Kommunbladet september 2015
Det här är en lättläst sammanfattning av
information från Norsjö kommun.

Projekt för ökad hälsa
Västerbottens hälso-undersökningar, VHU visar
att människor i Västerbotten har fått bättre hälsa.
Men det är främst i kommunerna vid kusten som
människor börjat må bättre.
Därför startar nu ett projekt för
ökad hälsa i Norsjö kommun.

Den 15 till 18 september finns
landstingets folkhälso-enhet i Norsjö för att
träffa invånare och lyssna på deras synpunkter om
hälsa och hur den kan bli bättre.
Synpunkterna kommer fungera som
underlag för hur landstinget och kommunen kan
utveckla arbetet med ökad hälsa.
Katarzyna Wikström är kommunchef i Norsjö.
Hon säger att projektet blir en
fantastisk nystart för folkhälso-arbetet i Norsjö.
Den tidigare satsningen gav bättre hälsa tack vare
samverkan mellan bland andra kommunen,
föreningsliv, daglig-varuhandel och
mat-producenter.
Vi hoppas engagera minst lika många nu,
säger Katarzyna.

Vem tycker du ska bli
ambassadör för Norsjö 2015?
Skicka ditt förslag och motivering till:
Norsjö kommun
935 81 Norsjö
Senast onsdag 23 september.
Märk kuvertet: Norsjöambassadör
Du kan också skicka e-post till:
aina.sjolinekman@norsjo.se

Ambassadören ska uppfylla någon av
dessa kriterier:


känna engagemang för Norsjös utveckling
i flera avseenden



vara väl känd och respekterad inom sitt
yrkes-område



inneha en stadigvarande plattform för att
sprida ett positivt budskap om Norsjö.

Vi vill veta vad du tycker!
Under hösten kommer en medborgar-enkät att
skickas ut till 600 Norsjöbor.
Vi ser gärna att ni svarar på den.
Insamling görs via pappers- och webb-enkäter.
Skicka in ditt svar mellan
den 18 september och 10 november.

Knut ́n
Torsdag den 17 september är det öppet hus.
Välkomna att besöka oss och se
det jobb vi gör i demonteringen.

Öppet-tider:
Måndag: klockan 9-19
Tisdag-fredag: klockan 9-15.45
Sista lördagen varje månad: klockan 10-13

Blodbussen
Blodbussen står parkerad vid
Norsjö hälsocentral tisdag den 15 september.
Blodbussen är öppen
klockan 13-16:30 och 17-18:30

Norsjö Hälsocentral informerar
Om du har lånat träningshjälp-medel som du
inte behöver längre vill vi att du lämnar
tillbaka dem.
Tänk på att ordna med nytt recept i
god tid före du tar sista tabletten.
Det kan ta 7-10 dagar innan du har
receptet på apoteket.
Recept som måste förnyas samma dag får du
betala 200 kronor för.
Tänker du åka utomlands och behöver
resevaccin?
Hör av dig till oss 4 till 5 månader före du ska
resa så vi hinner ge dig dina vacciner i god tid.
Hälsocentralen är öppen vardagar mellan
klockan 8 och 17.
Telefon: 090-785 91 16.

Nästa nummer av kommunbladet kommer i
postlådorna den 5 oktober.
Material till sofie.frohm@norsjo.se eller på
telefon 0918-141 21 senast den 17 september.

