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Verksamhetsområdet Utveckling och tillväxt
Norsjödagen på Berättarfestivalen i Skellefteå 24 april
Under året som gått har Norsjö, årets berättarkommun
2012, arbetat kring berättandet. Det har varit
berättarkaféer och andra arrangemang där
berättarkraften verkligen lyst starkt!

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.

Berättarfestivalen genomförs i Skellefteå 22 – 28 april
med ett gediget program. För Norsjös del blir en hel
dag, onsdagen den 24 april, då vi får visa upp våra
berättarskatter på Nordanås caféscen.

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.

Program för Norsjödagen

Caféscenen, Nordanå. Fri entré. Fikaförsäljning
Presentatör: Åsa Harnesk. Programpunkterna varvas med musikaliska inslag.
Kl. 10.00 - Berättande dans. Eleverna på
Norsjöskolan har under året arbetat med dans. Här får
vi se några av danserna, under ledning av Åsa Harnesk.
Kl. 11.00 - Senna tala ve… Ett scensamtal:
Norsjödialekt från ungdomars perspektiv.
Kl. 13.00 - Krokodiler, mullvadar och pingviner.
Barn och böcker i lilla Norsjö och stora världen.
Synneva Byrkjeland, barn- och skolbibliotekarie,
berättar om bilderboksprojektet ”Give me five” i Norsjö
och Sydafrika.
Kl. 14.00 - Men huvva! Norsjöförfattaren Kurt
Hugosson berättar om att förvånas eller förskräckas!
Kl. 15.00 - Nalta allt maijlitt. Erik Grahn framför
egna dikter och Ture Lundmark berättar. Allt detta på
genuin bondska.
Kl. 16.00 - Varje ny tanke är ett äventyr. Låt dig
inspireras av några inspirerade Norsjöbor! Bilder,
musik, poesi, fantasi, lögn, sanning… och allt från
samma källa! Larry Lundgren med vänner.

Kl. 18.00 - Fra Grobb-Jarni deill Oxkallkälla. En
vandring genom Raggsjö i Torgny Lindgrens fotspår.
Birgit Andersson samtalar med Ture Lundmark och
Kurt-Lennart Nilsson.
Kl. 19.00 - Nalta wårtt. Mannen bakom ”Stoorn”,
Torbjörn Holmlund, med Sveriges vackraste dialekt,
berättar.
Kl. 20.00 - Finns det nån hake – eller kan man säga
stake? Risliamatörerna, som i år firar 30 år, försöker
reda ut begreppen.
Hörsalen:
Filmer med Norsjöanknytning visas: ”Dansen på
Skirvingen” och ”Tiden finns i våra hjärtan” av Lisette
Boman samt ”Lotten minns finska flyktingvågen” av
Åke Edström. Filmvisningen pågår under dagen fram
till kl. 17.00.
Fri entré. Varmt välkomna!
Med reservation för
eventuella ändringar

Dags för invigning av

“Alla tiders kulturmötesplats i Norsjö” på biblioteket 11 april, kl. 18-20
Kvällens tema: “Sång och musik från förr och nu”
Gäster: Åke Lidén, Universitets-biblioteket berättar
och Staffan Lundmark, DAUM kommenterar och
spelar.
Vi bjuder på smått och gott till fika
- prisbelönta charkuterier från Bastuträsk

Välkomna!

Arrangeras av samarbetsgruppen för
“Alla tiders Norsjö”

Kommunbladet • Nr 3 april 2013

OMVÅRDNADSUTBILDNING

Kulturkalender april

Norsjö gymnasium

Biblioteken
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
Obs! Stängt onsdag den 24 april pga. av
Berättardag i Skellefteå

till arbete inom hälso- och sjukvård,
socialtjänst och äldreomsorg.

Bastuträsk
Tisdag: 08:30-11:30,
		16:00-19:00
Kvarnåsen
Tisdag: 18:00-20:00
Risliden
Torsdag: 18:00-20:00
TEATER
Onsdag 10 april kl 19:00. Plats: Medan
Ta´t lugnt ta en toy
Arr: Norsjö Musik & Teaterförening
Fredag 12 april kl 09:30. Plats: Medan
XXX – om sex & sånt – en föreställning
av Unghästen. Visas för årskurs 8
Arr: Skolkulturen/Norsjö kommun
MUSIK
Lördag 27 april kl 19:00, Hotell Inlandia
Laggens jazz quartet
Arr: Norsjö Musik & Teaterförening
ÖVRIGT
Torsdag 11 april kl 18:00
Invigning Alla Tiders Mediapelare
Plats: Norsjö bibliotek
Onsdag 24 april. Plats: Nordanå,
Caféscenen och Hörsalen, Skellefteå
Berättardag med Årets
berättarkommun, Norsjö
Arr: Årets berättarkommun Norsjö,
Västerbottens museum, Berättarfestivalen
Evenemang till Kulturkalendern:
Berith Enkvist, biblioteks- och
kulturassistent, Norsjö bibliotek
Tfn 0918- 141 60, 142 55
E-post: berith.enkvist@norsjo.se
Med reservationer för ev. ändringar

Nytt telefonnummer
Nytt telefonnummer genom
kommunväxeln till Bastuträsk bibliotek
från 2013-04-02 (veckan efter påsk).
Nya numret är 0915-255 25.
Telefon gäller då Bastuträsk bibliotek är
öppet; tisdagar 08.30-11.30, 16.00-19.00.
Boende inom riktnummerområde
0915 behöver inte slå riktnumret 0915
från sina fasta telefoner, däremot från
mobiltelefoner.
Befintligt nummer 070-314 04 48
fungerar som förut.

(Vuxenutbildning) 3 TERMINER eller inslag av distansstudier,
Start höstterminen 2013
Vård- och omsorgsprogrammet leder
Ansökan:

Inom hälso- och sjukvård är man
anställningsbar som undersköterska på
sjukhus, vårdcentral eller i hemsjukvård.
Inom socialtjänst och äldreomsorg är
man anställningsbar som undersköterska,
handledare eller boendestödjare
inom särskilt boende, gruppbostad,
daglig verksamhet, hemtjänst eller
som personlig assistent. Utbildningen
kan även leda till fortsatta studier på
universitet eller yrkeshögskola.
Behovet av att nyanställa inom vård och
omsorg kommer att öka kraftigt. Alltför
få ungdomar går gymnasieskolans
vård- och omsorgsprogram, varför en
satsning kvalitativt och kvantitativt
är på gång inom både ungdoms- och
vuxenutbildning. Norsjö gymnasium
är certifierat vård- och omsorgscollege
fr o m 090515 i lokalt samarbete med
Skellefteå och regionalt med hela
Västerbotten.

Anmälningsblankett hittar du på
Kommunens hemsida under rubriken
”blanketter” längst upp på sidan.
Sista ansökningsdag 14 juni 2013

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
(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.

Ta kontakt med

Christina Björk, tfn. 0918-142 70 eller
e-post: christina.bjork@norsjo.se
för mer information om kurser och när
de startar.
			
Välkommen!

Café Nyfiket

Knut’n informerar

Nyfiket är en mötesplats för dig som är
nyfiken och vill träffa nya människor.
Slå dig ner och ta en kopp kaffe. Vid alla
Nyfiketcaféer bjuder kommunen på fika!

Fr.o.m. 1 april kan vi erbjuda:
• ”Nya” gardiner i gardinhyllan • Slutspurt
på vinterkläderna • Blomkrukor till omplanteringen • Lampor av alla sorter. Gamla, nya,
fula, fina - allt efter den personliga smaken.

Norsjö

Plats: Knut’n, Industrivägen 1
Måndag 8 april kl. 14:00-16:00
Allsångscafé med Gertrud och Kicki.
Sjung med eller lyssna, du bestämmer.
Måndag 13 maj kl. 17:30-19:00
Några av kommunens politiker besöker
caféet.

Bastuträsk

Plats: Mötesplatsen, Bastuträsk
järnvägsstation
Onsdag 10 april kl. 19:00-21:00
Pensionärskören underhåller med sång i
väntsalen. Fika, lyssna och umgås.
Onsdag 15 maj kl. 13:00-15:00
Information om godsterminalen

Vi vill även passa på att tacka alla som lämnar
överblivna saker. Utan er skulle Knut´n
inte vara så välbesökt. Vi samarbetar med
Återvinningscentralen och demonterar trä och
järn, syftet är att minska sopberget. Under
2012 har vi slagit rekord i demontering, det
tycker vi är värt att fira. TJOHO!
Nu säljer Ancistrus malar (akvariefiskar)!
Under April vill vi gärna att våra kunder
hjälper till att utvärdera genom att fylla
i en enkel enkät som finns vid kassan.
Kan göras anonymt om man vill.
Välkommen in och hälsa på, fynda eller bara
gå på en nostalgitripp i våra lokaler. Telefon:
0918-100 03. Besöksadress: Industrivägen 1

Öppettider

Måndagar 12.00-19.00 • Tisdag-fredag 0915.45 • Sista lördagen i varje månad 10-13
Besök vår blogg: knutensecondhand.blogg.se
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Läxhjälp sökes!
Vi efterlyser personer som kan ställa
upp som läxhjälp på tisdagar mellan kl.
15.00- ca 18.00
Fritidsgården/boendestödjarna har
tillsammans med rädda barnen startat
upp läxhjälp för våra ungdomar i
kommunen.
Är du intresserad av att hjälpa till kan
du kontakta boendestödjare Jesper
Stenmark, tfn. 070-577 50 04

Fritidsgården söker
nattvandrare
Syftet med att nattvandra är att vara en
vuxen förebild och att vara ett social och
medmänskligt stöd för ungddomarna.
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

Upphandlingar
På www.norsjo.se/upphandling kan du se
vilka kommande upphandlingar som gäller
för Norsjö kommun.
Norsjö kommun kommer att medverka i
följande ramavtalupphandlingar:

HVB - barn och unga 2013

http://www.sklkommentus.se/inkopscentral/
kalendarium_1/hvb_-_hem

Stödboende 2013

http://www.sklkommentus.se/inkopscentral/
kalendarium_1/stodboende_2013

Verksamhetsområdet Teknik och fritid
Tävling

- Ett nytt namn för det
gemensamma tillagningsköket
i Norsjö samhälle
Enligt ett politiskt beslut ska Norsjö
kommun ha ett enda tillagningskök och
nuvarande Vinkelbo köket ska byggas
om.
Verksamheten teknik och fritid utlyser nu
en namntävling för det nya köket.
1.
Lämna ett namnförslag
2.
Motivering till förslaget.
För vinnande namnförslaget erbjuds
presentkort värd 500 kr.
Du som bor och arbetar i Norsjö
kommun får delta i tävlingen.
Förslaget ska lämnas senast sista april,
2013, till azam.forsberg@norsjo.se
För eventuella frågor, ring 0918-142 52
Azam Forsberg, Chef Teknik och fritid.

Öppettider i sim- och styrkehall

Simhall

Måndag: 16:00-20:00, Motionssim,
barnbassäng, bubbelpool, bastu
Tisdag: 07:00-08:00, Morgonsim
11:00-12:00, Motionssim
16:30-20:00, Allmänbad, barnbassäng,
bubbelpool, bastu
Onsdag: 07:00-08:30, Morgonsim
09:30-10:30, Babybad
11:00-11:50, Vattengympa grundvatten
12:00-12:50, Motionssim
12:50-13:50, Rehab/Handikapp bad
Torsdag: 07:00-08:00, Morgonsim
16:30-20.00, Allmänbad, barnbassäng,
bubbelpool, bastu
19:30-20:15, Aqua Gym Stick, sommaruppehåll från 28/3. Åter till hösten.
Fredag: 07.00-08.00, Morgonsim
14:00-17:00, Allmänbad, barnbassäng,
bubbelpool, bastu
17:00-20:00, Motionssim

Lördag: 10:00-14:00, Allmänbad,
barnbassäng, bubbelpool, bastu
OBS! Bassäng, barnpool, bubbelpool
och gym stänger 30 minuter före
stängningstid.

Styrkehall

Måndag, Tisdag, Torsdag, Fredag
07:00-20:00 (Tisdagar mellan 16:3017:30 är styrkehallen bokad)
ra!
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Onsdag, 07:00-15:00
u
pp
Kli
Lördag, 10:00-14:00

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.

Miljö och bygg
Inbjudan till samrådsmöte om detaljplaneändring för nordvästra delen av Norsjö
samhälle (mellan Kronan och Kusforsvägen)
• Ändrad användning av området

Samrådsmöte sker i kommunhuset
(älgen) torsdag 25 april kl. 18:00.

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.

•
•
•

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.

Samrådshandlingar kommer även att
finnas i kommunhusets reception och på
kommunens hemsida; www.norsjo.se,
fr.o.m. 25/4.

Eventuella synpunkter lämnas till
Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning
senast 10 maj 2013.

Frågor besvaras av

Lorentz Karlsson, 0918-141 50, eller
Elin Nilsson, 0918-141 53.
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Ska du elda ris?

Politiska beslut i korthet

Nu börjar säsongen då många eldar ris.
Risbränning – kontakta räddningsledare
tfn 070-672 08 70 för information.

Välkommen till
Musikskolans vårkonsert
Tisdag 23 april kl.18.30 på Medan i
Norsjö.
Kom och lyssna på glada toner med
Musikskolans elever.

ABF Mitt i Lappland
TRÄNINGSBUGG
9/4, 16/4, 23/4 har vi bokat MEDAN
kl. 18.30. Vi buggar, lär av varandra
och har skoj! Ta med eget fika.Ingen
entré, alla välkomna!
Välkommen in och prata cirklar med
oss!
/Katarina, Nina & Annika

Kommunstyrelsen

Sommarlovsentreprenör 2013

Under 2012 var Norsjö kommun
berättarkommun. En avslutning är
planerad i Skellefteå den 24 april, Norsjö
kommun har då fått möjlighet att göra ett
dagsprogram på Nordanå. Kulturen vill
därför ha pengar för bland annat buss,
framträdanden och reseersättning.

Norsjö kommun har genomfört
programmet Sommarlovsentreprenör
varje år sedan 2010. Programmet
vänder sig till ungdomar i
högstadie- och gymnasieåldern.
Sommarlovsentreprenörer bygger på
grundfilosofin lära genom att göra,
tilltron till ungas idéer och drivkrafter
samt att entreprenörskap är ett
förhållningssätt som kan tränas och
utvecklas. Inför sommaren 2013 har
både Skellefteå och Malå visat intresse
att samarbeta med Norsjö kommun. Det
innebär att kostnaderna för programmet
blir lägre då de kan delas.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger ja till att kulturen får pengar till
arrangemanget.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger ja till att genomföra
sommarlovsentreprenör 2013.

Tisdag den 12 mars hade Norsjös
kommunstyrelse sammanträde. Fler
beslut i korthet finns på www.norsjo.se.

Begäran om medel till
Kulturarrangemang i Skellefteå
– Norsjödagen

Norsjö Musik & Teaterförening
Lördagen den 27 april kl 19.00 LAGGENS JAZZ QUARTET
- musikcafé på Hotell Inlandia

Laggen själv stampar in låtarna så att lokalen och hela publiken gungar med. Jazz café
eller musik att dansa till spelar ingen roll.
Laggens Trio består av Sven-Gunnar ”Laggen” Lagerqvist på gitarr och sång, Rolf Nyberg
på bas och Bo Nilsson bakom trummorna. Med sig har de sångerskan Inger Grundroth.
Biljettförsäljning - bokning i Norsjökiosken tel 0918-104 88, samt 1 timme före
föreställningen i spellokalen. OBS! Kontantbetalning.

Studieförbundet Vuxenskolan
Nu drar vi igång igen med nya friska tag!
Kom gärna in och besök oss så får vi ta en
kaffestund.
Snart dags för SMÅSTJÄRNORNA.
Anmäl er omgående.
Det kan finnas utrymme för 1 till.
Kamratcirkel i ”Värdskap”. Se hit alla ni som
har sett den fantastiska ”Värdskapsteatern”
med det duktiga ”Björnlaget”.

Arr: Norsjö Musik & Teaterförening Medarr: Hotell Inlandia, ABF, SV.

Välkomna till Norsjö SFK:s pimpeltävling

Norrdons-nappet, söndag 14 april
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.

Ni som inte har sett föreställningen är också
välkomna att vara med.

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

Nu erbjuder vi en studiecirkel i ämnet ”Det
goda Värdskapet”. Ett viktigt ämne där temat
är: Konsten att få människor att känna sig
välkomna. 5 träffar, gratis.

Journaldatasystemen i landstinget kommer att slås samman i mitten av april.
Genomförandet kommer att innebära mycket begränsad mottagningsverksamhet
fredag 12 april samt måndag 15 april.

Vi har även fler cirklar och är öppna för
egna förslag.

När du får förhinder och inte kan komma på bokad tid måste du meddela oss, i
annat fall kommer du att faktureras för uteblivet besök +. faktureringsavgift på 50
kronor.

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

Detta gäller alla besök, även på barnavårdscentralen.
Hälsningar, personalen

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
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