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Miljö och bygg

Vedeldning

Katter

Rök från vedeldning innehåller flera
hälsoskadliga ämnen och en del är
cancerframkallande. Utsläpp från
småskalig vedeldning drabbar framförallt
astmatiker och människor som lider av
luftrörs- och andningsbesvär. Större delen
av utsläppen från vedpannor är resultat
av att förbränningen är ofullständig.
Installation av ackumulatortank,
tillsammans med lämplig eldningsteknik
leder till att utsläppsmängderna kan
minska med 60- 90% beroende på
pannans konstruktion och ålder.
Att elda med sopor, spånskivor, målat
eller impregnerat virke är förbjudet.

Du som är kattägare har ett ansvar för
att din katt mår bra, inte stör andra eller
vistas på offentliga lekplatser.

Bygganmälan

Om du som fastighetsägare planerar att
göra en installation eller väsentlig ändring
av eldstad eller rökkanal ska du enligt
Plan- och bygglagen göra en anmälan till
miljö- och byggavdelningen.

Titta på röken!

Du eldar rätt om röken är:
• Nästan osynlig vid varmt väder.
• Vitaktig vid kallt väder då vattenångan
kondenserar i kylan.
Om röken är svart eller gul tyder det på
dålig förbränning eller fel bränsle.
Kontrollera röken så att den inte slår ner
på grannarnas hus.

Tips till vedeldare:

• Använd torr ved, d v s hugg veden ett
år i förväg, lagra den sedan torrt.

• Använd miljögodkända pannor,

kaminer, braskaminer och spisinsatser.

Vad säger lagen om kattägares
ansvar?

Enligt 1 § lagen om tillsyn över hund och
katt ska katten hållas under sådan tillsyn
som krävs för att den inte ska orsaka
skador och olägenheter. I djurskyddslagen
ges bestämmelser om hur djur ska skötas
för att försäkra att de mår bra. Tänk på
att om du börjar mata herrelösa katter så
tar du även på dig ansvaret för katterna.
I miljöbalken står det att husdjur och
andra djur som hålls i fångenskap ska
förvaras och skötas så att olägenheter för
människors hälsa inte uppkommer.

Vilka skador kan min katt orsaka?

De problem som brukar påtalas på grund
av lösspringande katter är till exempel
skador på planteringar, föroreningar i
rabatter och sandlådor, repor på parkerade
bilar, sönderklösta dynor och katthår på
uteplatser, intrång i byggnader genom
öppna fönster eller dörrar.

Hur kan jag förhindra att min katt
stör andra?

• Prata med dina grannar om du har en
•
•

• Småelda inte, utan hellre sällan och

•

•

•

•

•

rejält
Tillräckligt med luft samt
förbränningstemperaturer runt 900°C
- 1000 °C är en nödvändighet för en
optimal förbränning och ger det bästa
energiutbytet.
Om du har vedpanna, komplettera den
med en ackumulatorvolym på minst
1500 liter. Då behöver du bara elda en
gång per dag för att värma huset.
Vid nyinstallation, ändring och
reparation; kräv minst ett års garanti
på utfört arbete.

•

utekatt.
Håll katten inomhus. De flesta katter
trivs alldeles utmärkt inomhus, särskilt
om de är kastrerade/steriliserade.
Ha en kattlåda och lär katten att göra
sina behov i en låda, även om den
vistas ute.
Kastrera/sterilisera katten om den inte
ska användas till avel.
Om man inte vill kastrera sin honkatt
utan vill använda henne i avel, kan
man ge henne P-piller under de tider
man vill förhindra ovälkomna
kattungar.
Undvik att mata katter utomhus.

En katt som med skäl kan antas
vara övergiven eller förvildad
En katt som kan antas vara övergiven
eller förvildad, får avlivas av
jakträttsinnehavaren eller av någon
som företräder denne (enligt Lagen
om tillsyn av hund och katt). Inom

tätbebyggt område krävs dock tillstånd
av Polismyndigheten. En tam katt bör
antas ha ett hem, men för att minska
risken att din katt råkar illa ut bör den
bära halsband med ägarens namn, adress
och telefonnummer och vara öronmärkt/
chipmärkt.

Om du tror att en katt är hemlös
eller övergiven

Verkar katten pigg och välvårdad, låt den
inte komma in och mata den inte. Katten
vet säkert var den bor. Oftast är det nog
en katt som är ute på äventyr, kanske
på spaning efter ett bra matställe. Om
katten är mager och inte ser välvårdad
ut, försök fånga in den. Katten kanske
har ett halsband med telefonnummer.
Kolla om katten är ID-märkt i ett öra
med en tatuering, som då ska finnas som
en bokstavs- och sifferkombination i ena
örats insida. Om ingen öronmärkning
syns kan katten ändå vara ID-märkt med
ett mikrochip som sitter under huden
mellan skulderbladen. Chipet kan avläsas
på veterinärklinik eller av polisen. Om du
inte kan hitta ägaren, kontakta polisen,
ring 114 14. Om katten verkar sjuk eller
skadad bör du kontakta Länsstyrelsen, du
hittar kontaktuppgifter på deras hemsida
http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten

Om du störs av katter

Har du problem med katter som stör, ska
du i första hand ta kontakt med djurägaren
och informera honom eller henne. Om
ni inte kan lösa problemen själva kan ni
kontakta miljö- och byggavdelningen.

Kringströvande katter på din tomt

Det finns ingen lag som förbjuder folk
att släppa ut sin katt. I dagsläget är det
den som störs av lösspringande katter,
exempelvis i sin trädgård, som själv måste
skydda sig mot katterna. Detta kan göras
genom att till exempel schasa bort katten,
sätta nät över sandlådor och rabatter samt
hålla fönster och dörrar stängda.
Du får inte lägga ut gift eller på annat
sätt skada katten. Det kan ge böter eller
fängelse upp till två år. Om grannens
katt går hem till dig och du inte lämnar
igen katten, kan du göra dig skyldig till
brott, stöld eller möjligen egenmäktigt
förfarande.
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Verksamhetsområdet kommunal utveckling

Information från
Knut´n

Kulturkalender oktober - december
Bibliotekens öppettider:
Norsjö bibliotek

öppnar torsdag 1/11 kl 10:00 och vi har
ett extra kvällöppet den dagen till kl
19:00. Välkommen!

Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Vi ställer ut nya saker varje dag

Tisdag:

Julrummet

Just nu finns det fina möbler och
vinterkläder.

Köp klapparna på Knut’n!

Gör en god gärning för miljön och gör
samtidigt någon glad.

Presentkort

Vi säljer presentkort på varfri summa,
säg till i kassan.

Öppettider

Måndag 		
Tisdag-fredag
Sista lördagen
varje månad

10:00-19:00
10:00-16:00
10:00-13:00

Välkommen
in till oss
på Knut´n!

Boka tid för aktivitet
Det finns gott om lediga tider i
Norsjövallen och Bastuträsk sporthallar.
Bokning görs via Norsjö Arenas hemsida
www.norsjo.se/norsjoarena

Vad är en ringbil?
Sugen på att resa? Om du väljer att åka
kollektivt till en mindre trafikerad ort kan
det hända att du får åka ringbil.
Likt en buss följer ringbilen en tidtabell.
Skillnaden mellan en ringbil och en buss,
är att ringbil går på beställning. Turen går
högst en gång per trafikeringsdag, om inte
annat anges. Biljettbestämmelserna är lika
som på bussen.
Många tror att ringbilen endast kör turen
Bastuträsk-Norsjö men det finns ett
flertal ringbilslinjer i kommunen. Du
hittar dem på www.tabussen.nu eller
genom att ringa Reseservice
tel 0771-25 10 20
Obs: Ringbilen beställes hos Reseservice
tel 0771-25 10 20 senast klockan 17.00 en
dag före avresa.
Information från www.tabussen.nu

08:00
10:00
08:00
08:00
08:00

-15:00, 17:00 -19:00
-15:00
-15:00, 17:00 -19:00
-17:00
-15:00

Bastuträsk bibliotek

08:30-11:30, 16:00-19:00

29 oktober-2 november

Kultur/läslovsvecka i Norsjö kommun
Skapande aktiviteter för barn i åldrarna
10-16 år. Arr: studieförbunden, biblioteket,
fritidsgården, utvecklings- och tillväxtkontoret

Måndag 5 november kl. 14:00

Bokstund för små barn
För barn från ca 4 månader – 1,5 år. Syskon
är också välkomna.
Plats: Norsjö bibliotek. Arr: Norsjö bibliotek

Vecka 45, 5-9 november

Psykeveckan
Uppmärksammas på Norsjö bibliotek med en
litteraturutställning om psykisk ohälsa och
vägar tillbaka.
Arr: Norsjö bibliotek

Onsdag 7 november kl. 19:00

Teater Västernorrland ger: Family feelings
– en komedi om familjen
Plats: Medan, Norsjö
Arr: Norsjö Musik & Teaterförening
Medarr: ABF

Lördag 10 november kl. 12:00-17:00

Brädspelsdag på biblioteket
Det kommer att finnas flera spel att pröva på
plats, ta med dig dina favoritspel eller lär dig
ett nytt spel tillsammans med andra.
Plats: Norsjö bibliotek. Arr: Norsjö bibliotek

12- 16 november

Nordiska biblioteksveckan
Årets tema är: Hjältar i Norden
Bokutställning, högläsning, kura gryning för
inbjudna barngrupper
Arr: Norsjö bibliotek

Onsdag 14 november kl. 18:00

Måndag 19 november kl. 14:00

Bokstund för små barn
För barn från ca 4 månader – 1,5 år. Syskon
är också välkomna.
Plats: Norsjö bibliotek.
Arr: Norsjö bibliotek

Onsdag 21 november kl. 18:00
Folktro i Norsjöbygden– Erik-Oscar
Oscarsson berättar
Arr: Norsjö bibliotek, Alla-tiders Norsjö,
Skellefteå museum

Söndag 2 december kl. 14:00-17:00
Öppet hus på skyltsöndag!
Försäljning av gallrade böcker, tidskrifter mm.
Vi bjuder på glögg, saft och pepparkakor.
Plats: Norsjö bibliotek.
Arr: Biblioteket

Måndag 3 december kl. 14:00

Bokstund för små barn
För barn från ca 4 månader – 1,5 år. Syskon
är också välkomna.
Plats: Norsjö bibliotek.
Arr: Norsjö bibliotek

Tisdag 4 december kl. 19:00

Teater Västernorrland ger:
Bjällerklang – med Cecilia Kyllinge mfl.
Plats: Medan, Norsjö
Arr: Norsjö Musik & Teaterförening
Medarr: ABF

Lördag 15 december

Hasse å Tages julafton- teaterresa till
Västerbottensteatern i Skellefteå
Avresa från Norsjö Resecentrum kl 12:15
Arr: Norsjö Musik & Teaterförening
Medarr: ABF

Med reservationer för ev. ändringar.
Har du ett evenemang som du tycker
skulle passa i Kulturkalendern,
kontakta:
Berith Enkvist, biblioteks- och kulturstrateg
Norsjö bibliotek
Tfn 0918- 142 56, 142 55
E-post: berith.enkvist@norsjo.se

Kura skymning
Utställning av nordisk litteratur
Uppläsning ur ”Kungar av Island” av Einar
Mar Gudmundsson. Vi bjuder på fika!
Plats: Norsjö bibliotek. Arr: Biblioteket

Information om felanmälan
Norsjö kommun kommer inom kort att
införa ett nytt system för felanmälan.
Systemet ska bidra till att den som
anmäler ett fel till kommunen ska få
bättre återkoppling i ett ärende. Det
kommer också att bli möjligt att via en
karta på hemsidan se vilka andra ärenden
kommunen arbetar med för stunden.
Själva felanmälan kommer precis som
nu göras via ett formulär på hemsidan,
nytt blir dock ett formulär direkt på
kommunens Facebook-sida.

Café Nyfiket

Mötesplatsen i Bastuträsk
kl. 13:00-15:00
Onsdag 7 november
Onsdag 12 december

Ett Café för dig som vill fika och umgås.
Alla välkomna. Norsjö kommun bjuder på
fikat.
Vill du att Café Nyfiket kommer till din by?
Kontakta Sofie From, sofie.from@norsjo.
se, 0918-141 21.
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Psykeveckan vecka 45
MÅNDAG

Kreativt skapande Tovning med Lena Jensen
Lokal: Vuxenskolan. Tid: 13:00-15:00
Hur kan vi hjälpa någon med psykisk
ohälsa och självmordstankar
En webbsänd föreläsning med UllaKarin Nyberg,
psykiatriker, suicidforskare, föreläsare och
författare. Även om dörren till biosalongen är
stängd om du kommer lite senare så är du lika
välkommen. Lokal: Medan. Tid: 16:00-18:00

TISDAG

Från ljus till mörker – från mörker till ljus
Föreläsning med Eila Nilsson.
Att kunna se meningen med livet i både med
och motgång har gett Eila den styrka, kraft och
livsvisdom som hon förmedlar i sin föreläsning.
Lokal: Medan. Tid: 18:00

ONSDAG

Livsnära samtal med Dorota Lindström
om musik och livskvalité vid förändrat
hälsotillstånd. Vi bjuder på te/kaffe och mackor
Lokal: Bastuträsk kyrka. Tid: 10:00-12:30
Hur är det att få diagnosen ADHD som
vuxen och hur påverkar det livet?
Webbsänd föreläsning med Mats Johansson
Lokal: ABF. Tid: 15:30-16:30

TORSDAG

Öppet hus – mötesplats för alla åldrar
Lokal: Församlingshemmet Tid: 08:30-11:00

Livsnära samtal med Dorota Lindström
om musik och livskvalitet vid förändrat
hälsotillstånd.
Lokal: Församlingshemmet Tid: 10:30 –
Kreativt skapande Brodera på tovade alster
och skapa berättelser med Lena Jensen
Lokal: Vuxenskolan. Tid: 13:00-15:00
Hälsospåret - Balans i vardagen med Lena
Jensen. Lokal: Vuxenskolan. Tid: 18:00-20:00

FREDAG

Lunchtema om psykisk ohälsa. Ett 15
minuters inslag med TV-doktorn.
- Vad är psykisk ohälsa i allmänhet
- När behöver du hjälp
Lokal: Älgen, Kommunhuset. Tid: 12:00

Övrigt Vecka 45

Måndag-torsdag Lokal: Norsjö kyrka
Kl. 07.15-08.15 Andrum för själen
Börja dagen med ro. Enkel förtäring.
Måndag-onsdag Lokal: Norsjö kyrka
11.30-12.00 Lunchmusik. Enkel förtäring.
Under bibliotekets öppettider
Bokbord. Med temat psykisk hälsa/ohälsa.
Lokal: Norsjö biblioteket
På www.facebook.com/psykeveckan finns QRkod för både webbsändningarna och tillhörande
utvärdering.

Du vet väl om att du kan kontakta IFO,
Individ- och familjeomsorgen, för råd
och stöd? IFO arbetar med att stödja och
hjälpa barn, ungdomar, vuxna, familjer
samt närstående som har behov av det.
Verksamheten arbetar även förebyggande
med syfte att förbättra måendet hos
kommunens barn, unga och vuxna.
Om du har frågor eller behov av stöd i
någon form kan du kontakta IFO för mer
information, råd och stöd eller för att göra
en ansökan.
Socialsekreterarna nås vardagar
kl. 09:15–10:00 via kommunens växel på
telefon 0918–140 00.

ÖPPEN INGÅNG

På IFO finns även en öppen ingång när
det gäller samtal kring föräldraskapsfrågor och missbruk. Möjlighet finns
då till kontakt med socialpedagog upp
till tre samtal utan att något beslut från
socialsekreterare behövs. Samtalen
anpassas efter just dina behov/önskemål
och kan gälla stort som smått, till
exempel rutiner, relationer och samspel i
familjen eller frågor kring din egen eller
närståendes alkoholkonsumtion.

29 oktober-2 november

Kultur/läslovsvecka i Norsjö kommun
Skapande aktiviteter för barn i åldrarna
10-16 år. Arr: studieförbunden,
biblioteket, fritidsgården, utvecklings- och
tillväxtkontoret

Kulturlovet på Fritidsgården
Måndag 29/10 18.00-21.00

Hår och makeup-kväll (anmälan krävs) + FG
öppet som vanligt!

Tisdag 30/10 14.00-20.30

Spökresa till Boda Borg. Pris 250:-. Anmälan och
medlemskort krävs. Begränsat antal platser!

Onsdag 31/10 19.30-00.30

Skräckbio på Medan. 2 skräckfilmer inkl. popcorn
120:-. Anmälan och medlemskort krävs.

Torsdag Stängt!
Fredag 2/11 20.00-00.00

Halloweendisco åk 6 – 17 år. Pris till bästa
utklädnad! Arr. Åk 9.

Lördag 3/11 Stängt!
Anmälan sker i C-koppen eller på Fritidsgården!
Alla arrangemang är drogfria och gäller åldrarna
åk 6-17 år!

Fritidsgårdens ordinarie öppettider:

Verksamhetsområdet omsorg

Råd och stöd på IFO

Kulturlov 2018

Måndagar
Onsdagar
Fredagar 		
Lördagar 		

15.00-21.00
15:00-21.00
18:00-23:00
19:00-00:00

Telefon Fritidsgården: 073-806 00 93

Kom ihåg att den öppna ingången alltså
även finns till för dig som närstående,
både i föräldraskaps- och missbruksfrågor.
Samtalen sker per telefon eller i
kommunhuset, är kostnadsfria och
dokumenteras inte. Socialpedagogen har
liksom socialsekreterarna tystnadsplikt.
Välkommen att höra av dig!
Emma Viklund, socialpedagog
Ring kommunens växel på
telefonnummer 0918-140 00, vardagar
08:00–16:00 eller skicka e-post till:
emma.viklund@norsjo.se

Nytt! CRAFT
IFO erbjuder nu programmet CRAFT som
riktar sig till anhöriga och närstående till
personer med missbruk. Deltagaren lär
sig olika färdigheter att förändra sin egen
livsstil och öka välmående oavsett om
personen med beroende väljer att göra en
förändring eller inte. Personer över 18 år
är välkomna! För mer information ring
IFO`s ”öppna ingång”, socialpedagog
Emma Viklund, via kommunens växel på
telefonnummer 0918-140 00, vardagar
8:00–16:00.

Verksamhetsområdet
utbildning
Vård– och
omsorgsprogrammet
Kommunal vuxenutbildning

Riktar sig till dig som vill arbeta inom
äldrevård, hemsjukvård, handikappomsorg,
socialpsykiatri eller akutsjukvård.Utbildningen
syftar till att ge grundläggande kompetens
för arbete inom hälso– och sjukvård samt
inom socialtjänst. Efter avslutad utbildning
kan du söka arbete som t ex undersköterska,
handledare, boendestödjare eller personlig
assistent. Utbildningen är certifierad inom
Vård– och omsorgscollege, VOC vilket
innebär att du är garanterad en utbildning som
är i enlighet med de krav som branschen och
arbetsmarknaden ställer.
Sista ansökningsdag 30/11-2018
Blankett Ansökan till Yrkesvux hittar du på
www.norsjo.se/blanketter eller hämtas på
gymnasiets expedition.
För mer information och frågor kontakta
Kristiina Tikkanen, 0918-142 57, kristiina.
tikkanen@norsjo.se eller Linnea Pedersen,
SYV, 0918-141 83, linnea.pedersen@norsjo.se
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SPF seniorerna Norsjö

Aktuellt på Vuxenskolan

ABF mitt i Lappland

SENIORLUNCH på Walters kök
2 november kl. 11:30.
7 december kl. 11:30.

Under kulturlovet - i Norsjö
Intensivkurs: förarbevis Snöskoter
Ledare: Peder Karlsson
Tid: Tisdag 30/10 kl. 14:00 och torsdag
1/11 kl. 14:00

Kulturlovet v. 44
Prova på WR! Christoffer Lindberg kommer
till ABF, du som är intresserad att testa
Wiritual reality är varmt välkommen!
Information om dag och tid finns på
Facebook - ABF mitt i Lappland.

BUSSRESA till IKEA i Umeå
20 november, avresa från Resecentrum
kl. 08:00, hemresa kl. 15:00. Pris: 200 kr
Bindande anmälan senast den 10/11 till
Maj-Britt 070-2537599 eller
Harriet 072-2055213. Först till kvarn!
TRIVSELKVÄLL på Fiket - Underhållning
30 november kl. 18:00.20:00
JULFEST på Medan med julbord och
underhållning 11 december kl. 13:00
Välkomna på våra arrangemang. Se
vidare annonsering.

Dagdans

på Medan i Norsjö
Datum: 31/10 14/11 28/11
Kl. 13:00-16:00
Inträde 80 kr inkl. kaffe och te.
Medtag eget fikabröd
Arr: Folkdanslaget, PRO, SPF,
SKPF, Medan, Vuxenskolan och
ABF.
Alla välkomna!

Under kulturlovet - i Bastuträsk
Bakning på Mötesplatsen - för barn åk. 3-5
Tid: Onsdag 31/10 kl. 13:00-15:30
Vi bakar bröd med Ali Dawran Nabi Zada
och kakor med May-Brith HägglundWestermark
Julkryss på församlingshemmet
Medverkande “Trio harmoni”, Ludvig Berg,
Erik Fängström och The Voices
Entré: 100 kr - kryssplan och fika ingår
Tid: Måndag 26/11 kl. 18:30
Övriga arrangemang
• Motorsågskörkort, A+B.
Ledare: Sören Holmberg
• Röjsågskörkort.
Ledare: Sören Holmberg
• Fisketillsynsman - kurs:
Ledare: Rolf Karlsson
• Fällfångst. Ledare: Patrik Ståhl
Cirklarna startar vid fullt antal.
Välkomna till
Studieförbundet Vuxenskolan, Storgatan
50 i Norsjö
Telefon: 0918-10896
E-post: norsjo@sv.se

Norsjö Hälsocentral informerar

Välkommen till våra
arrangemang!
Teater Västernorrland ger
FAMILY FEELINGS - en komedi om familjen
Onsdag 7 november kl. 19.00 Medan Norsjö
---------------------BJÄLLERKLANG med Cecilia Kyllinge m.fl
Tisdag 4 december kl. 19.00, Medan Norsjö
---------------------Teaterresa Malå och Norsjö till
Västerbottensteatern Skellefteå
HASSE & TAGES JULAFTON
Lördag 15 december. Avresa Norsjö
Resecentrum kl. 12:15. Anmälan till 073-80
32 892 senast 14 november
---------------------Boka biljett på nätet:
www.norsjo.riksteatern.se
Förköp och bokning av biljetter:
OKQ8, tfn. 0918-77 20 90 (kontant eller
swish).
Kvarvarande biljetter säljs på plats
Biljettkassan öppnar en timme före
respektive föreställning.

Hösten är här så tänk på att använda reflexer eller reflexvästar när ni vistas
ute i mörkret.
Influensavaccineringen startar v 45, torsdag 8 november. Vi vaccinerar torsdagar
13.00-16.00 hela hösten. Dropp in gäller.
Bär gärna kortärmat.
Med vänlig hälsning
Norsjö Hälsocentral, tfn. 090-785 91 16

www.stoorfesten.se

Psykeveckan v. 45 Under veckan finns
tavlor gjorda av Marlene Lindström
uppsatta i foajén på Medan. Välkommen
in att se under Medans öppettider. ABF
är delaktig i fler arrangemang under
Psykeveckan, se föregående sida.
Måndag 12/11 kl. 13.00-20.00 Öppet
hus på ABF! Kom med idéer på cirklar,
föreläsningar och ämnen. Träffa
personalen, se våra lokaler, vi pysslar och
bjuder på fika.
Torsdag 15/11 har ABF stängt efter kl.
13.00 då personalen är i Bastuträsk och
besöker PRO
Onsdag 28/11 kl. 18.00 på ABF
”Sköldkörtelsjuk och frisk –hur gör
man?” Nadja Öström inspirerar och ger
dig möjligheten att ta del av hennes
erfarenheter som gjort att hon idag lever
som sköldkörtelsjuk –och frisk! 225 kr/
pers. OBS! sista anm.dag 1/11 till ABF!
Torsdag 29/11 Möte, Medlemsorganisationerna och ABF. Se inbjudan.
AKTUELLA CIRKLAR
• Förarbevis skoter • Bygg din egen
rökkåta • Konversationsengelska •
Pistolskytte nybörjare • Dina rättigheter
-när ditt liv förändras
Vi säljer batterier till hörapparater, nu
ÄNNU billigare! Medlem i HRF: 25 kr Ej
medlem: 30 kr
För dig som har något funktionshinder
och vill delta i våra cirklar eller kulturarrangemang; kontakta oss på ABF, vi kan
hjälpa till att förbättra och förenkla för dig.
Kontakt:
ABF mitt i Lappland, Storgatan 49, Norsjö
Mail: info.norsjo.185@abf.se tel: 091810755. Vi finns på facebook och Instagram!

Grattis alla pristagare!
Norsjöambassadör Karin Fällman Stenlund
Axetstipendiet Maria Stenman, Norsjö Hårstudio AB
NIDS-priset Norsjö IF
Årets Näringslivspris Novicom data
Alm-medaljen Adam Jacobsson
Årets nyföretagare Åke Westermark/Anders Jonsson,
		WJ Snickerier
Ledarstipendiet Bengt Söderberg
Stipendium Norsjö Motorsällskap Hedvig Dahlberg
Hederspris Turism Thorbjörn Holmlund

Samhällsinformation från din kommun
Norsjö kommun, 935 81 Norsjö Besöksadress: Storgatan 67
Telefon: 0918-140 00 Fax: 0918:141 00
E-post: info@norsjo.se Hemsida: www.norsjo.se

Tack till alla som
gjorde Stoorfesten möjlig!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norsjö Folkets Hus
Walters kök
Norsjö kommun
Norsjöidrotten i Samverkan
Norsjöbygdens företag
Norran
XL Bygg Fresks
Drömtrappor
Lapland emotions
Jump-in Träning och Hälsa
Blommor och Ting

Nästa nummer av kommunbladet

Stoppdatum 		
Utdelningsdag
Torsdag 29 november
Måndag 17 december
Material till sofie.from@norsjo.se
Tfn. 0918-141 21

