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Någon behöver din hjälp! Bli god man
En god man är viktigt för att alla i Sverige
ska få samma rättigheter och möjligheter
oavsett egen förmåga.
Att vara funktionshindrad på olika
sätt kan innebära svårigheter i det
vardagliga livet. En god man kan bli den
funktionshindrades ”förlängda arm”.
För många med psykisk ohälsa, missbruk
och sociala svårigheter kan en god man
eller förvaltare vara livsviktig för att
minska skadeverkningarna av sjukdom
eller missbruk.

På ålderns höst när minne och hälsa sviktar,
kan en god man vara en nyckelperson för
att lotsa fram till rätt boende och social
service, hantera ekonomi och medverka
till att höja livskvalitén.
Är du intresserad av att göra en
insats som god man, hör av dig till
överförmyndarenheten
Lena Brännström eller
Mari-Louise Skoogh,
telefon växel 0918-140 00.

Varför står det ett 0953-nummer i displayen?
När Norsjö kommuns Bygg- och
miljökontor ringer upp:
Norsjö kommuns och Malå kommuns
Miljö- och byggkontor slogs ihop 201101-01.Det innebär att Norsjö är kopplad
till Malås växel. När någon tjänsteman på
Norsjö kommuns Miljö- och byggkontor
ringer upp en person kommer det att
synas ett 0953-nummer.

När du vill ringa till Norsjö kommuns
Bygg- och miljökontor:
När du ringer till Miljö- och
byggkontoret kan du använda dig av
både 0953- och 0918-nummer. Du kan
även kontakta växel i Norsjö (0918-140
00) eller i Malå kommun (0953-140
00) för att få kontakt med vederbörande
tjänsteman inom Norsjö kommuns
Miljö- och byggkontor.

Information från ekonomienheten
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.
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 		

Kom ihåg att besöksmålet

är tillgängligt året om - en bra plats
för möten och sammankomster mitt i
intressant kultur.

•
•

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.

Information kommer också att finnas på
kommunens hemsida www.norsjo.se.

KNUT´n
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  
OBS! Måndagen den 14/11 öppnar vi
julrummet.
Öppettider
Måndag 		
09.00–19.00
Tisdag-fredag
09.00–15.45
Lördagsöppet sista lördagen i
varje månad
10.00–13.00
SPF Norsjöbygden inbjuder till

Musikkafé

I samlingssalen finns teknisk utrustning
och hörslinga. Servering på beställning.
För mer info och bokning – ring:
070-561 09 95
Hemsida: www.raggsjoliden.se

tisdag den 8 november kl.12.00 på MEDAN
Välkomna att dricka kaffe, sjunga
allsång,köpa lotter, lyssna till musik med
Norsjös egen orkester ACCORD eller
varför inte en stunds motionsdans.
Ta gärna med en vän !
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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!
Vid alla Nyfiketcaféer
bjuder kommunen de som
kommer på fika!
Norsjö
Plats: Knut’n
Måndag 14 november kl. 17.30
Musik och dans med Björnlaget!
Upplev och prova på.
Måndag 12 december kl. 17.30
Julmys, mer information kommer i
nästa kommunblad.

Kulturkalender november

BIBLIOTEKEN
Söndag 27/11 kl. 14:00-18:00
Öppet hus på skyltsöndag!

Tisdag 29/11 kl 18:30
Konst- och musikcafé. Sara Persson
sjunger, farmor Hjördis Persson visar
konst, kompar gör Bertil Morén.
Fika: 20 kr
Plats: Norsjö bibliotek
Öppettider
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
Premiär för Nyfiket i
Bastuträsk!
Plats: Mötesplatsen Bastuträsk
Järnvägsstation

BIO
Plats: Medan/Biolokalen

Onsdag 16 november kl. 13-15
Pensionärskören underhåller. Norsjö
kommuns inflyttarservice finns på
plats. Välkommen!

Breaking dawn part 1. Torsdag 17/11
kl 18:30. Söndag 20/11 kl 18:30.
Måndag 21/11 kl 18:30.

Onsdag 14 december kl. 13-15
Mer information kommer i nästa
kommunblad.

Huvudjägarna. Fredag 11/11 kl 18:30.

ÖPPET HUS PÅ
NORSJÖ BIBLIOTEK
Skyltsöndag 27 november
kl. 14-18

Caféet på järnvägsstationen i Bastuträsk
är öppet söndag-fredag kl. 18-20 och
onsdag kl. 13-20.

Inför Kärleksveckan 2012:

Norsjö kommun
bjuder på glögg
i kommunhuset!

Söndag 27 november
kl. 15.00-18.00.
Passa på att
komma med
idéer inför
Kärleksveckan!

Utförsäljning av gallrade böcker och
tidskrifter. Tävlingar för barn och
vuxna.Vi bjuder på glögg, saft och
pepparkakor.
Välkomna! Personalen

MUSIK
Onsdag 9/11 kl. 19:00-21:00
Laggens änglar med Eva Lycksell
Evergreens och standardlåtar i
varierande tempo med Lyckseles eget
swingband
Plats: Medan, Norsjö
Arr: Norsjö Musik och Teaterförening
Lördag 19/11 kl 18:00-20:00
Musikafton med Joy Johnson-Landin
och musiker
Plats: Missionskyrkan
Arr: Missionskyrkan
Lördag 26/11 kl 18:00
Adventskonsert ROGER PONTARE
tillsammans med Norsjö Barn &
Flickkör och Kyrkokören Entrè.
Biljetter köps på Uffes kiosk, pris: 295
kr. Plats: Norsjö kyrka
DESSUTOM
Tisdag 8/11 kl 18:00-20:00
Bokbytarcafé på Abf i Norsjö. Arr:
Abf mitt i Lappland
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
E-post: berith.enkvist@norsjo.se

Fastighet i
Norsjövallen till salu
För mer information gå in på
www.norsjo.se eller kontakta:
Azam Forsberg
Tfn. 0918-142 52
E-post: azam.forsberg@norsjo.se
Sune Eriksson
Tfn. 0918-141 52
E-post: sune.eriksson@norsjo.se

Profilera ditt företag

Marknadskommunikation - Webbanvändning - Profilering
21-22 november, Skellefteå
I ett företags affärs- eller marknadsplan bör det fastställas hur företaget ska
upplevas och kännas. Intelligent marknadsföring handlar om att kommunicera ut
rätt budskap på rätt sätt och hur man fyller ett varumärke med blod, kärlek och
energi.
Mer information
Per Markström, företagscoach inom LRF
Grön Framtidsgård, tel 0910-70 26 46 eller
e-post per.markstrom@lrf.se

Anmälan
Senast 11 november till Gröna Navet
Telefon: 090-16 41 83 eller
E-post: gronanavet@umea.se

Kursavgift
500 kr exkl moms. Fika och kursmaterial ingår,ej lunch.
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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

Norsjö Hälsocentral informerar:
Vid receptförnyelse via telefon så behöver vi några
dagar på oss att utföra denna tjänst.
Tänk på att ordna med nytt recept i god tid innan du tar sista tabletten. Ha en
framförhållning på 14 dagar.
Onsdag 23 november samt Onsdag 7 december har vi stängt 12-00-17.00 för
verksamhetsplanering.
Vid rådgivning ring 1177 Sjukvårdsrådgivningen.
Vid akut sjukdom ring 112.
Funderar du på att sluta röka eller sluta snusa? Ta kontakt med oss så hjälper vi
till!
Med vänlig hälsning Personalen vid Hälsocentralen

Norsjö skoterturing informerar:			
Nu närmar vi oss en ny och efterlängtad skotersäsong, vi hoppas att med denna
information inspirera du som gillar att åka skoter, eller ta en promenad efter
preparerade skoterleder inom Norsjö kommun.
Kommande säsong jobbar vi på följande sträckor inom Norsjö kommun.
Ringleden Norsjö. Norsjö-Bjursele-Bastuträsk. Norsjö-Hemmingen-Kalvträsk.
Norsjö-Kattisberg-Risliden/Lycksele. Norsjö-Finnäs-Kvarnåsen. Norsjö-BjurträskSvansele. Norsjö-Norsjövallen-Lillholmträsk-Åmliden-Rentjärn.
Kvarnåsen-Rusksele. Kvarnåsen-Åmliden. Åmliden-Kron Olles. NorsjövallenGissträsk-Kron Olles. Norsjövallen-Fromheden-Mensträsk-Kron Olles. MensträskNicknoret. Kvarnåsen-Kattisberg-Risliden.
Du som känner att du uppskattar och vill uppmuntra jobbet med våra leder kan
göra detta genom att köpa ett ledkort säsongen 2011/2012 för endast 150:Ps! då får du också en ledkarta!
Ett enkelt sätt att betala avgiften är att du sätter in 150:- på konto nr: 5291-0734.
Glöm inte att skriva in ditt namn och adress så att vi vet vem som ska ha kort och
ledkartan.
Ett stort tack på förhand!
Norsjö skoterturings ledansvariga

Simhallen
Måndag
16:00-20:00 Motionssim,
barnbassäng, bubbelpool, bastu
Tisdag
07:00-08:00 Morgonsim
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
07:00-08:00 Morgonsim
11:00-12:00 Lunchsim
16:30-19:45 Allmänbad,
barnbassäng, bubbelpool, bastu
19:45-20:30 Aqua gymstick
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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ABF´s aktiviteter i höstmörkret
10/11 Tomtar i massor 12-15 på ABF. Vi träffas 3 torsdagar i november. Ingen kostnad, ta med dig material och idéer så
skapar vi tillsammans. Ledare: Anneli Söderström

Bokbytarcafé

ABF på gång:

• Måla personligt porslin
• Baka i bagarstuga, för herrar
– begr. antal platser
• Blöt-och torr tovning
• Mobilär – lär dig din mobiltelefon
• Data för skräckslagna+fortsättning
• Snitt, krans & plantering
• Facklig grundutbildning

•
•
•
•
•
•
•

Scrapbooking
Måla betongfigurer
Lust att skriva
Backa med släp/husvagn
Jägarexamen
Sjung i kör- alla åldrar
Mat och bak- årskurs 4-6

Ta med dina lästa böcker och byt
till några nya.
8 november kl. 18-20. Tema: från
tanke till bok. Medv. Birgit Andersson
6 december kl. 18-20. Tema: deckare
Medv. Birgit Andersson
Fika: 20:-. Välkomna!

Kolla med ditt fackförbund, oftast går de in och subventionerar hela eller delar av ABF´s cirklar. Det finns alltid möjlighet
att kostnadsfritt dela upp betalningen.
Välkommen till oss,
vi bjuder på fika!
/Katarina, Anneli,
Gunilla & Annika

ABF mitt i Lappland
Storgatan 49, Norsjö
Tfn. 0918-107 55
E-post: info.norsjo.185@abf.se

Stort TACK för i år

Insamlingen till Världens Barn år 2011
genererade: 110 830 KR
Mjukkakor:		
Lotteri:			
Musikrally (inkl.bröd):
Bössor:			
Gåvor:			

25 722 KR
16 420 KR
16 308 KR
29 000 KR
26 792 KR

Tack alla som medverkat/
sponsrat. Tack pingstkyrkan och
Dahlbergsgården för upplåtelse av
lokalerna kostnadsfritt.
Agneta Alm, Världens Barn
Vill DU hjälpa till? Vi behöver fler för
att skänka mer.

Öppettider:
Måndag – torsdag, 8.00-17.00
Lunch: 12.00–13.00
Fredag, 8.00–12.00

Studieförbundet vuxenskolan
Välkomna till café Qvinnen, varje måndag kl:14.00 på Vuxenskolan. Kom och umgås,
hembakat gofika, vissa temastunder. Ingen avgift, ni betalar bara för fikat.
Matlagningskurs för alla, Plats: Vuxenskolan. Vi lagar husmanskost och andra spännande
rätter. Vi äter varje gång, blir det över får ni ta hem matlåda. Matvaror tillkommer. Ledare:
Marie Bjursell
Mineraljakten informerar: Ingen i doktorshatt har hittat en gruva. Det är den vanliga
personen som hittat en intressant sten som bolagen tycker är intressant, det blir en gruva.Vi
kommer att ge dig möjligheten att bättre förstå skillnaderna mellan sten och intressantare
malm samt ge dig större chans att förstå hur man hittar fynd.
Zumba i Risliden för nybörjare startar inom kort. Ledare Siv-Åse Nilsen, Licensierad
Zumba-instruktör
Självförsvar: Under vintern kommer vi att i samarbete med Norsjö Hapkido, fritidsgården
och polisen hålla i en kurs som ska stärka självförtroendet och ge er möjligheten att ta er ur
otrevliga situationer.

Bakning: Gillade du kakan eller gräddstrutarna på Mini
marknaden? Vi håller gärna kurser i hur man bakar. Anmäl ditt
intresse snarast så kan vi göra Luciabaket tillsammans.

Kom sams med din mobil. Lär dig de grundläggande funktionerna
på din mobil. 3 träffar, vi kör igång så snart vi har en grupp.
Ledare: Rickard Wahlberg

Språk - Ryska och andra intressen: Vi har möjligheter att erbjuda
er Ryska och vid önskemål anordnar vi kurser i andra språk.
Kommer ni idén och gruppen så ordnar vi ledare.

Datakurs, vi träffas 6 gånger. Vi har både grundkurs och kurs för
er som vill kunna använda tex; Excel. Krav: egen laptop. Pris:
Varierar på kursnivå. Ledare: Rickard Wahlberg. Vi drar igång så
snart vi har nog många anmälda

Hemma hos mig kl: 18.00. Ni bjuder varandra på middag.
Lämpligt med 5 tillfällen. Avslutas med att ni gör en receptbok
tillsammans.
Skoterkörkort: Intensivkurs under Jullovet. Anmäl intresse nu.
Röjsågs- Motorsågsutbildning: 8 träffar inkl uppkörning 1800:-,
inkl studiematerial. Ledare: Sören Holmberg. Vi drar igång så snart
vi är fler än 5.
Showdance, vi blandar olika dansstilar. Ledare: Siv-Åse

Styckning för nybörjare. Vi träffas 5 gånger och lär oss grunden
om styckning. Vi börjar med gris. Pris: 400 kr + pris från grossist.
Vi drar igång så snart vi har nog många anmälda.
Jägarexamen, jägarexamen är obligatorisk för dem som vill skaffa
sig jaktvapen. Ledare: Jesper Stenmark.
För anmälan och mer information ring 0918-108 96.
Vi finns även på www.facebook.se
// Anki, Åsa, Inna och Richard

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

