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

Kulturkalender februari
Kärleksveckan 10-18 februari
Se särskilt program

Måndag 12 februari klockan 14:00 till 16:00
Skaparverkstad: gör alla hjärtans dag-kort.
Plats: Norsjö bibliotek

Tisdag 13 februari klockan 14:00 till 15:00
Novell-läsning
Plats: Norsjö bibliotek

Onsdag 14 februari klockan 18:00 till 20:00
Kärleken till föreningen!
Elisabeth Wiklund från Folkrörelsearkivet i
Skellefteå berättar om vad som finns i deras arkiv
från Norsjös många föreningar.
Plats: Norsjö bibliotek

Fredag 16 februari klockan 14:00 till 15:00
Novell-läsning
Plats: Norsjö bibliotek

Lördag 17 februari klockan 14:00
Electric Banana Band.
Inspelad föreställning från ett live-uppträdande.
Plats: Norsjö Folkets Hus Medan

Onsdag 21 februari klockan 19:00
Glupahungern
Med Ellenor Lindgren.
Plats: Norsjö Folkets Hus Medan

Onsdag 21 mars klockan 19:00
Legender
Med Thomas Andersson
Plats: Norsjö Folkets Hus Medan

Fredag 6 april klockan 19:00
Säg Algots - det räcker
Plats: Norsjö Folkets Hus Medan

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

Dikt-tävling under Kärleksveckan!
Skriv en kärleksdikt och lämna in
till Norsjö bibliotek senast den 20 februari.
Du kan också skicka dikten till:
biblioteket@norsjo.se

Du kan vinna böcker eller
presentkort på Hälsokällan.
Barn och unga kan vinna böcker och
10-kort till badhuset.

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 -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

Respektera våra skidspår!
Vi måste vara rädda om skidspåren om vår
fantastiska möjlighet till skidåkning
ska finnas kvar.

De som arbetar med att ta hand om våra skidspår
lägger ner mycket tid och energi, ofta på helger
och sena kvällar.
Det är förbjudet att köra skoter i skidspåren.
Att köra skoter i spåret kan leda till att
skidåkare blir påkörda.

Om du behöver korsa skidspåret med skoter så
gör det på ett ställe där andra redan har kört över.

Norsjö Hälsocentral informerar
Vill åter påminna om att hjälpmedel som ni har
lånat av sjukgymnastiken ska lämnas tillbaka när
ni inte längre behöver dem.
Detta gäller balansplattor, vikt-manschetter och
TENS-apparater.
Lämna hjälpmedlen i receptionen på
hälsocentralen.

Blodbussen
Blodbussen kommer till Norsjö hälsocentral
tisdag den 13 februari klockan 13:00 till 16:30
och klockan 17:00 till 18:30.
Välkommen!

Invigning av kärleksveckan
Företags- och föreningsmässa:
kärleken till hälsan, kroppen och
livet
Datum: Lördag 10 februari
Tid: klockan 11:00 till 15:00
Plats: Folkets hus Medan i Norsjö.
Norsjö kommun delar ut mössor – först till kvarn!

11:00 Mässan öppnar
11:15 Invigning av kärleksveckan
11:00 till 13:00 Ät en välbalanserad lunch i
Walters restaurang eller ta en fika
12:00 till 14:00 Fiskedamm för barnen.
Besök av troll. Ansiktsmålning
13:45 Underhållning av Boobettes.
15:00 Mässan avslutas
Servering, tävlingar med mer.
Fikaservering klockan 11:00 till 15:00.

Hjärtligt Välkomna!
www.norsjo.se/karleksveckan
www.facebook.com/karleksveckan

Kommunfullmäktiges
sammanträdesdagar 2018
Måndag 26 mars
Måndag 19 juni
Måndag 29 oktober
Måndag 10 december

Plats: Folkets Hus, Medan
Tid: klockan 18:00

Kommunfullmäktiges sammanträden är
öppna för allmänheten.
Gör gärna ett besök och lyssna på dina politiker!
Kallelser och protokoll kan du hitta på hemsidan:
www.norsjo.se/politik.

Norsjös rekryterings- och
utbildningsmässa 2018
Datum: onsdag 14 mars
Tid: Klockan 13:00 till 18:00
Plats: Folkets hus Medan, Norsjö

Söker du jobb, vill byta yrke eller
funderar på att utbilda dig?
Då är Rekryterings- och utbildningsmässan
mötesplatsen för dig.
Här kan du höra vilka kompetens-behov
företagen har idag och i framtiden.
Du får också höra vilka utbildningar som finns
och vilka jobb de kan leda till.

Ta gärna med ditt CV!
Har du behov av arbetskraft, nya kollegor eller
rekryterar till utbildningar?
Anmäl dig till mässan genom att skicka e-post till
fredrik.eriksson@norsjo.se

Fritt inträde och fikaförsäljning!

Kom ihåg i vinter!


Du ansvarar för snön som faller på din
tomt, tänk på vart du lägger den när du
skottar



Skotta inte ut snön på vägen.
Din snö kan hamna hos grannen och
vägen kan bli smal och sikten skymd.



Under vintern är det många som sätter upp
utomhusbelysning.
Rikta inte lamporna mot grannens hus,
ljuset får inte blända dina grannar.

Nästa nummer av kommunbladet kommer
den 16 april 2018.
Material skickar du senast
den 29 mars klockan 12:00 till:
sofie.from@norsjo.se, telefon 0918-141 21
.

Kärleksveckan 2018
Från den 10 februari till och med
18 februari pågår Kärleksveckan i Norsjö.

Det här är några av aktiviteterna på programmet:

Lördag 10 februari
Klockan 11:00 till 15:00 pågår
Kärleksmässan på Medan.

Det här är programmet för dagen:
11:00 Mässan öppnar
11:15 Invigning av kärleksveckan
11:00 till 13:00 Ät en välbalanserad lunch i
Walters restaurang eller ta en fika
12:00 till 14:00 Fiskedamm för barnen.
Besök av troll. Ansiktsmålning
13:45 Underhållning av Boobettes.
15:00 Mässan avslutas
Servering, tävlingar med mer.
Fikaservering klockan 11:00 till 15:00.
Norsjö kommun delar ut mössor – först till kvarn!

Hjärtligt Välkomna!
www.norsjo.se/karleksveckan
www.facebook.com/karleksveckan

Klockan 14:00 är det volleyboll-match
mellan Norsjö VBK och Sollentuna VKB i
Norsjö sporthall.

Klockan 18:00 är det cafékväll med Åke Edström

och Ture Lundmark i Åskyrkan, Kvarnåsen.

Lördag och söndag pågår en 2 dagars kurs
i fotografering på Källan Hotell.
Kursledare är Jesper Stenmark från Norsjö.
Mer information: www.kallan-hotell.se

Klockan 18:00 visas hockeymatch på Medan.

Klockan 19:00 till 23:00 visas kärleksfilm på
Fritidsgården Uniqum.

Söndag 11 februari
Klockan 14:00 visas filmen Coco på Medan.

Klockan 12:00 till 16:00 är det visning av
skotrar vid Kvarnåsens skidstuga.
Om du är yngre än 18 år måste du ha med
din förälder eller vårdnadshavare.
Tag med egen hjälm och förarbevis.

Klockan 13:00 är det tipsrunda runt
bönhuset i Risliden.
Tipskupong kostar 30 kronor för vuxna,
kaffe och semla ingår i priset.

Klockan 18:30 visas filmen Fifty Shades Freed
på Medan.

Måndag 12 februari
Klockan 14:00 till 16:00 skapar vi
Alla Hjärtansdag-kort på biblioteket i Norsjö.

Klockan 18:00 är det föreläsning på Medan om

föräldraskap och gränser med Tomas Clausen.

Klockan 17:30 har Björnlaget dansträning på
Vinkelbo och klockan 18:00 på Gästis.
Välkomna att se och höra.

Tisdag 13 februari
Klockan 11:00 till 15:00 har
Stenabäcks Hembygdsförening café med
semlor i Kvarnåsen skidstuga.
Skidstugan ligger
2 kilometer söder om Kvarnåsen.

Klockan 14:00 till 15:00 läser Berit en novell.
Vi bjuder på fika.
Plats: biblioteket i Norsjö.

Välkomna till Källan på Fettisdagen.
Hembakta semlor, bada, åka skidor.
Mer information: www.kallan-hotell.se

Klockan 18:30 är det Café Nyfiket i Norsjö.
Kom, umgås, prata och fika.
Mer information kommer.

Klockan 18:00 till 21:00 är
Fritidsgården Uniqum i Solia.

Onsdag 14 februari
Klockan 13:00 till 15:00 bjuder omsorgen in till
Mötesplats i Gästishuset.
Syftet är att bryta ensamhet och erbjuda
aktiviteter och stöd för ökad psykisk hälsa.
Öppet varje onsdag till och med vecka 25.

Vi bjuder på fika.
Klockan 13:00 till 15:00 är det Café Nyfiket på
Mötesplatsen, Bastuträsk järnvägsstation.
Kom, umgås, prata och fika.
Mer information kommer.

Klockan 18:00 till 20:00 berättar
Elisabeth Wiklund om
folkrörelse-arkivet i Skellefteå.
Plats: Norsjö bibliotek.

Klockan 18:00 till 21:00 är det
Puss & Snusk med frågestund på
Fritidsgården Uniqum.

Torsdag 15 februari
Klockan 19:00 är det Musik-café med
Norsjö Kyrkokör i Församlingshemmet.

Fredag 16 februari
Klockan 14:00 till 15:00 läser Berit en novell.
Vi bjuder på fika.
Plats: biblioteket i Norsjö.

Klockan 19:30 visas filmen Black Panther
på Medan.

Klockan 20:00 till 00:00 är det Kärleksdisco på
Fritidsgården Uniqum.

Lördag 17 februari
Klockan 15:00 spelar Norsjö A-lag mot
Malmbergets AIF i ishallen, Norsjö Arena.

Klockan 14:00 visas filmen
Electric Banana Band på Medan.
Filmen är från ett av bandets scenuppträdanden.

Klockan 19:00 till 21:00 är
Fritidsgården Uniqum i Sporthallen.
Från klockan 21:00 till 23:00 är
vi på Fritidsgården.

Söndag 18 februari
Klockan 13:00 spelar Norsjö A-lag mot
Kiruna AIF i ishallen, Norsjö Arena.

Klockan 18:30 visas filmen
Black Panther på Medan.

Måndag 19 februari
Klockan 17:30 har Björnlaget dansträning på
Vinkelbo och klockan 18:00 på Gästis.
Välkomna att se och höra.
Vuxna, barn och unga - Tävla med kärleksdikt
Precis som tidigare år ordnar Norsjö bibliotek en
dikt-tävling under Kärleksveckan.
I år har vi en tävling för vuxna och
en för barn och unga upp till 18 år.
För barn och unga är första pris
ett 10-kort på badhuset.
Simhallen har skänkt presentkortet.
Bland de andra bidragen lottar vi ut böcker.
För vuxna är första pris ett presentkort på

1 000 kronor från Hälsokällan.
Hälsokällan har skänkt presentkortet.
Bland de andra bidragen lottar vi ut böcker.

Senast den 20 februari vill vi ha din dikt.
Lämna den till biblioteket eller skicka den via
e-post till biblioteket@norsjo.se
Du måste godkänna att vi publicerar din dikt med
ditt namn på Facebook, på bibliotekets webbplats,
i biblioteket och i kommunbladet.

Simhallen
För vuxna:
Simma 12 längder och var med i
utlottning av ett hemligt pris.
För barn:
Kom på allmänbad och doppa hela kroppen så är
du med i utlottningen av ett hemligt pris.
Tävlingarna pågår från
10 februari till och med 18 februari.
Vinnaren kontaktas per telefon och
publiceras på hemsidan.
Kom ihåg att skriva upp er i kassan för
att vara med i utlottningen!

Knut ́n secondhand
Från den 12 februari till och med 16 februari har
vi flera varor i butiken till halva priset.
Varorna är märkta med ett rött hjärta.
Öppettider:
Måndag, klockan 10:00 till 19:00
Tisdag, onsdag, torsdag och fredag,

klockan 10:00 till 16:00

Norsjö kommun på Instagram
Under kärleksveckan har Norsjö kommun
en tävling med fina priser på Instagram.
Följ oss på @norsjokommun så missar du inget.

På Norsjö kommuns webbplats finns
information om arrangemangen,
norsjo.se/karleksveckan

Har du frågor eller vill vet mer?
Kontakta Mari-Louise Skoogh på
telefon 070-646 49 44 eller
e-post: mari-louise.skoogh@norsjo.se

Nästa nummer av kommunbladet kommer i
postlådorna den 16 april 2018.
Material till sofie.from@norsjo.se eller på
telefon 0918-141 21 senast
klockan 12:00 den 29 mars.

