Kommunbladet maj månad 2015
Nu har Norsjö kommun en digital skärm som
besökare kan använda vid besök i
kommunens verksamheter.
På skärmen finns en fråga som du kan
tycka till om.
Det kan till exempel vara:
Hur nöjd är du med nationaldags-arrangemanget?
Under frågan finns 4 gubbar med
olika ansikts-uttryck.
Välj den gubbe som motsvarar det du tycker.

När du valt gubbe kan du också
betygsätta aktiviteter på en skala från 1 till 4.
Svaren används för att se om det finns
några förbättrings-områden.

Klistermärken till din soptunna
Om du vill tillåta att hundägare kastar
hundbajs-påsar i din soptunna så finns det nu
klistermärken att sätta på soptunnan.
På klistermärket står det:
Här får du kasta din hundbajs-påse.
Klistermärken finns att hämta i
kommunhusets reception.

Friskvård för kommunens personal
Om du är intresserad av att ordna
friskvårds-aktiviteter för kommunens personal
kan du lämna förslag till Petra Danielsson på

e-post: petra.danielsson@norsjo.se
senast den 1 juni.
Vill du ordna friskvårds-aktiviteter under
våren 2016 ska du lämna in förslaget senast
den 1 december 2015.

De pengar som kommunen sätter av till
friskvård används till exempel som
bidrag till startavgifter.
Kontakta Petra Danielsson om du vill veta mer
om kommunens friskvårdssatsning.
e-post: petra.danielsson@norsjo.se

Kulturkalender
Ändrade öppet-tider på biblioteket i Norsjö
Den 12, 14 och 15 maj är biblioteket stängt.
Den 13 maj är det öppet mellan klockan 8-15.

Teater för elever i Norsjö
Teatergruppen Unghästen ger den 13 maj
2 föreställningar på Medan i Norsjö.
Klockan 9:30 är det improvisation-föreställning
för elever i årskurs 1 till 3.
Klockan 12:30 är det föreställningen
XXX – sex och sånt, för elever i årskurs 8.

Berättar-teater
Lördag 16 maj klockan 18:00 är det
berättar-teatern Gömda, men inte glömda i
Kvarnåsens skidstuga.

Har du ett evenemang som du tycker skulle
passa i Kulturkalendern?

Kontakta:
Berith Enkvist på Norsjö bibliotek.
Telefon: 0918- 141 60 eller 142 55.
E-post: berith.enkvist@norsjo.se

Vinnare i dikt-tävlingen
Nu är dikt-tävlingen från kärleks-veckan avgjord.
Första pris gick till dikten Vinter i Överby
av Magnus Lundström.
Tröstpriset gick till dikten
Då – innan jag ens anade av Larry Lundgren.
Heders-omnämnande gick till dikterna


Till min kära av Erik Grahn



Till mitt nyfödda barn av Pernilla Enmark



På avstånd av Christine Frank

Alla dikter som var med i tävlingen finns att
läsa på biblioteket i Norsjö.

Nyheter i kommun-appen
Nu finns matsedel inom vård och omsorg,
skolmatsedeln och idrottsscheman i
kommun-appen.
Matsedel inom vård och omsorg finns också
www. norsjo.se/matsedelvardomsorg
Kommun-appen finns i App Store för IOS
och i Play-butikerna för Android.

Syn- och hörsel-instruktör
Den 1 april börjar Louise Nyström Harnesk
arbeta som syn- och hörsel-instruktör på

Norsjö kommun.
Hon jobbar onsdagar mellan
klockan 8 och 17.

Kontaktuppgifter:
Mobil: 070-641 28 77
Besöksadress:
Vinkelbo
Storgatan 33
E-postadress: ann-louise.nystrom@norsjo.se

Nya avgifter för hjälpmedel
Om du behöver hjälpmedel för att klara din
vardag kan kommunen eller hälsocentralen hjälpa
till med beställning av hjälpmedel.
Vissa hjälpmedel måste du köpa själv och
ansvara för.
Det gör du från webbplatsen www.varsam.se eller
på telefon 019-125 505.
Om du är yngre än 20 år är hjälpmedel gratis.

Om din bostad måste anpassas för att du ska klara
din vardag, till exempel ta bort trösklar,
sätta in vägghandtag i duschen eller få en
dörröppnare monterad till din entré-dörr måste
du ha ett bostadsanpassnings-intyg.

Om du har frågor om vad som gäller för
just dig kan du kontakta
Arbetsterapeut Sofie Lindström på
telefon: 0918-142 46.

Några hjälpmedel som har nya avgifter är

till exempel rollator,
dusch-pall och griptång.

Nästa nummer av kommunbladet kommer
i postlådorna den 1 juni.

