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Miljö och bygg
Nu är det vår
– dags att kolla häckarna!

Vid plantering av häckar och buskar krävs inte bygglov.
Däremot stadgas i plan- och bygglagen samt i väglagen
att fastighetsägaren skall se till att växtligheten på
tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem
för trafiken. Tar växtligheten överhand kan du som
fastighetsägare bli indirekt skyldig till trafikolyckor.
Träd och buskar som växer långt över gång- och
cykelbanan och gatan är en fara för trafikanterna.
Över gång- och cykelbanor måste det vara fritt från
växtlighet upp till 3,2 meter då grenar annars kan slå
de gående och cyklande i ansiktet och skymma sikt och
trafikmärken. Över körbanan ska det vara fri höjd upp
till 4,6 meter.
Om man har en hörntomt bör växtligheten inom
den s.k. sikttriangeln inte vara högre än 80 cm över
gatuplanet. Detta gäller 10 meter åt vardera hållet från
gatukorsningen.
Vid utfarter från tomter och garage bör växtligheten
inte vara högre än 80 cm inom sikttriangeln som ska
sträcka sig minst 2,5 m från gata eller gångbana.

Vid eldning - tänk på...
Att elda avfall hemma faktiskt är förbjudet om det på
något sätt medför skada på hälsan eller miljön. I värsta
fall kan en sådan eldning leda till en åtalsanmälan.
Därför är det viktigt att du tar kontakt med miljö-och
byggavdelningen om du funderar på avfallseldning
i någon form. Rent trädgårdsavfall går bra att
kompostera och att elda under vissa förutsättningar –
kontrollera med miljö- och byggavdelningen. Istället
för att ta hand om ditt avfall själv, så kan du använd dig
av de system som finns för hantering av olika material i
Norsjö kommun.

Återvinningsstationer:

Finns på flera ställen och är ofta placerade på en
lättillgänglig plats. Här lämnas förpackningar av plast,
papper, metall, glas och returpapper.

Återvinningscentraler (Norsjö och
Bastuträsk):

Här lämnas grovavfall som t ex möbler eller annat
skrymmande avfall, elavfall och övrigt farligt avfall.
Har ni några frågor kontakta:
Göran Löfstedt, 0918-141 44

Vårstädning av tomter
I plan- och bygglagen står det att ”tomter ska skötas
så att betydande olägenheter för omgivningen och för
trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall
begränsas”. Detta gäller även om tomten är obebyggd.
Miljö- och byggavdelningen får ibland in anmälningar,
många gånger anonyma, om nedskräpning och om
ovårdade tomter.
För att undvika anmälningar, osämja i bostadsområdet
o.s.v. kan du bl.a.:
• Göra dig av med sådant som kan vara farligt och/		
eller störande för omgivningen.
• Hålla gräset klippt så att råttor och andra skadedjur
inte trivs där.

Har du tänkt bygga i sommar?
Tänk då på att vissa åtgärder kan kräva bygglov,
bygganmälan eller annat tillstånd. Ta kontakt med
miljö- och byggavdelningen i god tid så att vi hinner
handlägga era ärenden innan semestern. Malå/Norsjö
miljö- och byggnämnd har sammanträde den 19 juni.
Bygglovsansökningar, strandskyddsdispenser e.dyl.
som ska behandlas i nämnden bör därför vara miljöoch byggavdelningen tillhanda senast 8 juni.
För bygglovsfrågor kontakta
Lorentz Karlsson, 0918-141 50
För miljöfrågor (t.ex. avlopp) kontakta
Göran Löfstedt, 0918-141 44

Energi- och klimatrådgivare
Lorentz Karlsson
kan nås på 0918-141 50 eller via
e-post: lorentz.karlsson@mala.se

Påminnelse - Nytt bankgironummer

Den 1 november 2011 bytte Norsjö kommun
ekonomisystem och det innebär bland annat nya
bankgironummer på fakturorna från Norsjö kommun
och Norsjölägenheter AB. Använd det
bankgironummer som står på avin.

Nya anslutningar i Norsjö kommuns
fibernät. I de områden där fibernät har byggts ut

tidigare finns möjlighet till efteranslutning sommaren
2012. Kontakta Norsjö kommun senast 2012-05-18.

Kommunbladet • Nr 4 maj 2012

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.
Synpunkter på planförslaget lämnas
senast 19 maj 2012skriftligen till
Norsjö kommun
Kanslienheten
935 81 NORSJÖ
Eller via e-post; elin.nilsson@mala.se

Verksamhetsområdet Utveckling och tillväxt
Café Nyfiket

Nyfiket är en mötesplats för dig som är
nyfiken och vill träffa nya människor.
Vid alla Nyfiketcaféer bjuder kommunen
på fika!
Norsjö:
Måndag 14 maj kl. 14:00 på Knut’n.
Informatör Sofie From finns på plats och
berättar om Norsjö kommuns arbete med
inflyttning.
Bastuträsk:
Onsdag 16 maj kl. 13:00-15:00
på Mötesplatsen, Bastuträsk
järnvägsstation.
Informatör Sofie From finns på plats och
berättar om Norsjö kommuns arbete med
inflyttning.
Välkommen!

KNUT´n bloggar!

Knut’n i Norsjö har startat en blogg. Ta
en titt på
http://knutensecondhand.blogg.se
Där kan du läsa om nyheter och se bilder
på saker som kommit in.

Knut’n är öppet

Måndag 12:00-19:00
Tisdag - fredag 09:00-15:45
Sista lördagen i varje månad 10:00-13:00

Valborgsmässofirande
Kl. 18:00 vid kommunhuset, Norsjö
Kyrkokören sjunger in våren
Tal av Karl Nyström
Välkommen!

Information från Norsjö lärcentra
Nya regler för Vuxenutbildningen
kommer att börja tillämpas den 1 juli
2012, dessa kommer kontinuerligt att
läggas ut på hemsidan.

Följande utbildningar kan
vuxenutbildningen i Norsjö erbjuda
under hösten 2012:

Vård- och omsorgsprogrammet
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.

Vi erbjuder två studiealternativ,
beroende på dina förkunskaper:
• Har du en gymnasial utbildning 		
kan du välja att läsa 			
omvårdnadsprogrammet på
3 terminer.
• Saknar du en gymnasial utbildning
kan du välja att läsa 6 terminer och
komplettera med gymnasieämnen och
då få en fullständig gymnasieexamen.
För samtliga sökanden gäller dock att
du måste kunna uppvisa ett godkänt
grundskolebetyg.
Vill du veta mer och/eller ha en
anmälningsblankett, kontakta: Helén
Ask, helen.ask@norsjo.se eller på Norsjö
kommuns hemsida under rubriken
”blanketter”.
Sista ansökningsdag 28 juni.

Samhällsprogrammet

Är ett studieförberedande
gymnasieprogram, vilket innebär att
fokus ligger på att förbereda eleverna

inför vidare studier. Möjlighet finns att
söka samhällsprogrammet utifrån de
kurser som ges under läsåret.
Sista ansökningsdag 28 juni.

El- & Energiprogrammet samt
Industritekniska programmet

Är yrkesförberedande program, vilket
innebär att mer tid läggs på yrkesämnena.
Möjlighet finns att söka kurser inom
dessa program utifrån de som ges under
läsåret.
Sista ansökningsdag 28 juni.

Grundläggande
Vuxenutbildning

Motsvarar den nioåriga grundskolan och
erbjuds till dej som saknar behörighet att
söka till gymnasiala kurser/program.

SFI

SFI är grundläggande utbildning i
svenska språket och om det svenska
samhället för vuxna som inte har svenska
som modersmål. Kontinuerligt intag
under hela året.

För mer information, kontakta:
Handläggare Norsjö Lärcentra
Projektledare KIN - Akademi Norr
Helén Ask
Telefon: 0918-142 57
E-post: helen.ask@norsjo.se
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Kulturkalender maj
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

Bastuträsk
Tisdag: 08:30-11:30,
		16:00-19:00
Kvarnåsen
Tisdag: 18:00-20:00
Risliden
Torsdag: 18:00-20:00
BIO
Se kommande annonsering
MUSIK
Söndag 6 maj kl 11:00
Simon Ådahl besöker Norsjö
Pingstkyrka. Han talar och sjunger.
Simon är kanske mest känd som en
i gruppen Edin/Ådahl som vann den

svenska schlagerfestivalen 1990 med
låten ”Som en vind”.
Plats: Pingstkyrkan Norsjö
Arr: Pingstkyrkan
TEATER/FÖRESTÄLLNING
Lördag 12 maj kl 18:00-20:00
SKRÄDDAR MOLINS berättelser - av
Torgny Lindgren
med Gunnar Eklund. En
enmansföreställning som bygger på tre
noveller av Torgny Lindgren
Plats: Skidstugan Stenabäck, Kvarnåsen
Arr: Norsjö Musik & Teaterförening,
Stenabäcks hembygdsförening
Med reservationer för ev. ändringar
Evenemang till kulturkalendern kontakta:
Berith Enkvist, biblioteks- och
kulturassistent, tfn 0918- 142 55
E-post: berith.enkvist@norsjo.se

Nyinflyttad eller nyfödd?
Norsjö kommun vill uppmärksamma
de som fått en liten bebis eller du som
är nyinflyttad/återvändare sedan förra
nationaldagen 2011.

Onsdag den 6 juni kl. 11.30 är du som
nyfödd eller nyinflyttad och din familj
särskilt inbjudna till Medan i Norsjö. Där
bjuder vi på smörgåstårta.

För att vi ska kunna beräkna hur mycket
smörgåstårta vi behöver så vill vi att ni
anmäler er till Sofie From tfn. 0918141 21 eller e-post: sofie.from@
norsjo.se senast den 1 juni.
Meddela då hur många ni är som
kommer och om ni har någon allergi som
vi behöver ta hänsyn till.

Öppet möte

Verksamhetsområdet Utveckling och tillväxt
Informationsmöte om verksamhetsområdet Utveckling och tillväxt
för avdelningarna näringsliv och projekt,
inflyttning och arbetsmarknad,
fritidsgård och folkhälsa, gymnasium och
vux samt kultur och bibliotek.

Datum och tid: 23 maj, kl. 18.00
Plats: Medan, Norsjö
Fika serveras.
Välkommen!

kunskap - kompetens - kamratskap

Välkommen till Norsjö gymnasium
Inför omvalsperioden
•
•
•

El- och energiprogrammet /Utgång-Driftsoperatör
Industritekniskaprogrammet/teknikcollege /Utgång-Maskinsnickare
Samhällsvetenskapsprogrammet /Utgång-Gymnasieexamen/Högskoleförberedande

För dig som går ut åk 9 i Malå, Boliden och Norsjö kan
Norsjö gymnasium vara ett alternativ! Tack vare att det finns bussförbindelser kan du
dagpendla till vårt gymnasium.
Fördelarna är flera: Du hamnar i en liten klass och får därigenom mer egen tid
med läraren. Om du väljer ett yrkesprogram kan du plugga i Norsjö och ha praktik
på hemmaplan! Du får möjlighet att ta körkort. Eleverna som börjar åk 1 får låna en
bärbar dator under studietiden.
Mer information på:
www.norsjo.se/gymnasium

Det lilla gymnasiet med det stora hjärtat!

Ändrade öppettider på
Norsjö bibliotek
Onsdagen den 16 maj
Torsdagen den 17 maj
Fredagen den 18 maj
Tisdagen den 29 maj

Ej kvällsöppet
Stängt
Stängt
Stängt

Alla tiders Norsjö

I höst invaderar en rad
länskulturinstitutioner Norsjö. Vårt
gemensamma uppdrag är att verka i
hela Västerbottens län och i höst har
vi därför enbart Norsjö för våra ögon
under minst en vecka. Tillsammans
med er på orten vill vi genomföra ett
program med föreställningar, workshops,
arkivhandlingar, foton, föreläsningar och
en massa annat! Inför kulturdagarna vill
vi möta dig som är aktiv i föreningslivet,
studieförbund eller annan organisation
och utbyta idéer och önskemål inför
många lyckade arrangemang i november.
TISDAG 22 MAJ, KL 18.00
PLATS: MEDAN, NORSJÖ
Vi bjuder på fika. Välkomna!
Arrangörer är bland andra Västerbottens
museum, Norrlandsoperan, Skellefteå museum,
Västerbottensteatern, Länsbiblioteket,
Länsbildningsförbundet, Film i Västerbotten,
Dialekt- Folkminnes- och Ortnamnsarkivet DAUM,
Folkrörelsearkivet, Forskningsarkivet vid Umeå
universitet, Kulturkonsulenterna i länet: dans,
konst, slöjd, berättande, teater.

Sommaren är snart här
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
Nygatan 32
935 31 Norsjö
Telefon: 0918-142 00
E-post: norsjoturism@goldoflapland.com
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Verksamhetsområdet Teknik och fritid
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.

Informationsträff Teknik och fritid
Datum och tid: 3 maj, kl. 18.00
Plats: Medan, Norsjö

Verksamhetschef, avdelningschefer och
ordförande för teknik- och fritidsutskott
finns 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

Sophämtning ändrad tur från och med måndag 7 maj
Turen som gått på tisdag eftermiddag
jämn vecka är flyttad till måndag ojämn
vecka. Sophämtningen ädnras från och
med måndag 7 maj.

Övriga turer påverkas inte utan körs som
vanligt. Gå in på www.norsjo.se under
bygga, bo, miljö och klicka på avfall,
återvinning för mer information.

Ojämn vecka, måndag

Kvavisträsk – Böle – Svanheden
– Rålund - Gumboda- Flarken –
Kusfors – Petiknäs – Sunnanå - NäsetMörttjärn – Rengård - S Kusfors –
Åsen - Braxträsk- Holmträsk- Vikborg
– Lövlund – Långträsk - SvartnäsFrautjälen - Tjärnliden - Risberg Bastuträsk by

Kom ihåg att sopkärlen skall ställas
ut senast 05.00 på hämtningsdagens
morgon. Ställ ihop så många kärl som
möjligt för att vi ska kunna ha en effektiv
sophämtning och ska kunna behålla en
av länets lägsta taxor för hushållsavfall.

Norsjö Musik & Teaterförening MAJ 2012
“Skräddar Molins berättelser” av Torgny Lindgren med Gunnar Eklund. Lördagen den 12 maj

kl 18.00, Skidstugan Kvarnåsen

”Skräddar Molins berättelser” är en enmansföreställning som bygger på tre noveller av Torgny Lindgren. De tre berättelserna är:
“Skräddar Molin”, “Störstorden” och “Stubbrytaren”. Västerbottens Kuriren skriver: “Ta chansen och bekanta dig med Molin, en
oförglömlig upplevelse”
Entré och fika 120:- ungd. 60:- scenpassrabatt 20:-. Förköp Uffes kiosk 0918-104 88 , Handlarn i Kvarnåsen 0918 -500 35
Arr: Norsjö Musik & Teaterförening. Medarr: ABF, SV, Stenabäcks Hembygdsförening

Studieförbundet Vuxenskolan

Välkommen till våren på ABF!
Aktuella cirklar:
- Fågelskådning 		
- Övningskörning		
- Backa med släp/husvagn

- Måla betongfigurer
- Mindfulness Yoga		

- Gjuta betong
- Starta förening

Anteckna NORSJÖKRYSSET i almanackan: Fredag 10 Augusti
Ska er förening ha något arrangemang i sommar? Kontakta oss,
kanske kan vi bidra med nåt!

Trafikregler uppdatering. Vi har utbildad trafiklärare som
leder er genom de nya reglerna i trafiken. Datum parkering
och hur man ska köra i rondell är 2 vanliga frågor.
Mineraljakten informerar. I samarbete med SGU kommer
vi att hålla stuide kurser i malm letning och grundläggande
geologi. Ledare: Ulf Sandström.
Värdskapscirkel. Var ni och såg Björnlagets Teater under
kärleksveckan? Konsten att få människor att känna sig
välkomna. I kamratcirkeln pratar ni om de olika delarna i ett
gott värdskap/välkomnande. Kontakta oss gärna och få reda
på hur vi tänkt oss.

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

Norsjö Hälsocentral informerar
Under våren kommer vi att påbörja en ny satsning av diabetes Typ 2. Slumpmässigt
utvalda kommer att inbjudas.
Läkemedelsgenomgångar kommer att utföras på våra äldre vårdtagare med speciell
inriktning på de som har 10 läkemedel och mer.
Vill du att ambulansen ska hitta till rätt adress? Sätt då siffran på huset!
Norsjö Hälsocentral, din vårdcentral på orten,
Finns för dig och din familj! Välkomna till oss.

Studieförbundet Vuxenskolan
Storgatan 50, 935 32 Norsjö
Telefon: 0918-108 96
SPF Norsjöbygden inbjuder till

Modevisning

med Senior Shopen onsdagen den 2 maj kl.
12.00 i Norsjö församlingshem.
Välkomna!
Bussresa planeras till SPF:s vårfest i Björksele
den 4 maj. Hör av Er!

Samhällsinformation från din kommun

Nästa nummer av kommunbladet

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

Stoppdatum 		
Utdelningsdag
Onsdag 16 maj kl. 12
Måndag 4 juni
Material till sofie.from@norsjo.se
Tfn. 0918-141 21

