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Verksamhetsområdet Skola och omsorg
Nytt inom Individ- och familjeomsorgen

Boendestöd

Boendestöd är en stödform för Dig som har svårt att få
vardagen att fungera i och utanför hemmet, på grund av
psykisk funktionsnedsättning eller missbruk. Syftet är
att ge ett individuellt anpassat stöd så att Du själv kan
möta och hantera vardagslivets olika situationer.
För att få boendestöd behövs en ansökan från Dig
eller en anhörig. En prövning av ansökan görs för att
komma fram till om Du har rätt att få stöd och hjälp
enligt socialtjänstlagen (SoL) för att uppnå en skälig
levnadsnivå. Boendestödet är avgiftsfritt.

För mer information eller ansökan:

Kontakta socialsekreterare eller boendestödjare
Telefonnummer 0918 -140 00 (kommunens växel)
Telefontid vardagar: kl 09.15-10.00, kl. 15.00-15.30
Adress: Individ-och familjeomsorgen, Storgatan 67,
935 81 NORSJÖ
E-post: info@norsjo.se
Uppge namn, adress, telefonnummer och ditt ärende.

Norsjöskolans parkering
Om du skjutsar ditt/dina barn till skolan i Norsjö och
lämnar av dem, använd den uppskottade vändplan som
finns vid Norsjö Arena. Där kan man köra in med bil
och lämna av barnen. Parkeringen vid skolan fungerar
både som personalparkering och gästparkering. På den
ytan förekommer mycket trafik på morgonen och det
utgör en risk för barnen. Både de som lämnas med bil
och de som promenerar.

Välkommen till

Musikskolans vårkonsert
Torsdag 26 april kl.18.30 på Medan i Norsjö.
Kom och lyssna till våra spelglada elever

SNART GÅR FRAMGÅNGSTÅGET. VILL DU VARA MED?
Är du företagare och redo för framtiden? Sök då till
Framgångståget, affärsutvecklingsprogrammet för dig
som har drivit ditt företag i 1-3 år och som vill skapa
tillväxt och utveckling i ditt företag.
För mer information och ansökan se vår hemsida
www.entreprenorcentrum.se/vasterbotten eller
kontakta Jessica Holmström, 070-231 21 80.
Projektägare: Almi Företagspartner Nord AB
Partners: Norsjö, Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling,
Robertsfors, Sorsele, Storuman, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs,
Åsele kommun samt Region Västerbotten.

Ny biståndsenhet
SoL & LSS

Nu ligger all handläggning gällande äldre och
funktionshindrade under Biståndsenheten. Enheten är
en del av Individ- och familjeomsorg, där Ulla Stenlund
är avdelningschef.

SoL (Socialtjänstlagen)

Om du vill ansöka om till exempel:
• Hemtjänst
• Kontaktperson
• Matabonnemang
• Anhörigstöd
• Särskilt boende
• Dagvård
• Trygghetslarm
• Färdtjänst och riksfärdtjänst enligt färdtjänstlagen
Kontakta:
Karl Nyström Edefjäll, telefon 0918-141 27
(säkrast mellan kl. 08:00-09:00)
Malin Berglund, telefon 0918-141 28
(säkrast mellan 08:00-09:00)
Harrieth Sundström, telefon 0918-141 36

LSS Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade

Insatser som kan sökas
• Personlig assistans
• Ledsagarservice
• Biträde av kontaktperson
• Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
• Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför 		
det egna hemmet i anslutning till skoldag samt 		
under lov
• Boende i familjehem eller bostad med särskild 		
service för barn eller ungdomar som behöver 		
bo utanför föräldrahemmet
• Bostad med särskild service för vuxna eller annan
särskilt anpassad bostad för vuxna
• Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam 		
ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar 		
sig.
Vid funderingar eller ansökan kontakta:
Malin Berglund, telefon 0918-141 28
(säkrast mellan 08:00-09:00)
Gerd Lundgren, telefon 0918-140 00
(Säkrast mellan 09:15-10:00)

Nästa nummer av kommunbladet

Stoppdatum 		
Utdelningsdag
Torsdag 12 april kl. 12
Måndag 30 april
Material till sofie.from@norsjo.se, tfn. 0918-141 21
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Verksamhetsområdet Utveckling och tillväxt
KNUT´n informerar

Information från Norsjö lärcentra

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.

Du som studerar på distans vid högskola/
universitet vet väl om att du har
möjlighet att skriva dina tentamen vid
Norsjö Lärcentra? Du kan även nyttja
Norsjö Lärcentra som studielokal.

Massor med fynd gammalt och
nytt
• Möbler
• Gardiner
• Dukar
• Porslin/ Husgeråd

Omvårdnadsprogrammet

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.

Äntligen!

Nu ska vi börja sälja secondhandkläder,
skor och accessoarer, från och med mars
månad tar vi emot hela och rena vuxenoch barnkläder.
Det vi inte kan sälja skickar vi vidare
till olika hjälporganisationer bland annat
hjälpande händer.
Invigning kommer att ske vecka 13, se
kommande annonser.

Ring för mer information
0918-100 03
070-305 11 45
070-588 55 98
072-521 44 20

Öppettider

Måndag 12:00-19:00
Tisdag - fredag 09:00-15:45
Sista lördagen i varje månad 10:00-13:00
Vi finns vid Norsjö Däckservice
Industrivägen 1

Världens Barn
Musikkafé i Norsjö en succé! Gav
11 300 kronor till Världens Barn.
Vi planerar ett till i Bastuträsk
i april månad. Se kommande
annonsering på anslagstavlor
/Samordnare Världens Barn,
A. Alm

Tre terminer, start hösten 2012.
Utbildningen syftar till att ge
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.
Ansökan: För att vara behörig att
söka måste du kunna uppvisa godkänt
grundskolebetyg. Anmälningsblankett
finns hos Helén Ask eller på www.norsjo.
se under rubriken ”blanketter” längst upp
på sidan. Sista ansökningsdag är 28 juni.

Högskola/Universitet

Följande utbildningar, med start hösten
2012, bland många andra, går att läsa på
distans.
Samlingsort Lycksele:
• Förskollärare 210Hp
• Högskoleingenjör 			
Berganläggningsteknik 180 Hp
Samlingsort Arvidsjaur:
• Ledning och organisation av 		
affärsverksamhet, 7,5 Hp
• Modeller för intern styrning, 7,5 Hp
• Juridisk översiktskurs 7,5Hp
Ansökan till utbildningarna görs på
www.antagning.se senast 15 april.

För mer information kontakta

Helén Ask, telefon: 0918-142 57
E-post: helen.ask@norsjo.se.

Sommarlovsentreprenör 2012
Hej Ungdom! 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.
Sommarlovsentreprenör genomförs för
tredje året i Norsjö kommun, och för
andra gången i samarbete med Skellefteå
och Malå. Sommaren börjar med en
uppstartsvecka, där du får lära dig mer
om att driva företag och får möjlighet
att spetsa till och fila på din företagsidé.
Två dagar av uppstartsveckan genomförs
i Skellefteå tillsammans med ungdomar
från Skellefteå och Malå. Efter
uppstartsveckan är 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 typ av företag och hur länge
(minst 3 veckor). Sommaren avslutas i
augusti med en avslutningsdag för alla
sommarlovsentreprenörer i Norsjö, Malå
och Skellefteå.
Du ansöker om att bli en sommarlovs-

entreprenör genom att fylla i en
ansökningsblankett (kommer i brevlådan
men finns även på www.norsjo.se,
eller hos SYV). I ansökan vill vi att du
berättar lite kort om din företagsidé.
Sommarlovsentreprenör är ett alternativ
till den traditionella feriepraktiken och
kommunen har avsatt ett visst antal
platser till sommarlovsentreprenör.
Du kan ansöka till både feriepraktik
och sommarlovsentreprenör, men
bara genomföra ett av alternativen.
Sommarlovsentreprenör låter dig tjäna
pengar samtidigt som du utvecklas
och lär dig saker, gör en ansökan till
sommarlovsentreprenör också!

Vill du veta mer eller har du
frågor?

Besök www.norsjo.se klicka
sedan:/Näringsliv och arbete/jobba
hos oss/Sommarlovsentreprenör eller
kontakta:
Jimmy Lindberg, telefon 0918 - 140 20,
E-post: jimmy.lindberg@norsjo.se

Sista ansökningsdag:
Ansökningarna ska
ha anlänt till Jimmy
Lindberg, Norsjö
kommun, senast fredag
den 27 april.
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Kulturkalender april
Biblioteken
Måndag 23/4. Världsbokdagen firas
på Norsjö bibliotek, se kommande
affischering

föreställning där Bodil Carr Granlid
gestaltar två berättelser om tro, hopp och
längtan. Plats: Medan, Norsjö
Arr: Norsjö Musik & Teaterförening

BIO
Plats: Medan/biolokalen

KONST/UTSTÄLLNING
Tisdag 3/4 kl 18:30
Konstcafé med tema Victoria Nygren
- Tina Burström- Jaktlund berättar
Utställningen med Victorias konst och
foton som visar hennes hem - av fotograf
Sune Jonsson! kommer att finnas kvar
på biblioteket till och med v. 16. Plats:
Norsjö Bibliotek. Arr: Norsjö bibliotek

Tid: kl. 18:30

American Pie Reunion. Onsdag 11/4,
fredag 13/4.
MUSIK
Onsdag 11/4 kl. 18:30-20:00
Sångtoppen! Sångtoppen med Anita och
Karin – kom och rösta fram din favorit
bland välkända visor och melodier
Plats: Rislidens bönhus
Arr: ABF mitt i Lappland
Torsdag 26/4 kl. 18:30
Musikskolans Vårkonsert
Plats: Medan
Arr: Musikskolan
TEATER/FÖRESTÄLLNING
Tisdag 3/4 kl 12:30. XXX – om sex &
sånt – en föreställning av Unghästen.
Visas för årskurs 8. Plats: Medan, Norsjö
Arr: Skolkulturen/Norsjö kommun
Onsdag 18/4 kl. 19:00-20:00
Drömhistorier med Bodil Carr Granlid
- En musikalisk, rapp och munter

Måndag 23/4
En bildvärld för stora och små
- utställning som lyfter bilderboken
som konstform. Orginalillustrationer av
Jockum Nordström, Ingrid Vang-Nyman,
Stina Wirsén och Lisen Adbåge
Plats: Norsjö bibliotek
Utställningen är producerad av Skellefteå
konsthall, Skellefteå kultur
Utställningen pågar tom. augusti
Med reservationer för ev. ändringar
Evenemang till kulturkalendern kontakta:
Berith Enkvist, biblioteks- och
kulturassistent, Norsjö bibliotek
Tfn 0918- 142 55
E-post: berith.enkvist@norsjo.se

Nyfiket

- Nyfiket är en mötesplats för dig som är nyfiken och vill träffa nya människor
Vid alla Nyfiketcaféer bjuder kommunen
de som kommer på fika!
Norsjö: Måndag 16 april kl. 17:3019:00 på Knut’n.

Bastuträsk: Onsdag 18 april kl.
13:00-15:00 på Mötesplatsen, Bastuträsk
järnvägsstation.
Välkommen!

Miljö och bygg
Utställning av Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
– Tillägg till översiktsplan 2010 för Norsjö kommun
Kommunstyrelsen i Norsjö kommun
har fattat beslut om utställning
av tillägget till översiktsplanen
”Landsbygdsutveckling i strandnära
lägen” . Sedan samrådet har två LISområden tillkommit och ett LIS-område
tagits bort. Vid Yttre Kippträsket har
området ”Storudden” tillkommit och vid
Karsträsket i Vikborg har ett nytt område
tillkommit nordost om Sunduddviken.
Vid Gransjön har LIS-området vid
Klösviken-Jakobshålet tagits bort.
Vid Gissträsket, Mensträsket, NördLidsträsket och Yttre Kippträsket har
några LIS-områden justerats något i
omfattning.

Utställningshandlingarna finns utställda
för granskning i kommunhusets
reception, på biblioteket samt i Folkets
hus i Bastuträsk under tiden 19 mars till
och med 19 maj 2012.
Utställningshandlingarna finns även på
www.norsjo.se.

Norsjö – årets
berättarkommun 2012
Norsjö har blivit utsedd till årets
berättarkommun i Västerbotten 2012. Det
är en satsning för att stärka berättandets
betydelse i hela Västerbotten. Vi
kommer att få ta emot budkaveln
under Berättarfestivalen i april 2012 i
Skellefteå. Redan nu arbetas det med
berättande i olika former runt om i
kommunen, men vi ska lyfta fram och
intensifiera berättandet! Det kan göras
på många olika sätt, genom samarbete
mellan exempelvis föreningar, eldsjälar,
studieförbund, skola och bibliotek.
Det kan handla om berättarkaféer,
berättarföreställningar, litterärt
berättande, inventering av berättelser,
berättande genom musik, konst och så
vidare.
I samband med Berättarfestivalen 2013
kommer Norsjö att ha Nordanås kaféscen
till förfogande under en hel dag där vi
presenterar olika former av berättande i
Norsjö kommun. Marianne Folkedotter
är vår kontaktperson i länet och gentemot
Berättarfestivalen. Hon hjälper oss att
komma igång och inspirerar oss i vårt
arbete.
Information om berättarkommunens
arbete kommer att läggas ut på
kommunens webbplats:
www.norsjo.se/berattarkommunen
Det har också bildats en arbetsgrupp
med representanter från studieförbund,
föreningar, politiker och eldsjälar,
som kommer att träffas regelbundet.
Information från dessa möten läggs
också ut på webbplatsen. Hör gärna
av dig till kommunens kontaktperson
Magdalena Sjöström, e-post: magdalena.
sjostrom@norsjo.se telefon 0918-142 56,
om du har några synpunkter eller idéer.

Valborgsmässofirande
på Hattstenborgen 30/4 kl.
19.00. Brasa, vårsånger, med
mera. Välkommen!
Norsjö PRO

Medlemsmöte

Synpunkter på planförslaget lämnas
senast 19 maj 2012skriftligen till
Norsjö kommun
Kanslienheten
935 81 NORSJÖ

Aktuell samhällsinformation om
våra rättigheter och möjligheter.

Eller via e-post; elin.nilsson@mala.se

Fika och lotterier. Välkommen!

26/4 kl. 12.00
Församlingshemmet
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Verksamhetsområdet Teknik och fritid
Informationsträff Teknik och fritid

Öppettider
återvinningscentraler
Norsjö
Måndag och torsdag: 17.00 - 20.00
Onsdag: 09.00 - 16.00, lunch 11-12
Bastuträsk
Torsdag: 15.00 - 19.00
Miljöstationen i Norsjö och Bastuträsk är
stängd röda dagar och afton före röd dag.

Datum och tid: 3 maj, kl. 18.00
Plats: Medan, Norsjö
Verksamhetschef, avdelningschefer och
ordförande för teknik- och fritidsutskott
kommer att finnas på plats.
Kom gärna in med frågor i förhand så att
vi kan ta fram siffror och information till
träffen.

Du kan lämna in frågorna på tre sätt:
• till receptionen
• via post: Norsjö kommun, 938 81
Norsjö
• via e-post till Azam Forsberg, 		
verksamhetschef teknik och fritid,
e-post: azam.forsberg@norsjo.se

Politiska beslut i korthet
Kommunstyrelsen
Tisdag den 13 mars hade Norsjös
kommunstyrelse ett sammanträde. Här
kan du läsa en kort sammanfattning från
några av de politiska besluten.

Resecentrum

Det har kommit in en skrivelse från
Björn Larsson. Förslaget innebär
i korthet att flytta väntrum och
godshantering (busstationen) till Arctics
egen lokal på Kusforsvägen 1.
Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att

det i dagsläget inte finns något intresse
att flytta busstationen och göra ett nytt
resecentrum.

Medborgarförslag – Bibliotekets
öppettider
Linnéa Pedersen har lämnat in ett
medborgarförslag där hon föreslår
att bibliotekets öppettider utökas till
kl 17.00 eller 18.00 minst någon dag
i veckan. Idag är biblioteket öppet
mellan kl. 10.00-14.00 måndag till
fredag samt kvällsöppet kl. 18.0020.00 måndag, onsdag och torsdag.

Välkomna till Norsjö SFK:s pimpeltävling söndag 15 april

Norrdons-nappet

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

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.

Norsjö Hälsocentral informerar
Vid provtagning: Vid ID märkning av provtagningsremisser så använder vi
lab etiketter med ert namn och personnummer. Dessa får ni utskrivna vid ert besök här. Spara
dessa och förvara dem ex i plånboken. Ta med dessa vid besök hos oss.
Detta har ersatt patientbrickan.
Våren är i antågande och därmed kan besvären för allergier öka! Använd i första hand
antihistaminer för dessa besvär. Finns som receptfria tabletter, ögondroppar och nässpray.
På apoteket hjälper de till med råd.
Har ni lånade hjälpmedel som står hemma? Kom ihåg att lämna in
till oss när ni ej behöver det längre. Det gäller speciellt balansplattor
och armtränings redskap.

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

Eventuellt kan det vara öppet till kl.
15.00 när utlåningsautomaterna finns på
plats. Det kan då vara en möjlighet för
skolungdomarna att besöka biblioteket
medan de väntar på skolbussen.
Frågan ska vidare upp till
kommunfullmäktige.
Fler beslut i korthet samt det justerade
protokollet finns på www.norsjo.se,
klicka på “kommun och politik” och
sedan vidare på “möten, handlingar och
protokoll”.

Mötesplatsen, Bastuträsk
järnvägsstation
Datakurs och mobilkurs
Ledare: Rickard Wahlberg
Uppdatering trafikregeler
Ledare: Morgan Wikberg
Intresserad av glasfusing?
3 färdiga smycken, 450 kr
Anmäl till Mötesplatsen, 070-394 90 09
Handarbetsträffar torsdagar kl. 18.00-20.00
Mötesplatsen i samarbete med
Vuxenskolan. Välkommen!

Kom in och prata
studiecirklar med oss!
ABF Mitt i Lappland
Storgatan 49
935 32 Norsjö
Tel. 0918-10755

