Kommunbladet juni 2013
Information från Norsjö kommun

Var med och fira nationaldagen
Välkommen att fira nationaldagen på
Norsjö hembygds-område torsdag den 6 juni.
Programmet innehåller bland annat musik,
dans av olika grupper, tipsrunda och
national-sången.
Kommunen bjuder på kaffe, saft och bakelse.

Firandet startar klockan 13 men du kan
vara med och promenera från Medan
till hembygds-området klockan 12.30.
Du kan också gå eller springa i löpar-tävlingen
Handelsbanks-loppet.
Du kan springa 5 eller 10 kilometer.
Tävlingen startar vid Norsjö arena klockan 11.

För mer information och anmälan till tävlingen
Telefon: 0915-220 55.
E-post: norsjoskidor@hotmail.com

Tipsa polisen om brott
Polisen har som uppgift att skapa ett
tryggt samhälle för alla.
För att poliserna ska kunna göra ett bra jobb
behöver de hjälp från medborgarna med att
upptäcka när någon begår ett brott.
Du kan tipsa polisen när du tror att någon
begår ett brott.

Till exempel när en person slår någon annan,
när någon gör inbrott i en bostad eller
när du tror att någon kör bil fast personen
druckit alkohol eller tagit någon drog .
￼￼￼
Du kan alltid vara anonym när du ger
ett tips till polisen,
det betyder att du inte behöver säga ditt namn.

Det finns 2 olika telefonnummer
du kan ringa.
Ring nummer 112 om det är akut,
till exempel om ett brott pågår.
Ring 114 14 om du vill tipsa om sådant du
tycker att polisen ska kolla upp.
Du kan också tipsa polisen på webbplatsen:
www.polisen.se

Turista i din egen kommun
Söndag den 9 juni kan du vara turist i
Norsjö kommun för att lära dig mer om
platser och aktiviteter som finns i kommunen.

Du kan ta egen bil och besöka dessa platser:
￼Företaget Room in garden i Bastuträsk
Svansele vildmarks-utställning
Världens längsta linbana i Bäckerudden
Bastuträsk kultur-byggnader
Fromhedens fiske-camp
Hotell Källan i Åmliden
Mötesplatsen i Bastuträsk
Norsjö hembygds-område,

Byn Raggsjöliden
Ringvor i Rengård
Företaget Ekospa i Norsjö

Du kan också välja att följa med på
en buss-tur till några av platserna.
Buss-turen kostar 50 kronor.
Bussen startar på busstationen i Norsjö
klockan 8.30.
Om du vill åka med måste du boka plats.
Du bokar resan på webben:
info@goldoflapland.com

Klockan 9 besöker vi Raggsjöliden där du får
veta mer om författaren Torgny Lindgren.
Du kan också köpa fika där.
Klockan 10.30 besöker vi linbanan.
Kl. 11.45 besöker vi Fromhedens fiske-camp.
Där finns möjlighet att äta lunch och fiska.
Boka gärna lunchen i förväg på
telefon 0918-260 44.
Fiske-utrustning finns att hyra.
Klockan 13 besöker vi Ringvor i Rengård
när hon bakar i bagarstugan.
Du kan köpa nybakade mjukkakor av henne.
Klockan 14 besöker vi
Svansele vildmarks-utställning,
där kan du köpa fika.
Klockan 15.45 besöker vi företaget
Room in garden som har en glas-verkstad.
Där kan du också köpa fika.
Klockan 16.30 åker vi tillbaka till busstationen.

Viktigt att tänka på när du tvättar bilen
Om du vill tvätta din bil själv så tänk på att
tvätt-vattnet innehåller rester av olja,
asfalt, bly och andra kemikalier som
rinner rakt ner i marken.
Tvätta därför bilen i en särskild hall för
själv-tvätt där det finns särskilda renings-verk.
Du kan också tvätta din bil på en grusgång
eller på en gräsmatta,
då silar marken bort en del av smutsen.
Använd ett bil-schampoo som är
bra för miljön.

Du ska inte tvätta bilen på garage-uppfarten
eller ute på gatan.
Då rinner det smutsiga vattnet rakt ner i
brunnarna som finns på gatan.
Vattnet i brunnarna används som
dricks-vatten när det passerat
kommunens renings-verk men det är svårt att
få bort olja och andra farliga ämnen som
kan finnas i vattnet.

Hjärt-startare i Norsjö kommun
Nu finns hjärt-startare på några olika platser
i kommunen.
En hjärt-startare är en maskin som känner om
hjärtat hos en människa slår normalt eller inte.
Om hjärtat slår oregelbundet eller svagt,
skickar maskinen en ström-stöt mot hjärtat
för att hjärtat ska komma igång igen.
Om hjärtat slår normalt skickar maskinen

ingen stöt.

Vem som helst kan använda en hjärt-startare
för att försöka rädda livet på någon.
Hjärt-startaren har en mekanisk röst som
talar om hur du ska använda maskinen.
Det är aldrig farligt att använda maskinen och
det går inte att använda maskinen fel.

Här finns hjärt-startare i kommunen:
På sjukhemmet Vinkelbo,
Storgatan 31 i Norsjö.
På det särskilda boendet Solbacka,
Skolgatan 43 i Norsjö.
På det särskilda boendet Bäckgården, Kanalgatan
5 i Bastuträsk.
I kommunhuset, Storgatan 57 i Norsjö.
På simhallen, Skolgatan 25 i Norsjö.

Så här gör det om du tror att någon
har fått hjärt-stopp:
• Ring larm-numret 112 och be om ambulans.
• Ropa på hjälp om det finns någon annan i
närheten och börja göra hjärt- och
lung-räddning genom att trycka
30 snabba tryck över bröstkorgen och sedan
blåsa in luft 2 gånger genom munnen på
den sjuke personen.
Personalen på larm-centralen kan berätta
hur du ska göra.
• Om det finns en hjärt-startare i närheten så
hämta den eller be någon annan hämta den.
• Försök få igång hjärtat tills ambulansen
kommer.

￼

Vill du hjälpa någon?
Personalen inom äldreomsorgen ger de gamla
vård och hjälp med det allra viktigaste.
Om en person på ett äldreboende vill
gå en promenad eller ha hjälp med att
läsa tidningen finns inte alltid tid för det.
Därför behöver äldreomsorgen personer som
vill hjälpa till med det gratis.

Kontakta Ann-Louise Nyström Harnesk om
du vill hjälpa någon.
Telefon: 0918-142 29.

Information från Norsjö hälsocentral
Hälsocentralen i Norsjö är öppen
hela sommaren måndag till fredag
från klockan 8 till 17 för
akuta sjukdoms-situationer.
Om du behöver ta prover,
måste du boka en tid först.
Telefon: 090-785 91 16.

Nya telefonnummer till Bäckgården
Från och med 1 juni är det nya nummer till det
särskilda boendet Bäckgården i Bastuträsk.
Telefon: 0915-255 35 eller 0915-255 37.

Vill du boka tid för fotvård kan du göra det
torsdag 27 juni, 4 juli, 25 juli, 1 augusti

och 29 augusti
Telefon: 0915-255 37.

Bibliotekens öppettider i sommar
Norsjö bibliotek har öppet
måndagar klockan 10 till 14 och
klockan 18 till 20.
Tisdagar, torsdagar och fredagar
klockan 10 till 14.
Onsdagar klockan 10 till 14 och
klockan 18 till 20.
Norsjö bibliotek har helt stängt
15 juli till 28 juli.

Biblioteken i Kvarnåsen och Risliden
har stängt 17 juni till 4 juli.
Biblioteket i Bastuträsk har stängt
24 juni till 11 augusti.

Kultur- och evenemangskalender 2013
Juni
6 juni
Nationaldagsfirande på hembygdsområdet.
Ring kommunens växel för att få
mer information: 0918-140 00.

8 juni
Dans i Fromheden klockan 20 till 24.

13 juni

Trädgårdssällskapets plantbytar-träff.
Klockan 18 på hembygds-området.

15 juni
Parksommar med artisten Brolle.
Klockan 20 till 01 på Rännaren i Norsjö.
Biljetter säljs på kiosken och Folkets hus i
Norsjö.

15 juni
Turerna med linbanan startar.
Information och bokning telefon: 0918-210 25.

15 juni
Bil-utställning på Norsjö hembygds-område.

16 juni
Författaren Torgny Lindgren fyller 75 år och
det firas i byn Raggsjö med en föreställning av
skådespelaren Stig Östman.
Föreställningen är klockan 14 till 17 och bygger
på 3 av Torgnys berättelser.
Inträde med kaffe och macka kostar
180 kronor.
För information ring: 070-561 09 95.

17 juni
Norsjö hembygds-område öppnar.
17 juni till 17 augusti är det öppet
alla dagar klockan 12 till 16.

19 juni till 11 augusti kan du besöka
byn Raggsjöliden och få veta mer om
författare Torgny Lindgren.

Torgny Lindgrens litterära landskap guidar
onsdag till söndag klockan 11 till 15.
Fikaförsäljning.
För mer information ring: 070 561 09 95.

21 juni
Midsommarfirande på hembygds-området.
Ring kommunens växel om du har frågor,
telefon: 0918-140 00.

21 och 22 juni
Dans i Fromheden klockan 20 till 24.

22 juni
Dahlbergsgården i Bastutjärn öppnar.

22 juni
Gudstjänst på Norsjö hembygds-område
klockan 11.

24 juni till 11 augusti har vildmarks-centret i
Svansele öppet varje dag klockan 12 till 18.
För mer information och bokning ring:
0915-210 03.

29 juni
Andakt på Norsjö hembygds-område
klockan 11.

29 juni
Gårdsloppis i Böle klockan 11 till 14.

29 juni till 4 augusti
Utställning av textilt hantverk

hos Ringvor i Rengård alla dagar
klockan 12 till 18.
Workshop varje måndag i juli
klockan 18 till 21.

29 och 30 juni
Kvarnåsen-dagarna.

Juli
6 och 7 juli
Hembygds-helg i Bastuträsk gamla skola.
Lördag har café Rallarrosen servering av
palt, fika och glass med start klockan 11.
Auktion under dagen.
Söndag klockan 11 är det gudstjänst med
kaffe efteråt.

13 juli
Loppmarknad i Gumboda.

13 och 14 juli
Spelmans-stämma Fromhedens fiske-camp.

14 juli
Gudstjänst på Norsjö hembygds-område
klockan 11.

20 juli
Jammar-kväll i Bäckerudden.
Välkommen med eller utan instrument.
Från klockan 19 serveras en sommarbuffé.
Boka gärna bord på telefon: 0918-210 25.

27 juli
Välkommen att fira Norsjödagen,
en dag för alla som bor i Norsjö eller
har bott i Norsjö.
För mer information ring kommunens växel
telefon: 0918-140 00.

27 juli
Dans i Fromheden klockan 20 till 24.
För mer info: www.fromhedensfiskecamp.se.

28 juli
Konsert i Risberg skola klockan 14 med
Alberts Swingband.
Det blir jazz, evergreens och svenska visor.

Augusti
2 till 8 augusti
Norsjö Beach.
Tävlingar i beach-volleyboll i Norsjö centrum.

3, 10, 17, 24 och 31 augusti
Dans i Fromheden.

9 augusti
Norsjökrysset på Norsjö hembygds-område.

Öppettider och telefonnummer
Bastuträsk gästgivar-gård har öppet
när någon gjort en bokning.

Telefon: 0915-103 31.

Bastuträsk kultur-byggnader är öppna
när någon gjort en bokning.
Telefon: 0915-410 31, 070-644 28 31,
0915-103 31 eller 0915-104 63.
Cafe ́ Kaffekvarnen i Kvarnåsen har öppet
måndag till fredag klockan 10 till 18 och
lördag klockan 9 till 13.
Telefon: 0918-330 00.
Cafe ́Ångloket i Kusfors har öppet
lördag och söndag klockan 12 till 16.
Från 25 juni är caféet öppet alla dagar
klockan 12 till 16.
Försäljning av fika och lättare maträtter.

Dalbergsgården i Bastutjärn öppnar på
midsommardagen.
Information på: www.dahlbergsgården.se
eller Facebook.

Norsjö kyrka har öppet för besökare
måndag till fredag klockan 7 till 16.

Caféet på Bastuträsk järnvägsstation
är öppet söndag till fredag klockan 19 till 21.
Onsdagar är det öppet 13 till 16 och 19 till 21.
Telefon: 070-331 81 00.

Svansele vildmarks-center
Telefon: 0915-210 03.

Norsjö-slöjdarnas mässa
En hantverks-mässa i Medan, Folkets Hus.
Öppet 6 juli till 3 augusti klockan 11 till 16.

Älgjägar-folkets viste i Svansele har öppet
när någon gjort en bokning.
Telefon: 0915-210 03.

Underjords-kyrkan i Kristineberg har öppet
24 juni till 11 augusti.
Guidade turer klockan 13 varje dag.
Telefon: 070-348 79 09.

Hotell Källan Spa i Åmliden
Mat, konferens, övernattning.
Telefon: 0918-321 00.
Sommarcafe ́ på Västra Högkulla
Telefon: 070-252 23 37.

Martines bed and breakfast i Kusfors
Telefon: 076-763 34 54.

Hotell Inlandia, Backgatan 3 i Norsjö
Telefon: 0918-142 00.

Bastuträsk Värdshus
Bäckgatan 13, Bastuträsk,
Telefon: 0915-101 80.

Vandrarhemmet i Bastuträsk.
Telefon: 070-562 83 47.

Rännuddens camping, Norsjövallen, Norsjö

Telefon: 070-625 48 39.

Fromhedens camping i Norsjö
Telefon: 0918-260 44 eller 070-283 04 51.

Ringvor i Rengård stugby, Rengård, Boliden
Telefon: 0915-200 94 eller 070-395 50 94.

Bo på lantgård på Ibackens gård i Raggsjö
Telefon: 0918-500 87 eller 070-324 97 98.

Övernattning i Önusstugan i Önusträsket,
Telefon: 0918-260 44, 070-516 86 53
eller 070-600 45 70.

Övernattning i älgjägar-folkets viste i Svansele,
vid Vildmarksån i Storselet eller
berget Vithatten.
Telefon: 070-516 86 53 eller 0915-210 03.

Knutes hotell i Svansele går att boka från 1 juni
Telefon: 0915-210 03
E-post: bokning@svansele.se

Kvannegården i Risliden med
Bed and breakfast.
Telefon: 070-355 32 65
E-post: christinakinaeriksson@gmail.com.

Bastuträsk Värdshus, Bastuträsk
Telefon: 0915-101 80.

Norsjö turistbyrå har öppet
6 maj till 7 juni måndag till fredag

klockan 10-14.
10 juni till 17 augusti måndag till fredag
klockan 9 till 17.
Lunchstängt klockan 12 till 12.30.
Lördagar är turistbyrån öppen
klockan 9 till 14.30.
19 augusti till 27 september är turistbyrån
öppen måndag till fredag klockan 10 till 14.

Nästa kommunblad kommer 2 september.
Vill du ha med något i det kommunbladet måste
du skicka materialet till informatören Sofia
Tjärnström senast torsdag 15 augusti.
E-post: sofia.tjarnstrom@norsjo.se

