Kommunbladet april 2018
Det här är en lättläst sammanfattning av
information från Norsjö kommun.

Kulturkalender april och maj månad
Bibliotekens öppettider:
Norsjö bibliotek
Måndag:
klockan 8:00 till 15:00 och
klockan 17:00 till 19:00
Tisdag:
klockan 10:00 till 15:00
Onsdag:
klockan 8:00 till 15:00 och
17:00 till 19:00
Torsdag:
klockan 8:00 till 17:00
Fredag:
klockan 8:00 till 15:00

Bastuträsk bibliotek
Tisdag:
klockan 8:30 till 11:30 och
klockan 16:00 till 19:00

Måndag 23 april klockan 14:15 är det
Babybokprat på biblioteket i Norsjö.
Vi läser småbarns-böcker och
gör rörelser till rim och ramsor.

Måndag 23 april firas Världsbokdagen med
olika aktiviteter på biblioteket i Norsjö.
Mer information kommer i annonser.

Tisdag 24 april klockan 18:00 är det
Berättarcafé på biblioteket i Norsjö.
Hör Eila Nilsson berätta om hur hon
hittade sin egen livsväg efter att
ha förlorat synen vid 23 års ålder.

Föreningsliv i Norsjöbygden
Onsdag 25 april klockan 18:00 träffas vi
på biblioteket i Norsjö och
berättar förenings-minnen.
Ta gärna med foton och föremål.

Torsdag 26 april klockan 18:30 har
Kulturskolan vårkonsert i Norsjö kyrka.

Måndag 7 maj klockan 14:15 är det
Babybokprat på biblioteket i Norsjö.
Vi läser småbarns-böcker och
gör rörelser till rim och ramsor.

Måndag 7 maj klockan 18:00
Lär känna dina politiker.
Samtalsledare är Biggan Andersson
Plats: Norsjö bibliotek

Måndag 21 maj klockan 14:15 är det
Babybokprat på biblioteket i Norsjö.
Vi läser småbarns-böcker och
gör rörelser till rim och ramsor.

Har du ett evenemang som du tycker skulle
passa i kulturkalendern?
Kontakta Berith Enkvist på Norsjö bibliotek på
telefon 0918-142 56 eller 0918-142 55.
E-post: berith.enkvist@norsjo.se

Vinnare i bibliotekets dikt-tävling
Under Kärleksveckan hade biblioteket i
Norsjö en dikt-tävling.
Vinnare av första pris för barn fick
Tilde Åhlin från Norsjö med
dikten Hästar är livet.
Första pris för vuxna fick Anneli Holmvall från
Norsjö med dikten Vad kärlek är för mig.

Anropsstyrd trafik - ringbilar
En del av turerna i kollektiv-trafiken
behöver förbeställas.
Det kallas för ringbilar eller anropsstyrd trafik.
En ringbil går som en buss enligt tidtabell om
någon ringt och beställt en resa.
Att resa med ringbilen kostar lika mycket som
en buss-biljett för samma sträcka.

Du beställer ringbil senast klockan 17
dagen före du ska resa.
Resan beställer du via Reseservice på
telefonnummer: 0771-25 10 20.
Tidtabeller finns på
webbplatsen www.tabussen.nu

Sök anropsstyrd trafik.

Någon behöver din hjälp –
bli god man
God man kallas en person som arbetar med att
hjälpa till exempel funktionshindrade med
svårigheter i vardagen.
Det kan till exempel vara att betala räkningar
eller att ha kontakt med myndigheter.

Skulle ett sådant uppdrag passa dig?
Hör i så fall av dig till
överförmyndarenheten i Norsjö kommun
via telefon 0918-140 00 eller
via e-post helen.ask@norsjo.se

Vi söker
familjehem, kontaktfamiljer
och kontaktpersoner
Norsjö kommun söker personer som
har engagemang, tid och plats för att
hjälpa barn och ungdomar som har behov av
familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Du kan fylla i vår intresse-anmälan på hemsidan,
www.norsjo.se/intresseanmalanfamiljehem

Kontroll av avlopp kring Norsjön
Miljö- och byggnämnden har
beslutat att kontrollera
enskilda avlopp kring Norsjön.

Avlopp med dålig renings-förmåga
förorenar ytvatten.
Avlopp med dålig renings-förmåga kan också
vara en risk för människors hälsa
om bakterier når grundvattnet och på så sätt
förorenar vattnet i dricksvatten-brunnar.

Dåliga avlopp kan även orsaka övergödning
genom att för stora mängder närings-ämnen
rinner ut i vattendrag, sjöar och hav.
Övergödning är när för mycket närings-ämnen
bland annat gör att sjöar växer igen.

När ska mitt avlopp kontrolleras?
Kontrollerna ska påbörjas under år 2018.
Innan vi besöker din fastighet skickar vi ut
en enkät tillsammans med ett informations-brev.

Vad ska kontrolleras?
Vi kommer att kontrollera vilken sorts
avlopps-anläggning som finns och
hur den fungerar.

Brunnslock ska därför vara lätta att komma åt och
tyngre stenar eller dekorationer ska tas undan.
Vi behöver inte komma in i några hus.

Vad händer sedan?
En tid efter kontrollen kommer du att få ett
meddelande där det framgår
vad vi har noterat om din avlopps-anläggning.
Om vi har bedömt att reningen av avlopps-vattnet
är otillräcklig måste du åtgärda detta
inom en viss tid.

Avgift
Miljö- och byggavdelningen tar ut en avgift som
för närvarande är 925 kronor per timme.
Beräknad tidsåtgång för kontroll och
handläggning är ca 1 till 2 timmar.

Vill du själv undersöka
hur ditt avlopp ser ut?
Det är miljö- och byggavdelningen som bedömer
om avloppet lever upp till dagens lagkrav.
Men du kan själv kontrollera ditt avlopp och
på så sätt få en första indikation på
om ditt avlopp är godkänt eller inte.
På www.avloppsguiden.se finns en checklista
som du kan använda dig av.

Förbättra ditt avlopp och slipp avgiften
Om du med hjälp av checklistan misstänker att
ditt avlopp inte uppfyller kraven, kan du
kontakta miljö- och byggavdelningen.
Om du vill förbättra din avlopps-anläggning ska
du skicka in en ansökan till
miljö- och byggavdelningen.
Skickar du in ansökan innan vi kontrollerar

ditt avlopp slipper du betala avgiften för
kontroll och handläggning.

Skicka ansökan till:
Norsjö kommun
Miljö och bygg
935 81 Norsjö

Vid frågor, ring: 0918-140 00 (växel)

Klagomål och synpunkter inom
hälso- och sjukvård
Den 1 januari 2018 kom en ny lag,
Lagen om stöd vid klagomål mot
hälso- och sjukvården.

Enligt den lagen ska varje landsting och kommun
ha en eller flera patient-nämnder.
Patient-nämndernas uppgift är att stödja och
hjälpa patienter och deras närstående inom den
hälso- och sjukvård och den tandvård som
kommuner och landsting betalar för.

Patient-nämnden kan vara till stöd och hjälp för
dig som vill framföra synpunkter och klagomål.
Telefon: 090-785 70 00,
fråga efter patient-nämnden.

Läs mer: www.norsjo.se/patientnamnden

När du har klagomål på vården
Det är i första hand vårdgivarna
som ska ta emot och besvara klagomål från
patienter och deras närstående.

Börja med att ta kontakt med
vårdpersonalen på den enhet det gäller.
Oftast kan missförstånd och oklarheter
redas ut på det sättet.

Det går även att kontakta chefen för
den personal det gäller om du inte är nöjd med
vård-personalens förklaring eller om
kontakten med personalen inte fungerar.

Du kan både muntligt och skriftligt berätta om
dina erfarenheter och vad du har synpunkter på.
På kommunens hemsida finns formulär att fylla i
eller att skriva ut som pappers-blankett.
Du hittar formuläret här:
www.norsjo.se/synpunkter

Övriga kontaktuppgifter finns på hemsidan:
www.norsjo.se/medicinskaenheten

Information från Knut´n
Ändrade öppettider
Den 17 april är Knut´n stängd, men det går ändå
bra att lämna in varor under dagen.
Den 30 april har vi stängt.

Ordinarie öppettider,
måndagar från klockan 10:00 till 19:00.
Tisdagar, onsdagar, torsdagar och fredagar från
klockan 10:00 till 16:00.
Sista lördagen varje månad är det öppet från
klockan 10:00 till 13:00
Har du några plast-påsar över?
Vi återbrukar begagnade plast-påsar så kom
gärna in med de påsar ni inte behöver,
så bjuder vi på fika.

Om Knut´n
Knut´n är en verksamhet som enligt
lag är momspliktig.
Därför ingår moms i alla våra priser med 25% på
all försäljning och alla uppdrag.

Knut´n finns Facebook:
www.facebook.com/Knutn-Secondhand
och vi bloggar här: knutensecondhand.blogg.se/

Adress: Industrivägen 1

Nästa nummer av kommunbladet kommer
den 5 juni 2018.
Material skickar du senast
den 17 maj klockan 12:00 till:
sofie.from@norsjo.se, telefon 0918-141 21.

