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

Flykting-katastrofen
En stor flykting-katastrof pågår just nu och
därför är det många människor som
söker asyl i Sverige.
Asyl kallas det när man söker skydd i
ett annat land än sitt eget.

Norsjö kommun får många frågor om
kommunens ansvar och hur man kan hjälpa till.
Vi har därför samlat information om
flykting-katastrofen här.

Norsjö kommuns ansvar
Migrationsverket heter den myndighet som
bland annat beslutar ifall personer som
kommer till Sverige får bo kvar här.

Norsjö kommun tar emot flyktingar
som har fått uppehålls-tillstånd av
Migrationsverket.
Uppehålls-tillstånd är ett avtal om att få
bosätta sig i Sverige.
Norsjö kommun har inget särskilt boende för
vuxna och familjer som saknar
uppehålls-tillstånd.
Medan de väntar på uppehålls-tillstånd kan de
bo hos till exempel släktingar eller vänner.

Migrationsverket vill nu att alla
svenska kommuner ska ta emot
fler flyktingar på grund av hur
oroligt det är i världen.

För Norsjö kommun innebär det ett krav på
att vi ska ta emot fler människor som
behöver hjälp.
Det kan vara vuxna flyktingar, men även
flyktingbarn som kommer ensamma till
Sverige utan sina föräldrar eller
annan vårdnads-havare.

Du kan hjälpa till
Du kan själv hjälpa till genom att
ställa upp som till exempel familjehem eller
god man för ensamkommande flyktingbarn.

Ett annat sätt att hjälpa till är att delta i
något som heter Vän i Norsjö.
Vän i Norsjö är ett sätt att göra det lättare för
nyanlända personer att lära sig svenska och
få en fungerande vardag genom att lära känna
människor som har bott i Sverige länge.

Vill du veta mer om hur du kan hjälpa till?
Ring Norsjö kommun på telefon 0918-140 00.

Folkhälso-enheten tackar deltagare
Politikerna i folkhälso-enheten tackar alla
som i mitten av september deltog i goda
samtal och gav intressanta synpunkter om
framtidens hälsa i Norsjö.

Kulturkalender oktober
Vecka 41 är det Europeiska Dyslexi-veckan.
Norsjö bibliotek uppmärksammar
läs- och skrivsvårigheter under temat
Rätten att läsa.

Du kan se utställningar, få information om
läs-hjälpmedel och lära dig att ladda ner
tal-böcker till dator eller mobil-telefon.
Öppettider:
Onsdag den 7 oktober mellan klockan 17-19 och
torsdag den 8 oktober mellan klockan 13-14.30

Fredag 9 oktober klockan 19 är det
föreställningen Opera für alle på Medan.
Medverkande: Karolina Blixt operasångerska och
Samuel Skönberg, pianist.
Lördag 24 oktober klockan 19 är det
teater-föreställningen Kanske Frankenstein på
Medan med Jens Nilsson.

Fredag 30 oktober klockan 19 hyllar
Cecilia Kyllinge musikern Björn Afzelius
på Medan.
Medverkande:
– Cecilia Kyllinge, sång och berättande
– Bengt Kyllinge, saxofon och sång
– Fia Viktorsson, percussion och sång
– Anders Larm, gitarr och sång

Från den 26 till 30 oktober är det

Kulturlovs-vecka med skapande aktiviteter för
barn i åldrarna 10 till 16 år.

Har du ett evenemang som du tycker
skulle passa i Kulturkalendern?
Kontakta:
Berith Enkvist på Norsjö bibliotek.
Telefon-nummer: 0918- 141 60 eller 142 55
E-post: berith.enkvist@norsjo.se

Information om Trädgårdstippen
På kommunens trädgårdstipp kan du lämna
gräsklipp, kvistar, löv och annat
lätt nedbrytbart avfall från trädgården.
När kommunens personal besökte
trädgårdstippen hittades både byggavfall,
gummi och plast bland trädgårdsavfallet.

Kommunen vill nu påminna om att reglerna för
trädgårdstippen ska följas av alla,
annars kan trädgårdstippen komma att stängas.
Plast, metall, byggavfall och gummi ska
lämnas på kommunens återvinnings-central.

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
Om du är intresserad av att samla på frimärken
kom på besök, vi har fått in en
stor samling häften.
Öppet-tider:
Måndag: klockan 9-19
Tisdag-fredag: klockan 9-15.45
Sista lördagen varje månad: klockan 10-14

Webbportal Handelsplats Norsjö
I samband med nätverks-träffar har synpunkter
lämnats om värdet av att samla information på
nätet om lokala företag, verksamheter och
tjänster för att underlätta för medborgarna att
köpa varor och tjänster i Norsjö.

Kommunen har upphandlat skapandet av
webbportalen Handelsplats Norsjö.
Portalen lanserades den 1 augusti 2015 och
drivs av föreningen Norsjöbygdens Företag i
samarbete med Norsjö kommun.
På www.handelsplatsnorsjo.se finns information
om olika evenemang som till exempel bio, teater,
andakt och förenings-träffar.
Här finns också en Köp och sälj sida som är
gratis att använda för privatpersoner och en sida
med erbjudanden från lokala företag.

Under rubriken veckans lunch presenterar
restauranger sin meny.

Du som är företagare och vill synas på
Handelsplats Norsjö hittar information om
medlemskap under menyn företag/lägg till
företag.

Föreläsning om kommunikation
Torsdag 22 oktober klockan 19 är det
en föreläsning om kommunikation med
Kelly Odell på Medan.
Föreläsningen är gratis.

Nästa nummer av kommunbladet kommer i
postlådorna den 2 november.
Material till sofie.frohm@norsjo.se eller på
telefon 0918-141 21 senast den 15 oktober.

