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Turista i din egen kommun
Den 9 juni klockan 10 till 16 kan du turista i
Norsjö kommun.
Då kommer det att vara Öppet hus på många
besöks-mål som finns i kommunen.
Det är gratis inträde överallt och du kan köpa
fika, köpa souvenirer, äta lunch, gå på
guidade turer och vara med på aktiviteter.

Det kommer att gå en buss till vissa av
besöks-målen.
Bussen startar vid busstationen i Norsjö och
du kan boka plats på bussen via mejl.
E-post: info@goldoflapland.com
Bussresan kostar 50 kronor per person.

Turistbyrån behöver din hjälp
För att visa på allt som händer i kommunen vill
vi på turistbyrån ha aktuell information.
Vet du något evenemang eller någon aktivitet
som turistbyrån skulle kunna marknadsföra?
Skicka in alla tips till oss så
sprider vi informationen.

Många som besöker kommunen som turister

vill köpa med sig souvenirer.
Hör av dig om du har någonting som vi kan
sälja i vår souvenir-butik.
De som besöker kommunen behöver också
någonstans att bo.
Har du ett rum, en lägenhet, ett hus eller
en stuga som du vill hyra ut?
Vi hjälper gärna till att ordna det.

Besök eller kontakta oss på turistbyrån:
Norsjö turistbyrå
Nygatan 32
Telefon: 0918-142 00
E-post: norsjoturism@goldoflapland.com

Träffar på café Nyfiket
Måndag 13 maj klockan 17.30 till 19
besöker några av kommunens politiker caféet.
Det är Camilla Hedlund från centerpartiet och
Mikael Lindfors och Mattias Degerman
från socialdemokraterna.

Onsdag 15 maj klockan 13 till 15 är det
caféträff på järnvägsstationen i Bastuträsk.
Ingrid Ejderud-Nygren berättar om
gods-terminalen i Bastuträsk.

Nya öppettider på Knut´n i sommar

Den 1 juni till 31 augusti har Knut´n öppet
måndag till fredag klockan 9 till 15.45.

Utbildning
Om du vill arbeta inom hälso- och sjukvård,
socialtjänst eller äldreomsorg kan du söka
vård- och omsorgsprogrammet på
Norsjö gymnasium.
Utbildningen är 3 terminer och startar i höst.
Gör din ansökan senast 14 juni.

Om du vill veta mer eller få hjälp med din
ansökan ska du kontakta Christina Björk.
Telefon: 0918-142 70.
E-post: christina.bjork@norsjo.se

Norsjö bibliotek
Nu kan du själv låna och återlämna böcker och
annan media på Norsjö bibliotek.
Varje bok och media har ett chip som en dator
läser av när du lånar eller återlämnar något.
Säg till personalen på biblioteket om du
vill ha hjälp med hur du ska göra.
Du behöver ett lånekort och en pinkod till kortet
för att kunna låna själv.

Är du nybörjare på internet eller vill lära dig
mer om bibliotekets digitala tjänster kan du
vara med på inspirations-timmen.
Inspirations-timmen är tisdagar
klockan 13 till 14.

Tisdag 7 maj är ämnet Sök, låna om och
beställ medier i biblioteks-katalogen.
Tisdag 14 maj är ämnet E-böcker.
Tisdag 21 maj är ämnet Facebook.
Tisdag 28 maj är det visning av
bibliotekets data-baser.

Biblioteken har stängt
Biblioteken i Norsjö, Bastuträsk,
Kvarnåsen och Risliden har
ändrade öppet-tider den 8 till 10 maj.
Onsdagen den 8 maj är det stängt på kvällen.
Torsdagen den 9 maj är det stängt för att
det är Kristi himmelsfärds dag.
Fredagen den 10 maj är det stängt.

Onsdag 15 maj klockan 19 till 21 är det
stick-café för dig som tycker om att sticka.
Plats: Cillas café på Storgatan 56 i Norsjö.

Onsdag 22 maj klockan 14 är det språk-café för
dig som vill träna mer på din svenska.
Vi träffas på Norsjö bibliotek för att

fika och prata.
Biblioteket bjuder på fika.

Är du intresserad av berättande hoppas vi att
du vill vara med i Norsjö berättar-förening.
Föreningen fanns tidigare och ska starta igen.
Torsdag 30 maj klockan 18 är det
en första träff om berättar-föreningen på
Norsjö bibliotek.
Katarina Kling Löfbom från Skellefteås
berättar-förening ger tips och råd.
Biblioteket bjuder på fika.

Hundar som stör grannar
Norsjö kommuns miljö- och byggavdelning har
fått många klagomål på hundar som stör.
Det är mest hundar som står i rastgård och
skäller när ägaren inte är hemma.
Som hundägare ska du alltid försöka få din
hund att störa så lite som möjligt.
Hundar som skäller hela dagarna är inte okej.
Det kan finnas grannar som jobbat natt och
behöver få sova, grannar som är sjuka eller
är i hemmet större delen av dagen.
De ska inte behöva störas av hundskall.

Om en hund i en rastgård skäller så att den
stör grannarna på natten kan kommunen
förbjuda ägaren att ha hund i rastgård.

Det är viktigt att en hund som är mycket i
rastgård har det bra i rastgården.
Till exempel ska hunden alltid ha rent vatten
och rastas på annan plats minst
en gång varje dag.
Du bör motionera din hund var 6:e timme.
En hund som får mycket motion har ofta
lättare för att slappna av sedan.

Om du har din hund i löplina får den vara
bunden i linan i högst 2 timmar.
En hund som är yngre än 6 månader får inte
bindas alls, utom mycket korta stunder.
Du kan läsa mer om vilka regler som
gäller för hundägare på jordbruksverkets
webbsida: www.jordbruksverket.se

Plocka upp efter din hund
Du ska alltid plocka upp bajset efter din hund
när du rastar hunden i områden där det bor
andra människor.
Ingen vill trampa i hundbajs eller få det på
barnens kläder.
Du får bara ha din hund lös om du har
full kontroll på hunden,
många personer är rädda för hundar
eller allergiska.
Har du en hund som är aggressiv kan polisen

bestämma att hunden måsta ha munkorg.

Den 1 mars till 20 augusti ska hundar vara
kopplade när de är i skogen om de
gillar att jaga vilda djur,
eftersom djuren har sina ungar då.

Om du blir störd av hundar
Som granne får du under dagtid acceptera att
det finnsvissa ljud som kan störa dig,
till exempel gräsklippare, lekande barn,
musik och skällande hundar.
Om en hund skäller väldigt mycket ska du
kontakta hundägaren i första hand och
berätta att hunden skäller mycket.
Kanske vet hundägaren inte det.

Om det inte hjälper att du pratat med
hundägaren kan du kontakta kommunens
miljö- och byggavdelningen.
Du kan ringa via kommunens växel.
Telefon: 0918-140 00.
Miljö- och byggavdelningen tar då
kontakt med hundägaren.
Du kan vara anonym.
Hundägaren får då inte veta att
just du har klagat på att hunden stör.

Om du ska bygga någonting i sommar
Om du ska bygga till, bygga om eller bygga nytt
kan du behöva ett särskilt tillstånd för det,
till exempel ett bygglov.
Ta kontakt med kommunens miljö och
bygg-avdelningen för att få mer information
och för att få hjälp med din ansökan.
Om du tänker bygga någonting i sommar
måste du lämna din ansökan till kommunen
senast 31 maj för att hinna få tillstånd.

Om du har frågor om bygglov kontaktar du
Lorentz Karlsson
Telefon: 0918-141 50.
E-post: lorentz.karlsson@mala.se
Han kan också svara på energi-frågor.

Om du har frågor om miljö, till exempel om
avlopp, kontaktar du Göran Löfstedt.
Telefon: 0918-141 44.

Särskilda regler om du ska elda avfall
Att elda avfall hemma är förbjudet om
det kan vara farligt för miljön eller för
människors eller djurs hälsa.
Du kan bli åtalad om du eldar på ett farligt sätt.
Kontakta därför alltid kommunens
miljö och bygg-avdelning om du vill

elda avfall hemma.

Du kan också lämna ditt avfall på
kommunens återvinnings-stationer eller
på återvinnings-centralerna som finns i
Norsjö och Bastuträsk.

Återvinningen i Norsjö är öppen:
Måndagar och torsdagar klockan 17 till 20.
Onsdagar klockan 9 till 11 och
klockan 12 till 16.
Återvinningen i Bastuträsk är öppen:
Torsdagar klockan 15 till 19.

Kontakta Göran Löfstedt om du har
frågor om avfall.
Göran Löfstedt
Telefon: 0918-141 44.

Håll rent på din tomt
I plan- och bygglagen står det att du måste
sköta om din tomt så att det inte finns skräp
eller höga träd och buskar som kan skymma
sikten för trafik som passerar förbi din tomt.
Det finns särskilda regler för hur höga träd och
buskar du får ha och hur nära vägar,
gång-banor och cykel-banor växterna får stå.

Det får inte heller finas skräp och växlighet på

tomten som kan vara farlig för människor,
djur eller miljön.
Du får till exempel inte ha högt gräs på tomten
så att råttor och andra djur trivs där.

Om du har en väldigt ovårdad tomt kan
dina grannar anmäla dig.
Du kan också anmäla grannar som har
ovårdade tomter.
Anmälan gör du tillkommunens
miljö- och byggavdelning.

Om du har frågor eller vill göra en anmälan
ska du kontakta Göran Löfstedt.
Telefon: 0918-141 44.

Familjehem
När barn och ungdomar inte kan bo hos
sina föräldrar kan de behöva bo i en annan
familj, det som kallas familjehem.
De kan bo där kortare eller längre perioder.
Familjehemmets ska ta hand om barnet och
hålla kontakt och samarbeta med barnets
familj, skola och andra personer som är
viktiga för barnet.
Barnet har nära kontakt med en
socialsekreterare och familjehemmet får stöd
av en annan socialsekreterare.

Om er familj vill vara familjehem så
ska ni kontakta kommunens
familjehems-sekreterare
Emma Lindgren eller Malin Berglund.
Ring till kommunens växel: 0918-140 00.
Du kan också skicka e-post till:
emma.lindgren@norsjo.se
eller
malin.berglund@norsjo.se

Hemsjukvård
Den 1 september 2013 tar kommunen över
ansvaret för hälsovård och sjukvård i hemmet.
Du kommer att få samma vård som du får idag,
men personalen är anställd av kommunen
istället för av landstinget.

Det kommer mer information om det här i maj.
Informationen kommer att finnas som en
folder på hälsocentralen, kommunens
boenden, kliniker på sjukhusen och
på socialkontoret.

Om du har frågor kan du kontakta
Anette Johansson på telefon: 0918-142 39
eller Carin Östlund på telefon: 0918-142 41.

Öppettider för simhallen och styrkehallen

10 juni till 16 juni är hallarna stängda
för reparation.
17 juni till 30 juni är hallarna öppna
klockan 12 till 15.
1 juli till 11 augusti är hallarna stängda.
12 augusti till 18 augusti är hallarna öppna
klockan 12 till 15.
19 augusti är simhallen och styrkehallen
öppna som vanligt igen.

Politiska beslut
Kommunstyrelsen hade sammanträde 16 april.
Det här är några av besluten.

Norsjö gymnasium
Politikerna i kommunstyrelsen har beslutat
vilka utbildningar gymnasiet kommer att
erbjuda i höst.
Det är barn- och fritidsprogrammet,
el- och energiprogrammet,
industriprogrammet, samhällsprogrammet
och omvårdnadsprogrammet.
För att ett program ska starta måste det vara
minst 5 elever som söker och börjar
programmet.

Sommarskola

Kommunstyrelsen säger ja till sommarskola.
Sommarskola är för elever i årskurs 8,
årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet.
Sommarskola är också för elever som går
språk-introduktion, elever med
annat modersmål än svenska.

Sommarskolan kommer att vara
29 juli till 9 augusti.
Rektorn för årskurs 6 till 9 kommer att vara
rektor för sommarskolan.
För att kunna ha sommarskola behövs
2 stycken lärare i 2 veckor,
det kostar kommunen cirka 40 tusen kronor.

Norsjö lägenheter AB
Norsjö lägenheter AB har en organisation som
inte följer Lagen om upphandling.
Därför måste organisationen förändras.
Det finns 2 olika förslag på hur den nya
organisationen ska vara.
Kommunstyrelsen föreslår förslag nummer 2.
Förslaget är att Norsjö lägenheter AB tar över
all personal som arbetar där idag och
personal som arbetar med att sköta om
fastigheter, park och städ.
Kommunen ska då köpa de tjänsterna av
bolaget.

Det är politikerna i kommunfullmäktige som

ska bestämma vilket förslag som blir bäst.
Kommunchef Katarzyna Wikström ska presentera
båda förslagen för politikerna.
Den nya organisationen måste vara klar
senast 30 juni år 2014.

Norsjövallens skola byggs om
Företaget Libo care AB vill starta ett
behandlingshem i Norsjövallens skola och
hyra lokalerna av kommunen.
Kommunstyrelsen beslutade att
skolan ska byggas om och hyras ut till
Libo care AB.
Ombyggnaden får kosta högst
4 och en halv miljon kronor.

Libo care hyr också sporthallen på dagtid.
På kvällstid kan hallen hyras av andra.
Om någon vill använda sporthallen på dagtid,
kan de komma överens med Libo care.

Trafik vid Norsjöskolan
Det är mycket trafik vid Norsjö skola,
därför ska det göras förbättringar vid skolan.
Gatan ska bli enkelriktad och göras bredare
där det är avlämning,
Det ska byggas nya parkeringsplatser för bilar
och en parkering för cyklar.
Det ska också byggas ett staket där

bussarna stannar.

Några aktiviteter i Norsjö
14 maj
Den 14 maj kommer Tage G Pettersson till
Bastuträsk Folkets hus klockan 14 och till
Medan i Norsjö klockan 18.
Tage är Före detta försvarsminister i Sverige.
Han berättar om sitt liv och människor som
han mött när han arbetade som
försvarsminister.
Alla är varmt välkomna.
Socialdemokraterna i Norsjö bjuder på fika.

20 maj
Träff med kommunstyrelsens politiker
måndag 20 maj klockan 18 i Medborgarhuset.
Alla är välkomna.

16 juni
Författaren Torgny Lindgren fyller 75 år.
Torgny är från byn Raggsjö.
För att hylla Torgny har skådespelaren
Stig Östman en föreställning i byn Raggsjöliden
den 16 juni.
Stig har en föreställning kring 3 av
Torgnys berättelser,
Vatten, Den sanna kärleken och
Fem-finger-mandeln.

Föreställning med kaffe, smörgås och kaka
kostar 180 kronor per person.
Anmäl dig om du vill komma.
Telefon: 070-561 09 95.

Nästa kommunblad delas ut i början av juni.
Vill du ha med någonting i det numret
måste du mejla det till Sofie From
senast 16 maj.
E-post: sofie.from@norsjo.se

