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Verksamhetsområdet Teknik och fritid
Snöröjning och halkbekämpning

För att utföra snö- och halkbekämpning har vi
ansvarskännande och duktig personal. De arbetar
tllsammans med våra entreprenörer under svåra
väderförhållanden och under sena kvällar och tidiga
morgnar. För att snöröjningen ska fungera effektivt ska
inte bilar parkeras på gatan.

gatan förs in i grannens tomt när plogbilen kommer.
Fastighetsägaren ska med hänsyn till förhållandena
på platsen och övriga omständigheter tillgodose att
trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet främjas.

Den snö som du för ut på gatan kan medföra trafikfara.
Dessutom är det vanligt att den snö du skottar ut på

Att tänka på vid snöröjning
• Tänk på att inte hindra snöröjningen
• Snöröjning sker områdesvis
• Vid plogning öppnas inte snösträngen framför 		
fastigheter
• Vid snöfall –tänk på hur du placerar soptunnan 		
i samband vid hämtning. Kom ihåg att skotta kring
soptunnan så att det underlättar vid hämtning.
• Tänk på hur du parkerar bilen.

Öppettider simhall (klipp ut och spara)

Öppettider återvinningscentraler

Vi kan inte lova att våra snöröjare kommer först till
dig efter snöfallet – men vi kommer. Normalt påbörjas
snöröjningen efter kl 04:00 efter ett rikligt snöfall.
Beräknad plogtid inom hela kommunen är ca 10
timmar.

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
Vattengympa djupvatten 		
			(drop in)

Norsjö
Måndag och torsdag: 17.00 - 20.00
Onsdag: 09.00 - 16.00, lunch 11.00 - 12.00
Bastuträsk
Torsdag: 15.00 - 19.00

Återvinningscentralen i Norsjö och Bastuträsk är
stängd dag före helgdag och helgdagar.
Onsdag: 07:00-08:30
Morgonsim 		
OBS! Säckar med osorterat innehåll får inte lämnas.
09:30-10:30
Babybad
Ingenting får ställas utanför låsta grindar.
11:00-11:50
Vattengympa 			
			grundvatten (drop in)
Nästa nummer av kommunbladet
12:00-12:50
Motionssim
12:50-13:50
Rehab/Handikapp bad
Stoppdatum 		
Utdelningsdag
Torsdag: 07:00-08:00
11:00-12:00
16:30-19:45
			
19:45-20:30

Morgonsim
Lunchsim
Allmänbad, barnbassäng, 		
bubbelpool, bastu
Aqua Gym Stick (10 platser)

Fredag: 07.00-08.00
14:00-17:00
			
17:00-20:00

Morgonsim
Allmänbad, barnbassäng, 		
bubbelpool, bastu
Motionssim

Lördag: 10:00-14:00
			

Allmänbad, barnbassäng, 		
bubbelpool, bastu

Styrkehallens öppettider
Måndag, tisdag, torsdag, fredag
07:00-20:00
(Tisdagar mellan 16:30-17:30 är styrkehallen bokad)
Onsdag				07:00-15:30
Lördag				10:00-14:00

Torsdag 16 februari

Måndag 5 mars

Materialet ska lämnas in (helst via e-post till sofie.
from@norsjo.se) senast kl. 12.00 på stoppdagen.
Norsjö kommuns information går alltid först. I mån
av utrymme kan andra aktörer (t.ex. föreningar,
organisationer, studieförbund, landsting, projekt)
annonsera om evenemang, utbildningar eller annat
som rör medborgarna i kommunen.
Nytt för annonser 2012
Det finns två storlekar för annonsering i
kommunbladet:
50 mm hög x 58 mm bred
50 mm hög x 121 mm bred
Utforma gärna annonserna så som ni vill ha dem,
men skicka högupplösta loggor och bilder separat
som jpg, eps eller annat bildformat.
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Verksamhetsområdet Skola och omsorg
Anteckningar från informationsträff

Skola och omsorg
Här presenteras frågor och svar från
informationsträffen i Norsjö den
12 december. Det är en kortfattad
summering där framförallt fakta framgår.
Med på träffarna var verksamhetschefer
och politiker från Norsjö kommun.
till träffen i Norsjö kom det cirka 60
personer.
Om det önskas ytterligare information
inom något ämne kan du ta kontakt med
respektive chef eller politiker. Antingen
genom att skicka e-post direkt till
personen eller via info@norsjo.se
Ett telefonsamtal till receptionen/växeln
kan också förmedlas till rätt person. Ring
gärna 0918-140 00.
FRÅGOR OCH SVAR:
Frågorna är i fet stil och svaren och
kommentarerna i vanlig stil. Före
svaren och kommentarerna står det
vem från Norsjö kommun som svarat/
kommenterat.
Det är sagt att det ska bli ett bättre
boende. Vem avgör det? Vad jag
upplevt är att på Björkhem är det ett
familjärt boende. Det är bra personal,
som en familj. Tänk om det blir så
att man börjar gnälla i personalen,
då blir det ännu värre. Personalen
ska ni bli rädd om. Det finns inte
gott om personal som är på det viset.
(Applåder)
Britt-Inger Lundmark: Vi ska undersöka
möjligheten om vi kan bygga ett boende
som är bättre än det som ligger nu. Vi ska
bygga enligt de nationella riktlinjerna.
De flesta ska få vara med både
demensteam, anhöriga. Vi kommer att ta
in både personal och anhöriga och annan
kompetens t.ex. MAS, demensteam, alla
kommer att få säga sitt och ha åsikter. Vi
skrev också att det ska byggas om efter
nationella riktlinjer, och om det visar sig
att det inte blir bra kommer vi inte att
göra det.
Vilka är riktlinjerna?
Karin Almgren: Nationella riktlinjer
anger att boendet skall vara småskaligt
specifikt anpassat för personer med
demenssjukdom. Boendets miljö ska
vara personligt utformat, hemlikt,
berikande och de personer som önskar
utevistelse ska ges möjlighet till detta.

För övrigt om utformningen av lokaler
är det tunt. Jag har ringt socialstyrelsen
idag och frågat om de har några nya
boendenormer för demensboenden.
Fick svaret att det som är på gång är
bemanning av demensboenden men
inte något om lokalernas utformning.
Har pratat med Umeå äldrevårdsteam,
de nämner färger, ljus och att boendets
miljö ska vara personligt utformat.
Vårdalinstitutet (institutet för vård- och
omsorgsvetenskap) skriver om ”Att
anpassa vård- och boendemiljöer för
personer med demenssjukdom” och
de betonar ljus, utsikt, lättillgänglig
utemiljö, ljudnivå.
Britt-Inger Lundmark: Det som inte är
optimalt på Björkhem är att tre personer
delar på en toalett, Vi vill bygga egna
lägenheter som man betalar hyra
för och kan söka bostadsbidrag för.
Boendeavgifter kontra hyra – funderingar
om det, Harrieth Sundström är här och
hon kan berätta skillnaden.
Harrieth Sundström: Avgift. Hyra är
fastställd efter kvadratmeter för att få ta
ut hyra måste man ha egen hall och toa.
Samordningsvinster med att flytta?
Britt-Inger Lundmark: om man ser det
ur anställdas arbetsmiljö, då vi flyttat
ut Solstigen från Gästis är det bara
Björkhem kvar. Ur arbetsmiljö är det
inte så bra. Vi vill göra det bättre. Om vi
flyttar till Vinkelbo har man närhet om
akuta saker inträffar både dag och natt.
Närhet till sköterskor och hälsocentralen.
Ser så många vinster att om vi får till bra
boende kommer det att bli bra.
Jag ser inte att det kan göras ett vettigt
boende för vårdtagare. Jag vill få
förklarat hur ni tror att det ska gå till!
Britt-Inger Lundmark: Det är ett
inriktningsbeslut, att vi ska börja
undersöka det du tar upp. Före vi
undersökt och tagit upp och hört med de
människor som ska ha åsikter kan vi inte
säga att det går eller inte går. Vi vet om
alla problem och jag har jobbat där rätt
länge. Det finns tre balkonger.
Har man tagit beslut utan att
ha gjort konsekvensanalys, inga
kostnadsberäkningar. Då kan man
inte ta annat än ett inriktningsbeslut.
Om man flyttar Björkhem då
ska man ta dit ensamkommande
flyktingbarn. Går inte att blanda
ihop ungdomar med äldre. Vi är 25%
ålderspensionärer, inte många av dem

som tycker att det är ett klokt beslut i
kommunfullmäktige. (Bemöttes med
applåder.)
Britt-Inger Lundmark: Vet inte
om det stod något om att flytta in
flyktingboende. Utredningen om det gör
flykting, det gör inte vi. Det måste de få
utreda anser jag.
Under denna höst och fortfarande
pågående renovering på Björkhem?
Carina Dagbro: Det är en
underhållskostnad på 200 000 kr.
Britt-Inger Lundmark: Toaletterna på
Björkhem var underhåll, de var i dåligt
skick.
Kostnad för att bygga om avdelning 1
för två år sedan?
Carina Dagbro: 50 000 kr för installation
av datorer, det var när projekten skulle
in. Solstigen och Gästis renoverades och
byggdes om också för två år sedan, det
kostade 650 000 kr.
Har min anhörig på Björkhem, det
förvånar att man inte lyssnar till
professionella människor. Vad kommer
det att kosta att ha sin anhörig på det
nya? Har vi råd?
Harrieth Sundström: Det blir samma
avgifter för hemtjänst, boende, mat. Jag
har gjort några exempel som jag kan
visa i slutet. Om du har en hyra kan du
söka bostadsbidrag, det är ett sätt för
kommunen att få in intäkter, blir också
ett positivt resultat för den enskilde.
Sitter med en skrivelse som kommit in
till Norsjö kommun från personal på
avd 2 och 3. Handlar om kortbo och
långbo. Hur mycket har ni lyssnat på
det här?
Kristina Holmström: känner till
bekymren och försöker komma med
lösningar. Förslag att flytta kortbo och
sedan Björkhem till 2:an. Men då skulle
vi tappa 5 boendeplatser och det har vi
inte råd med. Det är ingen bra lösning.
Det handlar om medel. Vi hade ettan för
många år sedan och det fungerade bra
som kortbo, men det fanns inte medel att
köra ettan som ett eget arbetslag. Men vi
har funderat vad man kan göra åt det här
men har inte kommit så långt eftersom vi
inte har nya pengar där vi kan dela upp
det här.
Lärartäthet? Får man räkna in
specialundervisning i lärartäthet? Vad
är lärartätheten 1-5 Norsjöskolan?
Therese Berg: rapporterats i media att
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Norsjö kommun ska ha en låg lärartäthet
på 6,1 lärare per 100 elever. Spontant
så låter det lågt. Jag har kontaktat
skolverket för att kolla uppgifterna.
Deras uppgifter kommer i sin tur från
SCB och det stämmer att vi inrapporterat
siffran 6,1. När jag sett hur det sett
ut tidigare i Norsjö kommun låter det
lågt. De siffror som redovisas här är
färska siffror som bygger på budget
och personalbilagor 2011. (Visar ett
dokument på duken). Grundskolan har
då en lärartäthet på 10,72, hur det kan
vara inrapporterat 6,1 i lärartäthet vill
jag inte svara på det var före min tid och
jag har ingen aning. Någonting har blivit
fel. Skulle vi ha sjunkit så mycket skulle
många ha tappat sina kollegor.
Therese Berg: 8,31 på Norsjöskolan.
Totalt i kommunen 9,66. ÅK 6-9: 11,93.
Vi har högre lärartäthet i de högre
årskurserna. Det är ovanligt. Man brukar
satsat på barn i tidiga åldrar. Det måste vi
ta med och se över.
Kan Norsjö kommun opartiskt
tillgodose handikappomsorg?
Anders Karinen: Menade att den tidigare
chefen satt på två stolar – handlägga
och besluta, men innan jag kom så
tillsattes personal utifrån lagstiftningen.
Jag jobbar med strategifrågor,
ekonomi och personal. Har anställt
Malin Berglund på handläggning/
bistånd, allt enligt lagstiftning. Jag
har nu arbetat här i tre månader, har
tidigare varit verksam i Skellefteå
kommun i 30 år med handikapp och
Individ- och familjeomsorg. Vi har
duktig personalgrupp, bra verksamhet i
jämförelse med andra kommuner.
Assistansersättning kommer den
enskilda brukaren till godo, inte
försvinner i gemensam kassa?
Anders Karinen: Den som beviljas LSS
och vi tillskapar en budget för varje
enskild. Varje individ blir ett ”projekt”
så pengarna kan inte användas på annat
sätt än till den som har rätt till dem. Om
det blir någon slant över vore det ju synd.
Om pengarna inte räcker till har vi ändå i
uppgift att tillgodose behoven.
Jag vet att ettan fungerar jättebra. Om
jag får en stroke och jag inte får den
rehabilitering jag har rätt till. Kom
ihåg att det står i lagen att vården och
omsorgen ska vara individanpassad.
Den ska skräddarsy efter dina behov.
Tycker inte att Norsjö gör det numera!
Karin Almgren: ”Nationella riktlinjer
för demensvård” anger att vården ska
vara personcentrerad dvs. personen

sätts i centrum – inte sjukdomen.
Kommunen har bildat ett lokalt
demensteam bestående av två
sjusköterskor, en arbetsterapeut och en
specialutbildad undersköterska. Dessa
har, efter egen utbildning, utbildat
omvårdnadspersonalen i demensvård. De
hjälper även till med handledning i svåra
omvårdnadssituationer. Att bygga om
”Ettan” till ett optimalt demensboende,
ser jag som en utmaning. Enligt Yngve
Gustavsson professor i geriatrik, följer
med en ökad livslängd även fler som
hinner utveckla en demenssjukdom.
Vi vet också att vi har många
anhörigvårdare som vårdar dementa i
hemmet. Dessa gör ett ovärderligt arbete
och den dagen de inte orkar längre ska
det finnas en plats för den demenssjuke
på ett boende. Önskvärt vore att vi
kunde planera långsiktigt och bygga fler
demensboendeplatser.
Ni har chefer ute på avdelningarna
på boendena, hur mycket av deras tid
är de ute i verksamhetena? Är det i
huvudsak undersköterskor ni har ute
i boendena? Är man utbildad att lösa
konflikter?
Kristina Holmström: det finns inte så
mycket tid att vara ute bland personal
och de boende. Det läggs uppgifter
och det tillkommer alltmer som har
med dokumentation och statistik och
personalledning. De få gånger man får
komma ut och träffa dem och anhöriga
– det är tillfällen man uppskattar, Det
skulle inte vara fel med mer tid till
det. 2/3 är utbildade undersköterskor
och 1/3 är vårdbiträden, en del har
kortare utbildning. Arbetsmiljön kan
vara mycket pressad, är inte så högt
bemannade. Har precis avslutat en
arbetsmiljöutbildning, 90 personer som
gått den. Det behövs alltid fräschas upp,
man får ny energi hur man ska jobba
med olika saker. Personalkontoret har
jobbat hårt med att ge oss bra redskap.
Vi har stora förutsättningar idag att
bli ännu bättre. Alla är motiverade.
Konfliktlösning blir det ibland och vi
löser det på olika sätt. Ibland kan vi tas
in hjälp från företagshälsan. Handledning
vill vi ha mer av och det är värdefullt.
IFO har haft handledning. Vill ha mer
handledning när det gäller psykosociala
saker.
Finns policy för bemötande,
uppföljning för detta?
Carina Dagbro: I kommunens högsta
ledning, har vi diskuterat att vi måste ta
fram ett värdegrundarbete, all personal
vara delaktig i en process. En värdegrund

består ofta av ett antal ord som vi står
för och alla anställda ska omfattas. För
att kunna stå för det ska inte en chef
sitta och skriva ner det, det är en process
som man måste jobba med. Bearbeta
vad det innebär. T.ex. gott bemötande,
vad innebär det, På vilket sätt har vi det?
Hur ska vi kunna leva upp till det? Inom
äldreomsorgen ska vi börja jobba med
värdighetsgarantier under 2012.
Saknar anhörigmöten och vill döpa
om den till kundmöten. Sedan
den 8/6 2010 har jag tjatat om
brukarrådsmöten där personal ska
ha tjänstekort när de åker ut till sina
kunder.
Kristina Holmström: Anhörigmöten
var upp förra gången och vi ska kalla
och vi har haft en första träff med
enhetscheferna hur vi ska lägga upp det.
Bra om det ser ut ungefär lika. Kommer
en kallelse direkt efter helgerna.
Hövlighet är den del i bemötande. Jag
har inte tagit del av det där så vi kan ha
ett eget möte om det. Säkerhetsarbete,
var engagerad med tjänstekort och
brickor, som jag förstod var det ordnat
med. Men det finns nya saker som är
än mer säkra som kan tjäna både som
legitimation och tjänstekort. Avvikelser,
kommunen har en klagomålshantering.
Jobbade fram för några år sedan, där
fanns även klagomålshantering.
Carina Dagbro: Tjänstekort, det kommer
att införas något som kallas SITHSkort främst för sjuksköterskor och
viss vårdpersonal. Frågan ligger hos
Region Västerbotten, först ut är vår
vårdpersonal. Successivt kommer vi att
införa det i all vår verksamhet – både hos
lärare och vårdpersonal.
Avvikelser, hur ska Kalle som är 70 år
som inte har någon dator, det här med
avvikelser är otroligt viktigt. Det kan
sluta med katastrof.
Carina Dagbro: Finns blanketter kring
klagomålshantering. Ska även vara
tillgängligt för de som inte har dator.
Måste ta fram ett system får vi enkelt
kan se vilka klagomål som kommit
in, vem som tar hand om det och
sedan en återkoppling. En fråga som
jag tänkt lyfta och som kommer upp i
ledningsgruppen imorgon Finns krav på
en bra klagomålshantering.
OBS! Det här är en sammanfattning,
anteckningarna i sin helhet finns på
www.norsjo.se - du kan också kontakta
Sofie From, tfn. 0918-141 21, e-post:
sofie.from@norsjo.se om du vill ha
anteckningarna utskrivna.
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Verksamhetsområdet Utveckling och tillväxt
KNUT’n

Tack till alla kunder, uppdragsgivare och
alla medarbetare för det gångna året, utan
er skulle vi inte vara den verksamhet vi
är idag. Lite nyheter från oss:
Öppettider f.om 2/1 2012
Måndag 12.00-19.00
Tisdag tom fredag 09.00-15.45
Sista lördagen i varje månad (ej röd dag)
10.00-13.00
Filial för secondhandkläder
Den 1 /3 2012 beräknar öppnar vi en
filial för secondhandkläder, vi tar redan
nu tacksamt emot rena och hela kläder.
Vi säljer en del och kommer även att
samarbeta med Hjälpande händer som
redan finns i Norsjö. Mer och tydligare
information om öppningsdag kommer.
Tack för ett bra 2011 och välkommen till
oss under 2012!

Norsjö lärcentra

Kom ihåg Högskoleprovet
Lördagen den 31 mars 2012.
Anmälningsperiod: 17/1 – 15/2
Tips: Börja öva på högskoleprovet –
så är du bättre förberedd. Här finns
övningsprov http://www.studera.nu/
hogskoleprovet
Du anmäler dig, det vill säga registrerar
dig och betalar anmälningsavgiften 350
kr till: https://www.hogskoleprov.nu/
Start.aspx
OMVÅRDNADSUTBILDNING 3
TERMINER, START HÖSTTERMINEN
2012
Utbildningen ger grundläggande
kompetens för arbete inom hälso- och
sjukvård samt inom social omsorg. Efter
avslutad utbildning kan du söka arbete
som t.ex. undersköterska, skötare eller
personlig assistent. Den erbjuds som
heltidsstudier och för att vara behörig
måste du kunna uppvisa godkänt
grundskolebetyg.
Ansökan:
Anmälningsblankett hittar du på
Kommunens hemsida under rubriken
”blanketter” längst upp på sidan.
Den finns också att hämta på Norsjö
Lärcentra.
Sista ansökningsdag 28 juni 2012-01-11

Kulturkalender februari
Biblioteken
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

Star Wars Episode 1. Fredag 17/2

Bastuträsk
Tisdag: 08:30-11:30,
		16:00-19:00
Kvarnåsen
Tisdag: 18:00-20:00
Rislidens
Torsdag: 18:00-20:00

Obs!
4-14 februari, se särskilt program för
Kärleksveckan

BIO
Plats: Medan/Biolokalen. Tid: kl. 18.30
Mission Impossible: Ghost Protocol.
Onsdag 1/2
Sverigepreimär! En gång i Phuket.
Fredag 3/2

Värt att veta:
Är du mantalsskriven i annan kommun
än Norsjö måste din hemkommun
vara villig att betala interkommunal
ersättning. Kontakta vuxenutbildningen i
din hemkommun för besked.
Tidigare utbildning: Markera i rutan
det alternativ som motsvarar din
utbildning. Bifoga dina tidigare
skolbetyg betyg (vidimerade kopior).
Tidigare arbetslivserfarenhet: Tidigare
arbetslivserfarenhet inom yrket kan
valideras. Därför är det viktigt att du
skickar intyg om detta med din ansökan.
Studierna berättigar till studiemedel via
CSN.
Grundläggande Vuxenutbildning
(motsvarande årskurs 6-9)
Saknar du grundläggande utbildning? Nu
har du chansen. Under våren kommer
Norsjö Lärcentra att starta kurser inom
den grundläggande utbildningen.
Ta kontakt med Helen Ask 0918-14257
eller helen.ask@norsjo.se för att få veta
mer om vilka kurser och när de startar.

Välkommen!

MUSIK
Lördag 25/2 kl 11:00
Teaterresa till Luleå och musicalen
Grabben i graven bredvid
Plats: Norbottensteatern i Luleå
Arr: Norsjö musik – och Teaterförening

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

Fritidsgården söker
nattvandrare

Syftet med att nattvandra är att vara en
vuxen förebild och att vara ett social och
medmänskligt stöd för ungdomarna.
Nattvandring har visat sig förebygga
drogmissbruk, våld, främlingsfientlighet
och skadegörelse.
Är du intresserad?
Kontakta Camilla Stenlund
camilla.stenlund@norsjo.se
Telefon: 0918-141 38, 0918-142 15

Nytt år nya möjligheter!

Efterlysning av aktiviteter och
evenemangstips
Har ni något evenemang eller en aktivitet
på gång? Hur ser era öppettider ut nu
under 2012? Skicka in alla tips till oss
så lägger vi in och sprider informationen
via alla våra kanaler. Vi håller även för
fullt på att bygga evenemangskalendern
inför sommaren, så meddela oss så snart
ni har aktiviteter eller datum spikade
förmedlar vi informationen vidare till
våra besökare.
God fortsättning!
Besök eller kontakta oss
Norsjö Turistbyrå
Nygatan 32
0918-142 00
norsjoturism@goldoflapland.com
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Miljö och bygg
Malå/Norsjö miljöoch byggnämnds
sammanträdesdagar 2012

Bygglov

Har du tänkt bygga i vår eller i sommar?
Tänk då på att vara ute i god tid med
bygglovsansökan då det tar minst 4
veckor för bygglovet att vinna laga kraft.

14 februari
8 maj		
19 juni		
18 september
16 oktober
4 december

Vid frågor angående bygglov kontakta;
Lorentz Karlsson, bygglovhandläggare
(Norsjö) 0918-14150, lorentz.karlsson@
mala.se, eller
Lars Wiklund, byggnadsinspektör (Malå)
0953-14050, lars.wiklund@mala.se

Energi- och
klimatrådgivning

Vår energi- och klimatrådgivare, Stefan
Sjöström, är tjänstledig till och med maj
2012.
Frågor som rör energi- och klimat
besvaras under denna tid av
Jan Asplund
Tfn. 0953-14052,
E-post: jan.asplund@mala.se.

Gemensam service
Ansökan om
bygdeavgiftsmedel

Föreningar och organisationer kan
ansöka om bygdeavgiftsmedel hos
Norsjö kommun.
Ansökan ska vara Norsjö kommun,
Ingela Lidström, kanslienheten, 935 81
Norsjö, tillhanda senast den 29 februari
2012.
Blanketten finns på kommunen hemsida
www.norsjo.se, längst upp. Den går även
att hämta på kommunkontoret.

Norsjö volley
Allsvenskan 2012

Lördag 18/2 kl. 14:00
Norsjö VBK - KFUK-KFUM Göteborg
Söndag 19/2 kl. 12:00
Norsjö VBK - Lunds VK
Lördag 3/3 kl. 14:00
Norsjö VBK - Jomala IK
Välkommen!

Utan bredband?

PTS, Post- och Telestyrelsen är en statlig
myndighet som bevakar områdena
elektronisk kommunikation och post i
Sverige. PTS arbetar för närvarande med
att identifiera vilka hushåll och företag i
Sverige som saknar möjlighet att teckna
bredbandsabonnemang. Bredband innefattar både fast och mobil anslutning.
Saknas möjlighet till bredband med
minst 1 Mbit/s på din adress så ta
chansen att påverka utbyggnaden genom
att gå in på PTS hemsida

Formuläret kan också beställas på papper
från Norsjö kommun.
Per Boman
IT-samordnare, Norsjö kommun
Tfn. 0918-14113, 070-6833217,
E-post: per.boman@norsjo.se

ABF mitt i Lappland
Sångtoppen med Anita och Karin. Risliden bönhus kl. 18.30. Rösta fram din favorit,
allsång och servering. Ingen entré. Datum: 22/2, 21/3. FINAL: 11/4! Var med och rösta
fram vinnarlåten!
På gång: Mindfulness med Lena Norrman, Malå. Scrapbooking. Måla betongfigurer
med Elizabeth Edström. Är du intresserad av att måla Norsjödockorna Olof & Hulda?
Föreningar, jobb- och kompisgäng! Spåna idéer med oss, både vad det
gäller evenemang och cirklar. Vi löser det mesta!
ABF mitt i Lappland, Storgatan 49, Norsjö. Vi finns på facebook!
Tel: 0918-107 55 E-post: info.norsjo.185@abf.se

Bli medlem i Företagarna Norsjö

- under februari & vinn en Android-smartphone
Passa på att teckna ditt medlemskap under februari månad.
Då har du stor chans att bli lycklig ägare till en Xperia™ active.
Fyll i medlemsblanketten på www.foretagarna.se/norsjomobil
Senast på skottdagen den 29 februari vill vi ha din anmälan.

Lycka till!

http://www.pts.se/sv/Internet/BredbandADSL/Utan-bredband
Fyll i det webbformulär som finns där.
Det är brådskande så gör detta snarast.

Björnlaget dansar
på äldreboenden

Måndag den 20 februari
kl. 18.00 på Vinkelbo
kl. 18.30 på Gästis
Välkommen att se och höra
när Björnlaget har sin
dansträning.
Alla hjärtligt välkomna!
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Kärleksveckan 4

lördag 4 februari

Invigning av Kärleksveckan
Plats: Simhallen Tid: kl. 10.00-14.00
Gratis bad
Ansiktsmålning med Sanna och Anna
Norsjö kommun och kärleksgruppen
bjuder på fika
Arr: Norsjö kommun i samarbete med
ABF mitt i Lappland
Hockey på storbild
Plats: Medan, biosalongen
Tid: kl. 16.00
Färjestad – Skellefteå AIK
”Mini”-filmmaraton med kärlekstema
Plats: Fritidsgården Uniqum
Tid: kl. 19.00 – 01.00
Pub
Plats: BP´s

Tid: kl. 21.00

Norsjögalan
Plats: Bastuträsk Folkets Hus
Tid: 18:00-01:00
En glittrande kväll med trerätters
middag, underhållning och prisutdelning.
På scen: 8 Steps To Perfection, Mats
Bohman och Monica Lindgren från
Lövångersrevyn. Dans till: The ReSounds. Kvällens konferencier: Åsa
Harnesk. En kärleksförklaring till
stolthet, företagande och framåtanda.
Biljett: 450 kr (dryck ingår inte). Köp
biljett på Uffes kiosk i Norsjö eller på
Affärn i Bastuträsk.

Diskussionscafé med kärlekstema
Plats: Fritidsgården Uniqum
Tid: kl. 18.00 – 21.00

tisdag 7 februari

Café Nyfiket med internationellt fika
Plats: Knut’n
Tid: kl. 14.00
Café Nyfiket på Knut´n kommer att
gästas av våra nysvenskar som går SFI.
De kommer att ha med sig bakverk från
sina hemländer som de kommer att bjuda
på. Norsjö kommun, inflyttarservice, står
för kaffe och te. Kom gärna dit för att
provsmaka och för att surra en stund.
Musikskolan
Plats: XL-bygg i Norsjö
Tid: eftermiddag
Musikskolan underhåller.
Berättarcafé
Plats: Norsjö bibliotek
Tid: kl. 18.30
Berättarcafé med Marianne Folkesdotter,
berättarantikvarie.
Arr: ABF mitt i Lappland och Norsjö
bibliotek.
Föreläsning med Zinat Pirzadeh
Plats: Medan, biosalongen
Tid: se kommande annonsering
Zinat Pirzadeh är en av Sveriges mest
populära standup comedy-artister. En
tjej full med humor, intelligens och mod.
Hon kommer att prata om kärlek, insikt,
integration och visdom.

söndag 5 februari

onsdag 8 februari

måndag 6 februari

Café Nyfiket
Plats: Möstesplatsen, Bastuträsk
Tid: kl. 13.00

Bio: En gång i Phuket
Plats Medan/biosalongen
Tid: kl. 18.30

Värdskap - för ett framgångsrikt
Norsjö
Plats: Medan, biosalongen
Tid: kl. 18.00
Björnlaget ger Värdskapsteatern.
Värdskap med dans och spel - en
föreställning för eftertanke.
Föreställningen är gratis. Fribiljetter
finns att hämta på Studieförbundet
Vuxenskolan, Medan samt Uffes Kiosk.
Medarrangör: Vuxenskolan

Öppet hus på ABF
Plats: ABF i Norsjö
Tid: kl. 10.00-15.00
Vi bjuder på våfflor!

Musikskolan
Plats: XL-bygg i Norsjö
Tid: eftermiddag
Musikskolan underhåller.
Yoga med Isa från Må i Norr
Plats: Fritidsgården Uniqum
Tid: kl. 18.00 – 21.00

Berättarkafé
Plats: Café Ångloket, Kusfors
Tid: kl. 18.00
På Cafe Ånglokets Berättarkafé serveras
godsaker för alla sinnen.Vi bjuder bland
annat på en kärleksberättelse som nästan
fallit i glömska och här får gästerna
också möjlighet att dela med sig av egna
kärleksminnen och berättelser.
Kvällens Berättarvärd är Rose-Marie
Lindfors, från Skellefteå Berättarförening
och ordförande i Berättarnätet Sverige.
Bio: En gång i Phuket
Plats Medan/biosalongen
Tid: kl. 18.30

torsdag 9 februari

Kärlek till litteraturen
Plats: Norsjö bibliotek
Tid: kl 12.00
Litteratursoppa - Scenpoesi med Elizabet
Westerlund + soppa
OBS! Begränsat antal platser. Anmäl dig
i förväg.
Musikskolan
Plats: XL-bygg i Norsjö
Tid: afton
Musikskolan underhåller.
Musikcafé
Plats: församlingshemmet
Tid: 18:00
Med Norsjö kyrkokör
Poesiafton
Plats: Rislidens bibliotek
Tid: 18.00
Kärleksdikter och noveller
Bönhusföreningen bjuder på
förfriskningar

fredag 10 februari

Kärlek till litteraturen
Plats: Norsjö bibliotek
Tid: kl 12.00
Litteratursoppa - uppläsning + soppa
OBS! Begränsat antal platser. Anmäl dig
i förväg.
Musik i kärlekens tecken
Plats: Café Ångloket, Kusfors
Tid: 19:00
Italiensk buffé
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Bio: Star Wars Episode 1
Plats Medan/biosalongen
Tid: kl. 18.30
Sverigepremiär
Kärleksdisco
Plats: Fritidsgården Uniqum
Tid: kl. 20.00 – 00.00
Från åk 6 och uppåt. Drogfritt, inträde
20:- för medlemmar, 30:- för icke
medlemmar.

lördag 11 februari

Volleybollturnering volley 2000
Plats: Sporthallen
Tid: Hela dagen
Volley 2000-turnering med kärlekstema.
Fri entré. Välkommen!
Föredrag “Kärlek till trä”
Plats: Café Ångloket, Kusfors
Tid: kl. 16.00
Christer Johansson, Umeå, nationell
projektledare för Trästad 2012 berättar
om sin relation till trä. Detta projekt är
en satsning med klimat och rationellt
byggande i fokus.
Må Bra Mässa Gratis inträde!
Plats: Hotell Norsjö
Tider:
10:00 – 16:00
Prova, smaka, känna, fynda –Lokala
företag
10:00 – 13:00		
Dansuppvisning och workshop - Flow
Latino, Umeå (Arr. Vuxenskolan Norsjö)
11:00 – 13:00		
Lunchservering - Glad Mat med Hotell
Norsjö
13:30 – 14:00		
Kettlebell med Kristin på Jump In –
Träning & Hälsa, Norsjö
14:00 – 15:00		
Genus & Mångfald – Hur värdesätter
vi kärlek? Vilken roll spelar etnicitet.
Föreläsare, Genusakuten i Umeå
15:00 – 15:30		
Zumba med Siv-Åse - Vuxenskolan,
Norsjö
Utställare:
Ekospa – Dermanords hudvård, Makeup,
Baby Foot, Sancho, Bärpulver
Victoria Lindberg - Kraniosakral Terapi

Sveriges Brodyrstudio – Säljer
arbetskläder & fritidskläder med brodyr
Rh Plantago – Lokalproducerat
Gold of Lappland – Rekreation i ditt
närområde
PXC Underwear – Underkläder för
ALLA storlekar från 70-105
Berits knåd & Relax
Sanna Sax
Vuxenskolan
JL vapen och smide
Hälsans hus i Umeå
Hjärnkoll
Hardly still fresh and young
Plats: Hotell Norsjö
Tid: 19:00
Mat och underhållning med bandet från
Norrbotten som blandar irändskt med
svenskt på ett humoristiskt och hjärtligt
sätt.
Meny: Buffé med irländska inslag
Pris: Mat och musik 275:scenpassrabatt 20:Förköp Uffes Kiosk stoppdatum den 7
februari. Bonuskort gälller ej.
Arr: Norsjö Musik & Teaterförening
i samarbete med Hotell Norsjö
Medarr: ABF mitt i Lappland och
Studieförbundet Vuxenskolan
Kärleksfilm med mumsigt tilltugg
Plats: Fritidsgården Uniqum
Tid: kl. 19.00 – 23.00
Lövångersrevyn
Plats: Källan Hotell
Tid: se kommande annonsering

söndag 12 februari

Volleybollmatch
Plats: Sporthallen		
Tid: 13:00
Division 2 Norsjö-Glommersträsk
Kärleken till skotern
Plats: Skidstugan, Stenabäck, Kvarnåsen
(2 km söder om Kvarnåsen mot Lycksele)

Tid: 12.00-15.00
Skotervisning med provkörning. Visning
av olika skotermärken. Medtag hjälm
och förarbevis vid ev provkörning
Servering av hamburgare, våfflor och
kaffe. Välkommen !		
Arr: Stenabäcks Hembygdsförening

Bio: Star Wars Episode 1
Plats Medan/biosalongen
Tid: kl. 18.30

måndag 13 februari
Cafe Qvinnen
Plats: Vuxenskolan

Tid: kl. 14.00

Öppet kommunhus
Plats: Kommunhuset, Norsjö, sammanträdesrummen Björnen och Älgen
Tid: kl. 15:00-19:00
Politiker finns på plats för att svara
på frågor och ta emot idéer på hur vi
tillsammans kan bygga framtidens
kommun. Det finns möjlighet att skicka
in frågor i förväg. Skicka dem i så fall till
info@norsjo.se
Björnlaget dansar på äldreboenden
Plats: Solbacka kl. 18.00
Plats: Klockarbo kl. 18.30
Välkommen att se och höra
när Björnlaget har sin dansträning.
Alla hjärtligt välkomna!

tisdag 14 februari

Vi bryr oss om varandra
Plats: C-koppen, för årskurs 6-9
Tid: Hela dagen
Manifestation mot våld och droger
samt hjärta av ljus
Plats: Utanför sim- och sporthallen
Tid: 18:00
Vi bildar tillsammans ett hjärta av ljus
och tågar sedan genom samhället i en
manifestation mot våld och droger.
Avslutning i Svenska kyrkan där Norsjö
kommun bjuder alla på fika.
Hockey på storbild
Plats: Medan, biosalongen
Tid: kl. 19.00
Växjö – Skellefteå AIK

Löpande aktiviteter

Svenska kyrkans verksamheter på
Församlingshemmet och ute i byarna
kommer att ha pyssel och annat som hör
till i kärlekens tecken.
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Turistbyrån
Det kommer finnas ett kärleksquiz
tillgängligt på www.norsjo.se från och
med den 4/2.
Jump-in Träning och Hälsa AB
Fri massage för Alla i vår sköna
massagefåtölj. Ta med en Vän och var
med i vår utlottning med fina vinster.
Ge någon Du tycker om, möjlighet att
sköta om sig och må bra! Bjud in till
träning på Jump-in! För varje vän som
provar att träna (en vecka är gratis)
får Du en lott i vårt lotteri! Pågår hela
februari, med vinstdragning den 29:e.
Café Ångloket i Kusfors
Alla som gifter sig under 2012 har en
3 rätters - kärleksmiddag att avnjuta på
Café Ångloket. Café Ångloket bjuder
brudparet på maten exkl. dryck.
Meny
Förrätt: Lax och sikromsbakelse
Varmrätt: Ostgratinerad noisette med
parmaskinka i portvinssås och pom Anna
Dessert: Smördegsbakelse med
apelsinkräm och jordgubbar		
Ångloksbakelse tas fram som symbol
för gemenskap och kärlek. Kärlek på
tåg... från den 4 februari 2012 och
framåt.

Norsjö bibliotek
Filmtipstävling: Vad tycker du om
bibliotekets filmer? Lämna in din
motivering på någon eller några filmer
som finns här på biblioteket. Du har
chans att vinna fina priser.
Bokutställningar: Bokutställningar med
kärleksfulla boktips.
Bokgallring: Utvalda böcker
bortskänkes.
Gör gott – handla i Norsjös affärer
under Kärleksveckan!
Större delen av affärerna i Norsjö
kommer i 7 dagar att ge 1 krona/inslag
(och/eller annan summa) till Erika
Landins och Josefine Lindgrens arbete
med gatubarnen i Addis Abeba, Etiopien.
Alla butiker som är med kommer att
ha information om detta väl synligt i
butiken. Det här är också kärlek!
Knut’n
1. Böcker om kärlek till specialpris
2. Vi kommer att sälja ”kärlekskonfekt”
till mysstunden.
3.Vi kommer att ha en röstlåda så våra
kunder kan påverka namnet på vår nya
butik som öppnar under våren och lotta
ut ett presentkort till en av de som rösta
på det vinnande förslaget.
Vi har öppet som vanligt och önskar alla
välkomna till KNUT´n

Norsjö Hälsocentral informerar:

Våra öppettider 08.00-17.00 alla vardagar. Proverna skickas dagligen klockan
15.30.
Rabatten för influensavaccineringen till riskgrupperna är förlängd till februari
månads utgång. Vi har dropp in för vaccinering torsdagar 13.30-16.00
Vinterkräksjukan (calicivirus), har kommit till länet: Tänk på att:
Tvätta händerna ofta och ordentligt med tvål och vatten. Handsprit kan användas
som ett komplement. Städa toaletterna ofta.
Norsjö Hälsocentral, din vårdcentral på orten,
finns för dig och din familj! Välkomna till oss.

Studieförbundet Vuxenskolan
Skoterförarbevis. Några platser kvar.
Först till kvarn. Startar inom kort.
Man måste vara 15 år och 8 månader
vid uppkörningen. 1200:- + 150:- till
transportstyrelsen.
Röjsåg / Motorsåg. Några platser kvar.
Ring oss för mera info.
Styckarkurs. Lär dig hur du tar hand
om ditt kött.

Äldreboenden
Under kärleksveckan på äldreboendena:
dansuppvisning Björnlaget,
underhållning av musikskolans elever,
dagbarnen målar med tema ”kärlek”
(på Solbacka) samt filmvisning och
musikcafé. Se kommande annonsering
ute på boendena!
Arr: projekt ”sociala innehållet” i
samarbete med äldreboendena, ABF och
Vuxenskolan
Vill tacka alla frivilliga för de insatser
ni gör får våra äldre. Ni betyder
oerhört mycket och ert engagemang är
ovärderligt!
/Ann-Louise Nyström Harnesk
Projektledare
Förskolan Spjuvern
På Spjuvern kommer vi att:
- göra hjärtpyssel
- ha ansiktsmålning
- besöka Vinkelbo och dela ut hjärtan
- ha kärleksdisco
- ha kärleksfika med hjärtbakelse
Handlarn i Kvarnåsen
Kärleken till vår lanthandel
Under Kärleksveckan i Norsjö kommun
måndag - fredag, 6-10 februari, mellan
13.00-15.00 bjuder vi på fika i Cafe
Kaffekvarnen. Alla varmt välkomna!
Handlarn i Kvarnåsen
Kärlekssalongen på Ekospa
Öppet hela februari, onsdag-fredag
kl 11:00-19:00
Kärleksfulla erbjudanden:
Choklad-provning från 190 kr
Baby Foot - Fina fötter hemma, 270 kr
Modoh - Antistresslera i olika dofter och
färger, 100 kr
Presentkort på Duokuren 2 personer 880 kr (100 kr rabatt)
Bastuprodukter för hela familjen
från 50 kr

Matlagningskurs/Hemma hos...
Intresseanmälan.

Öppet Hus inför Alla Hjärtans dag:
Måndag 13 februari kl 11:00-16:00

Lönehanteringskurs.
Endagsutbildning. 1000:- Fika och
Lunch ingår.

Månadens erbjudande Februari:
Boka behandlingar för 2 personer.
100 kr i kärleksrabatt rabatt.
(Minst 2x25 min)

Studieförbundet Vuxenskolan
Storgatan 50
935 32 Norsjö
0918-108 96
070-351 94 18

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

Månadens produkterbjudande:
Köp Mamma/Baby-produkter få hemlig
gåva! 		
		
Välkomna in i värmen!

