Norsjö.
Samarr: Skolkulturen och Norsjö
Medborgarhusförening
Lördag 8/10 kl. 19:00-22:00. Mord i
midsommar med Profilteatern. Plats:
Hotell Norsjö. Samarr: Norsjö Musik &
och Teaterförening och Hotell Norsjö
Söndag 9/10 kl.13:00. Skuggteatern
presenterar: Vad hände sen? En
oförutsägbar resa till sagornas värld.
Målgrupp: 3-7 år. Plats: Medan, Norsjö
Samarr: Skuggteatern, Region
Västerbotten och Studiefrämjandet.
Söndag 9/10 kl. 19:00. Skuggteatern
presenterar: Gargantua - ”en vildsint
rövarhistoria om att inte klara
av att vara onormal på rätt sätt”
Målgrupp: Från 13 år . Plats: Medan,
Norsjö. Samarr: Skuggteatern, Region
Västerbotten och Studiefrämjandet
Fredag 28/10 kl. 19:00. Västerbotten
– ordsatt, tonsatt och framkallat,
en berättarföreställning av Marianne
Folkedotter, Johan Norberg och Jonas
Knutsson. Plats: Medan, Norsjö
Arr: Norsjö Musik & och
Teaterförening
MUSIK
Lördag 8/10 kl. 12:00-19:00.
Musikrally för världens barn. Plats:
Pingstkyrkan
Fredag 14/10 kl. 18:30.
Läsarsångskväll med Sibylla, Lars
och Hasse. Plats: Missionskyrkan.
Samarr: Missionskyrkan, Bilda
DESSUTOM
Onsdag 5/10 kl 18:00-21:00.
Författarkväll med Åke Lundgren.
Plats: Café Ångloket, Kusfors. Arr:
Kusforsklubben
Lördag 8/10 kl. 19:00-01:00.
Festmiddag med underhållning av
Risliamatörerna. Plats: Medan, Norsjö
Med reservationer för ev. ändringar
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Information från Norsjö Lärcentra
Glädjande siffror!!

Under höstterminen 2011 studerar ca 75
ungdomselever och ca 75 vuxenelever
vid Norsjö Gymnasium/Norsjö Lärcentra
vilket känns mycket roligt.

Lärcentra – mötesplats för
lärande

Lärcentrum erbjuder vuxenstuderande
en lärmiljö för studier! Här får du som
vuxenstuderande tillgång till vägledning,
lokaler och tekniska funktioner såsom
t ex datorer med Internet, kopiering och
tentamensmöjligheter. Här kan du boka
lokaler för grupparbeten och enskilda
studier. Du har också tillgång till pentry.
Lärcentrums lokaler och utrustning är
tillgängliga långt utöver kontorstid.
Oavsett om du studerar inom gymnasial
vuxenutbildning eller högskola kan
du här studera i lugn och ro, använda
teknik för att undvika resor till din skola
eller studera tillsammans med andra.
Kompetensutveckling på hemorten spar
tid och pengar.
Företag och organisationer är välkomna
att använda Lärcentra. Vi bistår med
lokaler och distansöverbryggande teknik.

Kommande företagsutbildningar i närområdet
Missade

du

utbildningstillfället

den

30 augusti om Lagen om offentlig
upphandling (LOU)? Nu finns det
möjlighet att gå den i Sorsele i mitten
på oktober, datum är inte satt än.
Utbildningsdagen är kostnadsfri.
I Lycksele körs ett inspirationsseminarium
runt offentliga inköp 3 november som
Länsstyrelsen håller i. den kommer
att omfatta upphandlingsprocessen,
förfrågningsunderlag, IT, transporter,
juridiken, LOU, lokal upphandling etc.
Inköpsseminarium i Skellefteå under
namnet ”Strategiska inköp med global
sourcing” den 4 oktober mellan 13,0016,00.
Är du intresserad av att minska dina
kostnader för tillverkning och inköp?
Funderar du över hur andra företag
resonerar i vår allt mer globala värld?
Vill du vet vilka de vanligaste fallgroparna
är och hur du bäst undviker dem?
Kontakta Helén Ask på Lärcentra för mer
information angående datum och anmälan
för samtliga utbildningstillfällen.
Helén Ask ,
handläggare/
samordnare
Telefon: 0918-142 57
E-post: helen.ask@norsjo.se

Upptäck NORSJÖ!
Det finns mycket att se och uppleva
i vår bygd även under hösten, är du
medveten om att de flesta av våra
besöksmål kan ta emot gäster även
under denna period förutsatt att
besöket är förbokat. Varför inte bjuda
hem släkt och vänner och visa upp
vår fantastiska kommun?
Mer inspiration och tips på besöksmål
i ditt närområde hittar du på
www.norsjo.se och
www.goldoflapland.com
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 från maj till september,
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

Norsjö Turistbyrå
Nygatan 32
935 31 Norsjö
Tel. 0918-14200
www.norsjo.se
norsjoturism@goldoflapland.com

Simhallen
Måndag
16:00-20:00 Motionssim,
barnbassäng, bubbelpool, bastu
Tisdag
16:30-19:45 Allmänbad,
barnbassäng, bubbelpool, bastu
19:45-20:30 Djupvattengympa (drop
in)
Onsdag
07:00-08:30 Morgonsim
09:30-10:30 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 & glass. Enkelt för dig, ett
äventyr för barnen.

Styrkehallen
Mådag, tisdag, torsdag, fredag
07:00-20:00
Onsdag
07:00-15:00
Lördag
10:00-14:00
Tisdagar 16:30-17:30 är styrkehallen
bokad, styrketräning för kvinnor.
OBS! Den kommer inte att vara
ledarledd.
Välkomna!
Simhallen är stängd helgdagsafton
samt helgdagar om inte annat
annonseras.
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Musikrally för Världens Barn!
Datum och tid: 8 oktober kl. 12.00-19.00
Plats: Pingstkyrkan
Fri entré
För mer information om musiker, se affischering.
Försäljning av fika, bröd och lotter under hela dagen.
Försäljning av palt/kroppkakor mellan kl. 15.00-17.00
Vi bjuder barnen på saft.
Lotteri
Vinsterna finns utställda Handelsbankens fönster.
Försäljning av docka med dockvagn
Dockan säljs till högstbjudande för Världens Barn.
Anbud senast den 10 oktober till Agneta Alm, telefon
070-610 13 52 eller 0918-610 13.
Dockan och kläderna är handgjorda. Dockan och
dockvagnen finns utställda i Handelsbankens fönster!
Världens Barn-gruppen

Välkommen till Norsjö Musik &
Teaterförenings Höstprogram
Lördag 8 oktober kl 19.00 på Hotell Norsjö
Mord i midsommar med Profilteatern
Entré och 3-rättersmiddag: 395:- (scenpassrabatt 20:-)
Stoppdatum den 3 oktober. Bonuskortet gäller inte.
Föreställning och middag - längd cirka 3 timmar
Samarr. Hotell Norsjö
Fredag 28 oktober kl 19.00 på Medan i Norsjö
Västerbotten - en ordsatt, tonsatt och framkallat
berättarföreställning. (Föreställningens längd 70 min.)
Entré: 150:-, ungdom 75:- (scenpassrabatt 20:-)
Gratisbuss från Bastuträsk busstation kl. 18.00.
Anmäl till Mattias D. 070-299 33 34
Onsdag 9 november kl 19.00 på Medan i Norsjö
Laggens änglar med Eva Lycksell
Evergreens och standardlåtar i varierande tempo
med Lyckseles eget swingband
Plats: Medan Norsjö
Entré vuxna: 100:- ungdom 50:- (scenpassrabatt 20:-)		
Fikaförsäljning i pausen

Söndag 4 december kl 19.00 Teaterresa
till Skellefteå för Riksteaterföreställningen
Boeing Boeing. Mer information kommer.
Biljetter och bokning samt
försäljning av presentkort
Uffes Kiosk 0918-104 88
Kvarvarande biljetter säljs en
timme före föreställningen i
spellokalen.

Norsjö Hälsocentral
informerar:

Hälsocentralen står inför en
organisationsförändring som innebär att Norsjö blir en egen
enhet från årsskiftet.
Detta innebär att Norsjö/Malå/Sorsele kommer att delas.
Malå/Sorsele fortsätter tillsammans som enhet och vi blir
ensamma i vår enhet.
Vår nya verksamhetschef blir Gunilla Johansson och hon
tillträder 26 september. Vår avgående verksamhetschef,
Katarzyna Wikström kommer att arbeta vidare i organisationen,
som primärvårdsstrateg i landsstinget.
Influensavaccinering
Nu är det dags för årets influensavaccinering!
Vi vaccinerar torsdagar under hela hösten. 13.00-15.30.
Med start torsdag 6 oktober.Som tidigare år är det dropp in som
gäller. Ingen tidsbeställning behövs.
Välkomna!
Med vänlig hälsning Personalen vid Hälsocentralen

Studieförbundet vuxenskolan
Norsjö

Välkomna till Café Qvinnen: Träffpunkt för alla Qvinnen som är
daglediga... Start: Måndag den 10 oktober kl: 14.00 på Vuxenskolan.
Prova på Zumba för pensionärer och daglediga
Onsdag den 12 oktober, kl 10.00. Ingen föranmälan, gratis.
Matlagningskurs för alla! Start: tisdag den 18 oktober, kl: 18.00
Hemma hos mig 18:00. Ni bjuder varandra på middag. Lämpligt med
5 tillfällen. Avslutas med att ni gör en receptbok tillsammans.
Det här är på gång:
• Egen sotning
• MineralJakten informerar
• Show Dans för barn 5–7 år
• Språk – Ryska och andra intressen
• Bakning
• Röjsågsutbildning

•
•
•
•
•

Motorsågutbildning
Jägarexamen
Datakurs för nybörjare
Datakurs påbyggnad
Kom sams med din Mobil

Vuxenskolans i Norsjös nya öppettider
Måndag 10.00-16.00, tisdag-torsdag 08.00-16.00, fredag 08.00-12.00

Mötesplatsen i Bastuträsk

Öppettider: Söndag-fredag 18.00-20.00, onsdag: 13.00-20.00.
Café med hembakat bröd.
Det här är på gång:
• Decopage • Konversationsengelska
• Yogacafé
• Bli sams med din mobiltelefon
Glasfusing, nybörjarkurs
Start söndag den 16 oktober, kl 15.00
Anmälan görs till MayBrith på telnr: 070-394 90 09
Prova på Zumba. Onsdag den 12 oktober på Mötesplatsen
Pensionärer och daglediga, kl: 16.00. Vuxna och ungdomar, kl: 17.00

Samhällsinformation från din kommun
Norsjö kommun, 935 81 Norsjö Besöksadress: Storgatan 67
Telefon: 0918-140 00 Fax: 0918:141 00 E-post: info@norsjo.se
www.norsjo.se

