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Information om sedlar utan folie-band
Från den 1 januari år 2014 kan du inte
betala i butiker med 50 och 1 tusen kronors
sedlar som saknar folie-band.
Sedlarna går inte heller att sätta in på
bank-konto.
Mellan den 1 januari till och med den
28 februari kan du byta in de gamla
sedlarna mot nya sedlar på banken.
Från den 1 mars är det endast hos
riksbanken det går att byta sedlar,
för det får du betala en avgift på 100 kronor.
Om du är osäker om de sedlar du har saknar
folie-band kan du visa de för personalen på
banken eller i affären så hjälper de dig.

Kärleksveckan 2014 i Norsjö
Har du eller din förening någon aktivitet som
ni vill ha med under Kärleksveckan?
Kontakta Sofia Tjärnström på
telefonnummer: 0918-141 21 eller skicka
e-post till: sofia.tjarnstom@norsjo.se
senast den 9 januari
Kärleksveckan är den andra veckan i februari.
Nyfiket december
Den 11 december spelas julmusik på
järnvägsstationen i Bastuträsk.

Den 16 december är det öppet hus mellan
klockan 14 och 16 i kommunhuset.
Har du några förslag på aktiviteter för Nyfiket?
Kontakta Sofia Tjärnström på
Telefonnummer: 0918-141 21 eller
skicka e-post till: sofia.tjarnstrom@norsjo.se

Vill du vara med i arbetsgruppen om
kultur-huvudstads-året 2014 i Norsjö?
Den 9 december klockan 15.10 har
arbetsgruppen första mötet på Medan i Norsjö.
Det andra mötet blir i januari,
vilken dag är ännu inte bestämt.
Norsjö kommun vill bland annat att
det ska bli en kultur-helg när det är
Kärleksveckan.
Vill du eller din förening ha med en aktivitet i
kultur-huvudstads-året 2014 i Norsjö?
Det finns bidrag att söka för till exempel
kostnader för annons, resor eller artister.
Skicka din ansökan senast den
7 december till:
Norsjö kommun/K2014
Max Bohman Utvecklingschef
931 85 Norsjö

Ändrade öppettider på biblioteken
Biblioteket i Norsjö har öppet mellan
klockan 12 och 15 den 23 december och

2 och 3 januari.
Biblioteket är stängt den 27 och 30 december.

Musikskolan julkonsert
Den 5 december klockan 18.30 har
musikskolan julkonsert i Norsjö kyrka.

Luciafirande
Den 13 december klockan 18.30 är det
luciafirande i Norsjö kyrka.

När någon person blir slagen eller hotad
Om du vet eller misstänker att något barn eller
Någon vuxen person blir slagen eller hotad ska
du alltid kontakta polisen eller
kommunens individ- och familjeomsorg.
Det är ett brott att slå eller hota andra
människor, därför ska brott alltid anmälas.
Telefonnummer till Polisen: 114 14.
Telefonnummer till kommunen: 0918-140 00.

Norsjö hälsocentral informerar
Onsdag den 4 december stänger
hälsocentralen klockan 12.
Om du blir sjuk efter klockan 12 och
behöver kontakta vården kan du ringa till
Bolidens hälsocentral på
telefonnummer: 090-785 91 23.
Vid allvarlig sjukdom eller skada ring 112.

Ändrade öppettider i sim- och styrkehall
Från den 21 december till och med den
6 januari är det ändrade öppettider i
sim- och styrkehallen.
Från den 7 januari är det öppet som vanligt.
Den 24, 25, 26 och 31 december är
sim- och styrkehallen stängd.
Ring kommunens växel på
telefonnummer 0918-140 00 om du vill veta
mer om sim- och styrkehallen och
vilka tider det är öppet.
Nästa nummer av Kommunbladet kommer
20 januari.
Vill du ha med någonting där kan du kontakta
Sofia Tjärnström.
Telefon: 0918-141 21.
E-post: sofia.tjarnstrom@norsjo.se

