Kommunbladet april år 2014,
information från Norsjö kommun.
Kommunens överförmyndar-nämnd har
anställt en ny handläggare som heter
Helén Ask.
De som arbetar på överförmyndar-nämnden ska
se till att de som är god man eller förvaltare
sköter sina jobb på ett bra sätt.
De som är god man eller förvaltare hjälper
personer som inte kan ha hand om
sina pengar själva eller som behöver stöd
för att kontakta olika myndigheter.

Om du vill vara god man eller förvaltare
eller veta mer om vad det är,
kan du kontakta Helén Ask eller
Lena Brännström på överförmyndar-nämnden.
Ring kommunens växel: 0918-140 00.

Färdtjänst och riks-färdtjänst
Om du behöver ett nytt tillstånd för färdtjänst
eller riks-färdtjänst ska du kontakta
Karl Nyström Edefjäll på kommunen.
Ring kommunens växel 0918-140 00.

Norsjö hälsocentral
För att du ska slippa sitta och vänta när du
kommer till Norsjö hälsocentral ska du

boka en tid innan ditt besök.
Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16.
Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först.

Studera på distans
Du kan studera Vård- och omsorg på distans
genom Norsjö lärcentra.
Utbildningen är 3 terminer.
Utbildningen ger dig en bra grund för att
arbeta inom hälsovård, sjukvård,
socialtjänst eller äldrevård.
När du är klar med utbildningen kan du
till exempel arbeta som under-sköterska,
handledare eller personlig assistent.

Du måste ansöka innan 30 maj om du vill
börja studera i höst.
I ansökan ska du ha med betyg från
grund-skola och Svenska A eller Svenska 1.
Om du har jobbat med vård eller omsorg
ska du skicka med intyg på det.

Blanketter finns på www.norsjo.se under
rubriken Blanketter och Vuxen-studier.
Du kan också hämta blanketter på
Norsjö lärcentra.

Vill du studera till sjuksköterska finns möjlighet
att också göra det på distans.
Kontakta Norsjö lärcentra så får du veta mer.

De kan svara på frågor om utbildningar och
hjälpa dig med ansökningar.

Norsjö lärcentra
Telefon: 0918-142 57.
Lena Bjursell
E-post: lena.bjursell@norsjo.se
Therese Fjellström
E-post: therese.fjellstrom@norsjo.se

Kultur för dig som är senior
Norsjö kommun kommer att starta
ett projekt som heter Kultur för seniorer.
I projektet kommer kommunen att ha
olika kultur-aktiviteter för personer som är
65 år eller äldre.

Målet med projektet är att äldre personer ska
få bättre hälsa och ökad livs-kvalitet,
när de är med på aktiviteter som till exempel
innehåller sång, dans, teater och musik.
Ann-Louise Nyström ansvarar för projektet.

Vill du veta mer om projektet kan du ringa
kommunens växel.

Kultur-kalender april
Onsdag 9 april klockan 19 på Medan
föreställningen Jag är tusen år

med Giron Sami Teather.

Torsdag 10 april klockan 10 på Medan
föreställning för elever i årskurs 8,
XXX- om sex och sånt.

Onsdag 23 april är det
Världs-bokdagen på Norsjö bibliotek.
Biblioteket har öppet
klockan 8-15 och klockan 17-19.
Det är olika aktiviteter under dagen och
klockan 17-19 bjuder biblioteket på fika.

Torsdag 24 april klockan 18.30 på Medan
Musikskolans vår-konsert.

Har du frågor eller någon aktivitet du vill
ha med i kultur-kalendern kan du kontakta
Berith Enkvist på Norsjö bibliotek.
Telefon: 0918-141 60 eller 0918-142 55.
E-post: berith.enkvist@norsjo.se

Information från Knut´n
Personal på Knut´n tömmer alla
hundbajs-sopkorgar i kommunen,
så kallade hund-latriner.
Det är viktigt att du kastar hundbajs-påsar
i dessa grå sopkorgar och inte i
de gröna soptunnorna.

Vill du köpa möbler på Knut´n så
kan du just nu bjuda på de möbler Knut´n
har till försäljning.
Vill du lägga ett bud på någon möbel
ska du göra det innan 30 april.

Knut´n
Industrivägen 1
Telefon: 0918-100 03.
Öppet
Måndagar klockan 9-19.
Tisdagar-fredagar klockan 9-15.45.
Sista lördagen varje månad klockan 10-13.

Kom och fira Valborgs-mässo-afton
Kom och fira att våren är här!
Valborgs-mässo-afton den 30 april
vid kommunhuset klockan 18.
Kyrko-kören sjunger och Erik Grahn talar.

Det är också firande på Hattsten-borgen
klockan 19-21.
Hattsten-borgen ligger efter vägen
mot Norsjövallen.
Det blir brasa, vår-tal, kör och
du kan köpa fika, våfflor och korv.

Andra aktiviteter i vår
Pimpel-tävling söndag 13 april

vid Rännudden, Norsjövallen.
Tävlingarna börjar klockan 10 och
är delade i 3 olika grupper.
En elit-klass, en öppen klass och
en klass för barn och unga som är
högst 14 år.

Om du har frågor kan du kontakta
Norsjö sportfiske-klubb.
Steve, telefon: 070-232 40 19.
Harriet, telefon: 0918-200 29.

15 april klockan 12 på Medan är det
filmdag för seniorer.
Då visar SPF gamla Norsjö-filmer.

Föreläsning på Medan 13 maj klockan 18.30.
Emerich Roth överlevde 5 av nazisternas
koncentrations-läger.
Han berättar om sitt liv och om hur
de flesta i hans familj dödades av nazisterna.

Nästa kommunblad kommer 5 maj.
Vill du ha med något där kan du kontakta
Sofia Tjärnström.
Telefon: 0918-141 21.
E-post: sofia.tjarnstrom@norsjo.se

