Kommunbladet november 2015
Det här är några av artiklarna i
kommunbladet nummer 8 2015.
Har du frågor eller vill veta mer om vad som
händer i Norsjö under november månad?
Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller Sofie
From, telefon 0918-141 21.

Flykting-situationen – vem gör vad?


Länsstyrelsen är en statlig myndighet.
Länsstyrelsen ansvarar för att hjälpa
länets kommuner och andra
myndigheter arbeta tillsammans.
Länsstyrelsen ansvarar även för
information till allmänheten och till
tidningar, radio och TV.



Migrationsverket ansvarar för att
besluta ifall personer som kommer till
Sverige får bo kvar här.
Migrationsverket ordnar även mat och
boende för de flyktingar som inte kan
ordna det själva.



Kommunen ansvarar för flyktingbarn
som kommer ensamma till
Sverige utan sina föräldrar eller
annan vårdnads-havare.
Kommunen ansvarar också för
nyanlända som har fått
uppehålls-tillstånd.

Uppehålls-tillstånd är ett avtal om att
få bosätta sig i Sverige.


Polisen ansvarar för den olagliga
invandringen.



Landstinget ansvarar för
hälso- och sjukvård till flyktingar.

Mer information hittar du på:
www.norsjo.se/integration.
Där finns en länk som heter
Aktuellt om flyktingsituationen.

Information om att bli god man för
ensam-kommande flyktingbarn
Välkommen till en informations-träff om att bli
god man till ensam-kommande flyktingbarn.
God man kallas en person som arbetar med att
hjälpa andra med till exempel ekonomi och
kontakter med myndigheter.
Vi berättar om vad en god man gör, vad som
krävs för att du kan få bli god man och vilken
ersättning du får.
17 november
Klockan 18 till 20
Kommunhuset, lokalen Älgen
Välkommen!

Tallriks-modellen – det här
behöver din hjärna
Sjukskrivningarna ökar och det beror till
stor del på att vi tröttar ut våra hjärnor.
Den här föreläsningen handlar om en så kallad
tallriks-modell för hjärnan och hur vi kan
hjälpa hjärnan på bästa sätt.
Föreläsare är projektledarna för
projektet Psykisk hälsa i fokus.
10 november kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00
Plats: Medan, Norsjö
Välkommen!

Vaccination mot influensa
Torsdag 5 november kl. 13.30 startar
höstens influensavaccination.

Du kan komma och vaccinera dig på
torsdagar mellan kl. 13.30 och 16.00
fram till nyår.
Bär gärna kortärmat.
Ingen tidsbokning, det är drop in
som gäller.
Välkomna!
Norsjö hälsocentral
Telefon: 090-785 91 16

Knut’n informerar
Tisdag 3 november öppnar jul-rummet och
Knut’n har därför öppet kl. 9.00 till 19.00
I jul-rummet kan du fynda allt från
porslins-tomtar och julgrans-pynt till
vackra belysningar.
OBS! På grund av detta är det inte
kvälls-öppet på måndag 2 november.

Vem bakar Norsjös
bästa pepparkaks-hus?
Baka ditt bästa pepparkaks-hus och
kom med det till biblioteket
senast 26 november kl. 17.00.
På skylt-söndag den 29 november startar
omröstningen om bästa huset.

Har du ett arrangemang till
Kärleksveckan i februari?
Hör av dig till oss så kommer ditt
arrangemang med i programmet!
Mari-Louise Skoogh
Telefon: 070-646 49 44
E-post: mari-loiuse.skoogh@norsjo.se
Sofie From
Telefon: 0918-141 21
E-post: sofie.from@norsjo.se

Kulturkalender november
Bibliotekens öppet-tider:
Norsjö bibliotek
Måndag: kl. 8 till 15 och kl. 17 till 19
Tisdag: kl. 10 till 15
Onsdag: kl. 8 till 15 och kl. 17-19
Torsdag: kl. 8 till 17
Fredag: kl. 8 till 15
Bastuträsk bibliotek
Tisdag: kl. 08.30 till 11.30 och kl. 16-19

Evenemang
2-6 november
Psykeveckan
Psykeveckan uppmärksammas på
Norsjö bibliotek med en
utställning om psykisk ohälsa och
vägar tillbaka.
Arrangör: Norsjö bibliotek
9-13 november
Nordiska biblioteks-veckan
Årets tema är Vänskap i Norden.
Bokutställning, högläsning,
kura gryning på förskolor.
Arrangör: Norsjö bibliotek
9 november kl. 08.30
Kura gryning
Uppläsning av ”Våffelhjärtat” för
inbjudna skolklasser.

Plats: Norsjö bibliotek.
Arrangör: Norsjö bibliotek
9 november kl. 18.00
Kura skymning
Uppläsning ur ”Islänningasagorna”
Vi bjuder på fika.
Plats: Norsjö bibliotek
Arr: Biblioteket
11 november kl. 08.30
Kura gryning
Uppläsning av ”Våffelhjärtat” för
inbjudna skolklasser.
Plats: Norsjö bibliotek
Arrangör: Norsjö bibliotek
11 november kl. 19.00
Adak-Ulla
En berättar-föreställning med
Marianne Folkedotter och Sunniva Abelli.
Plats: Medan, Norsjö
Arrangör: Norsjö Musik &
Teaterförening.
Medarrangör: ABF
19 november kl. 14.00
Bibliotekspersonalen bjuder på boktips!
Vi bjuder också på fika!
Plats: Norsjö bibliotek
Arrangör: Norsjö bibliotek

29 november kl. 14.00-17.00
Öppet hus på skyltsöndag!
Försäljning av utsorterade böcker, tidskrifter
med mera.
Vi bjuder på glögg, saft och pepparkakor.
Plats: Norsjö bibliotek
Arrangör: Norsjö bibliotek
5 december kl. 19.00
Bluegrassbandet Sideshow Stringband
Plats: Medan, Norsjö
Arrangör: Norsjö Musik &
Teaterförening.
Medarrangör: ABF
2 december kl. 18.00
Latinamerika – utveckling eller
avveckling?
Möt journalisten och författaren
Stefan Strömberg.
Vi bjuder på fika.
Plats: Norsjö bibliotek.
Arrangörer: Norsjö bibliotek,
Bibliotek mot rasism, Region Västerbotten,
Europa Direkt.

Har du ett evenemang som du tycker skulle
passa i Kulturkalendern?
Kontakta Berith Enkvist på Norsjö bibliotek
Telefon: 0918-142 56
E-post: berith.enkvist@norsjo.se

