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

Nationaldagen i Norsjö och Bastuträsk
Lördag den 6 juni 2015 klockan 13 startar
firandet av nationaldagen på
hembygds-området i Norsjö.
I Bastuträsk firas nationaldagen i samarbete med
Café Nyfiket på järnvägsstationen.

Det här är några punkter från
programmet i Norsjö:


Uppvisning av folkdanslaget



Ceremoni för nya medborgare



Högtidstal av kommunfullmäktiges
ordförande Sam Venngren



Underhållning av musikskolan

Klockan 12 bjuder Norsjö kommun nya
medborgare och deras familjer på smörgåstårta.
Anmäl dig till Sofie From senast tisdag 2 juni.
E-post: sofie.from@norsjo.se
Telefon: 070-636 32 42.

Klockan 12.45 startar nationaldags-tåget
från Medan.

Riks-färdtjänst sommaren 2015
Om du planerar att resa till en annan kommun i
sommar och tänker beställa riks-färdtjänst ska du

ansöka om det minst 3 veckor innan du ska resa.
Riks-färdtjänst beställer du hos
kommunens bistånds-handläggare.

Telefontid mellan klockan 8 och 9.
Telefon: 0918-141 27, 142 86 eller 141 34.
När du fått din ansökan godkänd ringer du
telefon 0915-100 00 för att beställa färdtjänsten.
Riksfärdtjänst är en service för personer med
funktionshinder som gör att de inte kan resa med
till exempel tåg eller buss.
Vill du veta mer om riks-färdtjänst eller
färdtjänst kan du prata med
kommunens bistånds-handläggare.

Ansökningar om bygglov
Om du vill bygga om eller bygga till i
sommar ska du ha skickat din ansökan om
bygglov till kommunen senast den 8 juni.
Har du frågor om vad som gäller för
just dig kan du kontakta Lorentz Karlsson på
telefon 0918-141 50.
Frågor om till exempel avlopp och värmepumpar,
kontakta Göran Löfstedt på telefon 0918-141 44.

Öppettider sommaren 2015
Växel och reception i kommunhuset
Från den 1 juni till 31 augusti är kommunhuset
öppet mellan klockan 8 och 16.

Knut´n
Från den 1 juni till och med den 30 augusti
är Knut´n öppen på vardagarna mellan
klockan 9,00 – 15,45.

Simhallen och styrkehallen
Vecka 23: stängt.
Vecka 24, 25, 26, 32, 33:
öppet måndag, tisdag, torsdag mellan
klockan 12 och 15.
Vecka 27-31: stängt.
Från vecka 34, öppet som vanligt igen.
Följ oss på Facebook:
www.facebook.com/norsjoarena

Bibliotek
Norsjö
Från den 29 juni till 13 juli har
biblioteket öppet de här tiderna:
Måndag, klockan 12-15 och 17-19.
Tisdag, klockan 12-15.
Onsdag, klockan 12-15 och 17-19.
Torsdag, klockan 12-15.
Fredag, klockan 12-15.
Vecka 29-30 är biblioteket stängt

Bastuträsk
Stängt vecka 26-32.

Kvarnåsen
Stängt vecka 25-31.

Återvinningscentraler

Norsjö
Måndag, klockan 17-20
Onsdag, klockan 9-11 och 12-16
Torsdag, klockan 17-20

Bastuträsk
Tisdag, klockan 9-11 och 12-14
Torsdag, klockan 15-19

Skolavslutning 2015
Fredag den 5 juni klockan 13 har
gymnasiets elever avslutning i Norsjö kyrka.
Klockan 14.30 serveras fika för elever, familjer
och personal på Medan.

Norsjö Hälsocentral
Under sommaren tar hälsocentralen endast
emot patienter med akut sjukdom eller skada.
Hälsocentralen är öppen vardagar mellan
klockan 8 och 17.
Telefon: 090-785 91 16.

Nästa nummer av kommunbladet kommer i
postlådorna den 7 september.
Material till sofie.frohm@norsjo.se eller på
telefon 0918-141 21 senast den 20 augusti.

