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Feriearbete sommaren 2013
Norsjö kommun erbjuder även i år feriearbete för
ungdomar

Feriearbete kommer främst att finnas inom kommunens
egna verksamheter men även föreningar. Feriearbete
kan sökas av ungdomar bosatta i Norsjö kommun som
gått ut årskurs 9 och de som gått ut gymnasiets årskurs
1 och 2 som ännu inte fyllt 18 år.
Under vecka 13 kommer information via brev
att skickas ut till ungdomarna kring sommarens
feriearbete. På kommunens hemsida kommer även
sammanställningen över feriearbetsplatser som erbjuds
samt ansökningsblankett att finnas.

Inventering feriearbetsplatser

Just nu pågår en inventering av ferieplatser inom
kommunens egna verksamheter och de föreningar
som sökte ferieungdomar 2012. Övriga föreningar

som önskar anmäla lämpliga feriearbetsplatser är
välkomna att kontakta arbetsmarknadsenheten på
Norsjö Kommun. Observera att endast föreningar kan
anmäla feriearbetsplatser, bedrivs verksamheten som
näringsverksamhet godkänns inte platsen/platserna.

För ytterligare information om feriearbete
kontakta
Arbetsmarknadsenheten, telefon: 0918-140 00 (vx)

Satsningen Åttorna i vården upphör

Avdelningen arbetsmarknad och inflyttning upphör med
satsningen åttorna i vården från och med sommaren
2013.

Frågor besvaras av Eva Nyström Edefjäll,
avdelningschef arbetsmarknad och inflyttning.
Telefon: 0918-141 77
E-post: eva.edefjall@norsjo.se

Verksamhetsområdet Skola och omsorg
Semestervikarier

Vill Du få chansen till ett spännande arbete inom vård
och omsorg? Ansökan senast 30/4. Gå in på
www.norsjo.se/jobb och läs mer.

Skolmästerskap/kommunmästerskap
på skidor! Torsdag 14 mars
Prisutdelning vid rosa huset kl.13:00
Kom till Norsjö Arena skidor och heja fram åkarna.
Försäljning vid elljusspåret av klass 5.

Verksamhetsområdet Teknik och fritid
Sportlov vecka 10!

Årliga föreningsuppgifter

Sportlovsprogrammet kommer du istället att hitta på:
www.norsjo.se/norsjoarena
www.norsjo.se
www.facebook.com/#!/norsjo.arena
www.facebook.com/mittnorsjo

Blanketten finns att hämta på park- och fritidskontoret,
du kan också ladda ner den på
www.norsjo.se/blanketter

I år kommer programmet för sportlovet inte att tryckas
upp och delas ut på skolan.

Om du vill ha ett tryckt program på papper så kan du
hämta ett i simhallen.

Återvinningscentraler
Norsjö
Måndag och torsdag: 17.00 - 20.00
Onsdag: 09.00 - 16.00, lunch 11-12

I år kommer Norsjö kommun inte att skicka ut
blanketten “årliga föreningsuppgifter” till föreningarna
i kommunen.

OBS! Senast 31 mars vill vi ha in din
föreningsuppgifter.

Bastuträsk
Torsdag: 15.00 - 19.00
Miljöstationen i Norsjö och Bastuträsk är stängd röda
dagar och afton före röd dag.
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Miljö och bygg
Detaljplaneändring för
nordvästra delen av Norsjö
samhälle (mellan Kronan och
Kusforsvägen)

Miljö- och byggnämnden har av
kommunstyrelsen fått i uppdrag att
ändra detaljplanen för nordvästra delen
av Norsjö samhälle. De ändringar som
planeras är:
• Ändrad användning av
Missionskyrkan, från ”samlingssalar”
till ”boende/kontor”.
• Införliva tre mindre detaljplaner i
den stora planen. De tre små planerna
är området vid Skellefteå Kraft,
området vid OK/Q8 och området vid
ICA/Systembolaget.
• Ändrad användning av området
mellan bussgaraget och ICA, från
”småindustri” till ”boende”.
• Ändrad användning av huset mellan
systembolaget och ICA, från ”kontor”
till ”boende/kontor”.
• Möjliggöra för carportar vid
Björkroten 6, Aspen 1 och Rönnen 1.
• Öka byggrätten för bostadstomter till
max 250 m² från nuvarande
max 200 m².
Samrådsmöte kommer att hållas under
våren, se kommande annons i Norran och
på kommunens hemsida (www.norsjo.
se). Samrådshandlingar kommer också
att finnas på kommunens hemsida.
Frågor besvaras av Lorentz Karlsson,
0918-14150, eller Elin Nilsson, 091814153.

Detaljplaneändring för del av
fastigheterna Norsjö 12:14,
Sjukstugan 2 och Norsjö 56:22

Miljö- och byggnämnden har av
kommunstyrelsen fått i uppdrag att
ändra detaljplanen för Norsjö 56:22, vid
sjukstugan/Norsjö Trä AB. De ändringar
som planeras är:
• Ändrad användning av f.d.
dagcenterlokalen, från ”allmänt
ändamål” till ”skola/kontor/
småindustri” där industrin ska vara
störningsfri på 25 meters avstånd.
• Ändrad användning av området för
Skellefteåkrafts pannanläggning från
”park/natur” till ”teknisk anläggning panncentral”
• Ändrad användning av området kring
Norsjökiosken från ”allmänt
ändamål” till ”handel”.
Samråd kring detaljplanen sker tom
2013-03-08. Samrådshandlingar finns på
kommunens hemsida (www.norsjo.se)
samt i kommunhusets reception.
Synpunkter ska vara miljö- och
byggnämnden tillhanda senast 201303-08, på e-post; mob@mala.se eller
Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning,
Storgatan 13, 90370 Malå.
Frågor besvaras av Lorentz Karlsson,
0918-14150, eller Elin Nilsson, 091814153.

Detaljplaneändring för del
av fastigheten Karlberg
1:21, Norsjövallens skola,
Norsjövallen

Miljö- och byggnämnden har av
kommunstyrelsen fått i uppdrag att
ändra detaljplanen för del av fastigheten
Karlberg 1:21, Norsjövallens skola,
Norsjövallen. Den ändring som planeras
är:
• Ändrad användning av
skolbyggnaden, från ”allmänt
ändamål” till ”boende/kontor/
småindustri” där industrin ska vara
störningsfri på 25 meters avstånd.
Samrådsmöte kommer att hållas under
våren, se kommande annons i Norran och
på kommunens hemsida (www.norsjo.
se). Samrådshandlingar kommer också
att finnas på kommunens hemsida.
Frågor besvaras av Lorentz Karlsson,
0918-14150, eller Lars Wiklund, 095314050.

Energi- och
klimatrådgivning
Har du funderingar kring
energilösningar? Kontakta energi- och
klimatrådgivarna:
Lorentz Karlsson, Norsjö, 0918-14150
Jan Asplund, Malå, 0953-14052

Miljö- och byggnämndens sammanträdesdagar 2013
• 12 februari • 14 maj • 18 juni • 10 september • 15 oktober • 10 december

Verksamhetsområdet Utveckling och tillväxt
Dialogträffarna Servicebehov fortsätter!
Just nu pågår dialogträffar i kommunen.
Syftet med träffarna är att skapa en
förståelse för hur servicebehoven i
kommunen ser ut.
Resultatet av dessa träffar kommer att
ligga som grund för vidare utredning
av möjligheterna för utveckling och
samordning av serviceutbudet. Detta
innebär att dina åsikter och tankar är
mycket viktiga för utvecklingen av
servicen i vår bygd!
Träffar är genomförda under februari
månad i dessa byar i Norsjö kommun:
Bjursele, Åmliden och Gissträsk

Träffarna i mars anordnas i
nedanstående byar:
Onsdag 6/3, Kusfors, Café Ångloket
Tisdag 12/3, Risliden, Bönhuset
Onsdag 13/3, Bjurträsk, Samlingslokalen
Tisdag 19/3, Bastuträsk, Folkets hus
Torsdag 21/3, Kvarnåsen, Kyrkan
Måndag 25/3, Fromheden,
Föreningshuset
Naturligtvis är även du som är bosatt
i kringliggande byar inbjuden. Tid för
samtliga möten är klockan 18-20.

Café Nyfiket

Nyfiket är en mötesplats för dig som är
nyfiken och vill träffa nya människor. Slå
dig ner och ta en kopp kaffe, passa på
att gå runt i Knut’ns eller Mötesplatsens
lokaler.
Vid alla Nyfiketcaféer bjuder kommunen
på fika!

Planering våren 2013:

Norsjö
Plats: Knut’n, Industrivägen 1
Måndag 11 mars kl. 17:30-19:00
Måndag 8 april kl. 14:00-16:00
Måndag 13 maj kl. 17:30-19:00
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Bastuträsk
Plats: Mötesplatsen, Bastuträsk
järnvägsstation
Onsdag 6 mars kl. 13:00-15:00
Onsdag 10 april kl. 19:00-21:00
Onsdag 15 maj kl. 13:00-15:00

Kaffe med kommunchefen

I december 2012 hälsade Katarzyna
Wikström på Café Nyfiket både i Norsjö
och i Bastuträsk. De som kom dit
passade på att ställa en del frågor och
komma med idéer. Här nedan kan du
läsa en kort sammanställning av vad som
kom fram.
Vad är skillnaden på att vara
verksamhetschef i landsting i
jämförelse med kommun? Närmare
politiken här i kommunen, det finns
mer möjlighet att diskutera. Sedan
ser jag det som en utmaning att vara
verksamhetschef i en liten kommun. Om
10 är vill jag att vi ska vara en förebild
för andra småkommuner.

Har du någon statistik över kommuner
som gjort omorganisationer? Jag har
inte fördjupat mig eller gjort någon
jämförelse. Vi har en bra grundstruktur
som måste utvecklas.
Den nya organisationen är 4 miljoner
dyrare, ökning på administrativa
sidan. Kommer det att löna sig
i framtiden? Låter mycket. Den
administrativa sidan ska inte växa om
annat måste krympa.
Finns befattningsbeskrivning för alla?
Ja, för alla chefer men jag vet inte om det
finns för alla arbetsgrupper.
Barnomsorgen blev billigare – Nuddis.
Hur hade man räknat när vi gick en
miljon back? Syftet var att föräldrarna
skulle kunna påverka sin kostnad. För
kommunen innebär Nuddis att vi kan
visa när det är flest barn på plats. Det
blev fel prislapp, men det justeras nu.

Detta händer på Norsjö bibliotek
Vi läser högt!

Under våren läser bibliotekets personal
högt ur Mikael Niemis senaste bok
”Fallvatten”. Det är en ”katastrofroman”
som utspelar sig i Norrbottens inland.
Varje vecka läser vi några kapitel som
tar ungefär en halvtimma. Följ den
spännande handlingen här på biblioteket!
Det finns två tider att välja mellan
och det är samma text som läses båda
gångerna.
Vi startar vecka 11 så första
uppläsningen blir måndag 11 mars kl
18.30 eller torsdag 14 mars kl 13.30
Därefter fortsätter vi på måndagar kl
18.30 eller torsdagar kl 13.30
Vi bjuder på enklare förtäring.

Inspirationstimmen!

Är du nybörjare på internet eller
vill du lära dig mer om bibliotekets

digitala tjänster? Besök då vår
”inspirationstimme” där vi under våren
kommer att ge våra besökare tips och
råd!
Inspirationstimmen är på tisdagar kl
13.00-14.00. Vi startar tisdag 19 mars.
Program för de första prova på-tillfällen:
Tisdag 19/3: Sök, låna om och beställ
medier i V8:as bibliotekskatalog
Tisdag 26/3: E-böcker – så funkar det
Tisdag 2/4: Facebook – tips och tricks
Tisdag 9/4: Visning av bibliotekets
databaser
Mer information om kommande tisdagar
se separat affischering.

www.v8biblioteken.se
0918-145 55

Tack till alla som engagerat sig i
Kärleksveckan 2013. Både ni som
arrangerat och ni som deltagit!

NorsjöIdrotten i
Samverkan (Nids)
har bytt lokal

Spf Norsjöbygden inbjuder till

Nu finns vi på Kusforsvägen 1,
huset mellan ICA och Novicom/
Systembolaget. Välkomna in!

Musikcafé tisdagen den 19 mars

kl. 13.00 på Medan. OBS! Tiden! Program:
Sam och Bosse underhåller med musik,
allsång och historier. Aktuell information,
lotterier, m.m. Välkomna!!

Kontakt: Viktoria Lindberg Harnesk
Tfn. 072-243 98 20
E-post: Norsjoidrotten@gmail.com

Ungdomsverksamheten i Bastuträsk
är i behov av lokal för ungdomar, typ
fritidsgård. Särskilt för att kunna
integrera ungdomarna på Athena.
Lokal finns på Folkets hus. Vi har
inte personalresurser för det i nuläget
men det kanske skulle gå att lösa
med studieförbunden som kanske kan
tillhandahålla personal?
Önskemål om att ha Norsjöbladet på
tågstationen. Efter mötet trycks det nu
upp 50 extra exemplar som kommer att
finnas på tågstationen i Bastuträsk samt i
receptionen i kommunhuset.
Information om Norsjö och Bastuträsk
på tågstationen. Det ska vi se till! Jag
ska prata med Sofie From, informatör,
och be henne titta på vilka möjligheter
som finns.

Norsjödagen på
Berättarfestivalen i
Skellefteå

Under året som gått har Norsjö, årets
berättarkommun 2012, arbetat kring
berättandet. Det har varit berättarkaféer
och andra arrangemang där
berättarkraften verkligen lyst starkt!
Berättarfestivalen genomförs i Skellefteå
22 – 28 april med ett gediget program.
För Norsjös del blir det en hel dag,
onsdagen den 24 april, då vi får visa
upp våra berättarskatter på Nordanås
kaféscen.
För att så många norsjöbor som möjligt
ska kunna vara med på dagen i Skellefteå
kommer Norsjö kommun att erbjuda buss
som går från Norsjö till Skellefteå och
tillbaka.

Vill du åka med?

Mer information och anmälan:
Norsjö bibliotek 0918-142 55,
Magdalena Sjöström 0918-142 56,
magdalena.sjostrom@norsjo.se
Senast 15 april vill vi ha din anmälan.
Först till kvarn-regeln gäller.

Utflykt till Mollvingsbacke

Tisdag 5/3, kl. 11.00-14.00.
Om ni inte vet var det är eller vill ha
skjuts så kom till pingstkyrkan vid
11.00. Ta med eget fika.
Alla välkommen. /Mini Maxi ledarna
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Kulturkalender mars
Biblioteken
September-maj
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
		
Kvarnåsen

Tisdag: 08:30-11:30,
16:00-19:00
Tisdag: 18:00-20:00

FÖRFATTARBESÖK
Onsdag 13 mars kl 18:30
Författarbesök av Po Tidholm.
Läs mer i ABF:s annons nedan.
Plats: Norsjö bibliotek
Arr: Norsjö bibliotek och ABF

ABF Mitt i Lappland
Samtalscafé ”Mamma, jag är homo”. 7 mars, kl.
18.00 Lokal: Café 56. Biggan Andersson samtalar
med Jonathan Olofsson och Annika Holmström om
att växa upp som homosexuell i ett litet samhälle.
Vi bjuder på fika.

Norsjö Musik & Teaterförening
TEATER
Fredag 15 mars kl 09:30
Teater Gittan och gråvargarna
Föreställning för inbjudna barngrupper
Plats: Medan, Norsjö.
Samarr: Skolkulturen och Norsjö
Medborgarhusförening
Lördag 16 mars kl 13:30 –
22:45 Operaresa La Bohéme
Norrlandsoperan Umeå
Läs mer i Norsjö Musik och
Teaterförenings annons till höger.
Arr: Norsjö Musik och Teaterförening
Med reservationer för ev. ändringar
Evenemang till kulturkalendern kontakta:
Berith Enkvist, biblioteks- och
kulturassistent, tfn 0918- 142 55
E-post: berith.enkvist@norsjo.se
texter om bl.a Norrland. Vi bjuder på fika, samarr:
Norsjö bibliotek & ABF
Berättarcafé på turné, tema ”Vi minns Inlandia”
20 mars kl. 18.00 Lokal: Hotell Inlandia. Lyssna och
dela gärna egna minnen. Ordfördelare: Biggan
Andersson. Vi bjuder på fika.

Naturfilmaren Göran Emerius visar och berättar
om sina filmer. 12 mars kl. 18.30 Lokal: Bastuträsk
FH. Entré: 80kr inkl. fika, samarr: Bastuträsk FH &
ABF

Fågelskådning
Led: Björn Holmström, Avgift: 450 kr/24
studietimmar Anmälan snarast!

Författarbesök Po Tidholm
13 mars kl. 18.30 Lokal: Biblioteket, Norsjö
I boken ”Norrland” har Po samlat sina viktigaste

Kom in på kaffe och prata cirklar med
oss! ABF mitt i Lappland, Storgatan 49,
Norsjö. Tfn. 0918-107 55

Förarbevis snöskoter

Studieförbundet Vuxenskolan!

Norsjö Hälsocentral
informerar
Onsdag 13 mars 13.00-17.00 har vi
verksamhetsplanering. Vår verksamhet
är starkt reducerd under denna
tidpunkt.
Hälsningar,
personalen

Cirklar hos NBV

Vävning
Knyppling
Växtfärgning
Sticka Landskapsvantar, mössor
Välkomna!
NorsjöLångträsk Blåbandsförening
Åkargatan 28 B, Norsjö
Anmälan: Lisbeth: 070-654 28 70

Ta bussen till Norrlandsoperan Umeå
LA BOHÉME av Giacomo Puccini
Lördagen den 16 mars .
Entré - Resa – Grillbuffé,Norrlandsoperans
restaurang. Pris: 600:Anmälan till Gunilla senast den 6
mars: 0918-500 63, 073-803 28 92
Avresa från Norsjö Busstation 13.30
Var med och upplev när kärlek upphäver
naturkrafterna!
Humor Musik & Allvar produktion ger
TÁT LUGNT TA EN TOY
Onsdagen den 10 april kl 19.00
Medan, Norsjö
En nostalgisk humorresa genom 50- och
60-talet. Solveig Bergqvist-Larsson bjuder
in till sin barn- och ungdomstid med humor
och värme, Cecilia Kyllinge och Olle Nyberg
smyckar föreställningen med musiken
som alla minns. TA`T LUGNT TA EN TOY
är en underhållande och medryckande
föreställning som kittlar igång sköna
minnen och på ett lättsamt sätt tillför
publiken ett stycke svensk historia.
Fikaförsäljning i pausen.
Biljetter och bokningar på
Norsjökiosken 0918-104 88. Obs!
Kontantbetalning. Kvarvarande
biljetter säljs en timme före
föreställningen i spellokalen.

N

orsjögalan
2013

Norsjö
lördag 16 mars
Hotell Inlandia kl. 18:00-01:00
Biljett: 499 kr inkl. moms

Snart dags för SMÅSTJÄRNORNA
Se kommande annons • Röjsågsutbildning. 8 träffar. Från 16 år. Ledare:
Sören Holmberg • Motorsågsutbildning.
8 träffar inkl uppkörning. Ledare: Sören
Holmberg • Matlagningskurs för alla.
(kille och tjej, dam och herre). Vi lagar
husmanskost och andra spännande rätter.
• Datakurs. Excel programmering och
Power Point presentationer samt Distans
kommunikation. Krav: Egen Laptop
Ledare: Rickard Wahlberg. • Datakurs
påbyggnad. Krav; Egen laptop. Ledare:
Rickard Wahlberg. • Mobiltelefon
Android. Ledare: Rickard Wahlberg
• Kamratcirkel: 18:00 Hemma hos mig.
Ni bjuder varandra på middag. Lämpligt
med 5 tillfällen. • Konversationsengelska
Intresseanmälan • Konversationstyska
Intresseanmälan

3-rättersmiddag (måltidsdryck ingår)
och underhållning!
Köp biljetter på Norsjökiosken
eller Affär’n i Bastuträsk. Sista
försäljningsdag måndag 11 mars.

För anmälan och mera information ring
0918-108 86. Vi finns även på www.
facebook.se // Anki, Åsa, och Rickard

Guldsponsor:

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 Hemsida: www.norsjo.se

På scen

Saga Stenman • Mats Bergqvist med
pianist • Krutov & CO

Prisutdelning

Axetstipendiet • Årets nyföretagare •
Årets näringslivspris • Årets företagare
Årets Norsjöambassadör • Årets by

Mer information:

www.norsjo.se/norsjogalan
Arrangörer:

Handslaget Inlandsutveckling, Front
Norsjö kommun, Bastuträsk
företagarförening, Företagarna Norsjö
Norran

Silversponsorer:

SEU, XL-bygg Fresks, Bastuträsk Charkuteri
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