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

Öppet-tider i kommunhuset
sommaren 2018
Från den 1 juni till och med 31 augusti är
växel och reception i kommunhuset öppen
måndag, tisdag, onsdag och torsdag från
klockan 08:00 till 16:00.
Fredag är det öppet från
klockan 08:00 till 15:00.
Du kan också kontakta oss via webbplatsen,
www.norsjo.se/kontaktaoss

Öppet-tider Norsjölägenheter
sommaren 2018
Kundtjänst har stängt vecka 28, 29, 30 och 31.
Felanmälan kan du göra hela sommaren på
telefon 0918-141 51

Under ordinarie öppet-tider har vi telefon-tid från
klockan 08:00 till 11:00 och 12:00 till 16:00.
Uppsägning av bostad och anmälan till
bostadskö kan du göra via
www.norsjolagenheter.se
Blanketter finns också att
hämta i kommunhuset.

Under semesterperioden har vi
begränsad bemanning och kommer
därför att prioritera akuta ärenden.
Det är inte tillåtet att grilla på balkongen,
tänk på din egen och dina grannars säkerhet.

Bibliotekens öppet-tider
sommaren 2018
Från den 2 juli till och med 3 augusti är
Norsjö bibliotek öppet:
Måndag från klockan 12.00 till 15.00 och
17.00 till 19.00.
Tisdag från klockan 12.00 till 15.00.
Onsdag från klockan 12.00 till 15.00 och
17.00 till 19.00.
Torsdag från klockan 12.00 till 15.00.
Fredag från klockan 12.00 till 15.00.
Norsjö bibliotek har stängt vecka 29 och 30.
Bastuträsk bibliotek har stängt
vecka 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 och 32.

På webbplatsen www.v8biblioteken.se
finns boktips, artiklar och krönikor.
Här kan du också reservera media och
göra omlån.

Databaser Norsjö bibliotek
Pressreader:

Välj bland 7 000 digitala tidningar och tidskrifter
som du kan ladda ner till
din surfplatta eller smartphone.
På biblioteket kan du släktforska gratis i
databaserna MyHeritage och ArkivDigital.

Ordinarie öppet-tider
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

Öppet-tider på Knut´n
sommaren 2018
Från 1 juni till och med 31 augusti har Knut´n
öppet vardagar från klockan 10:00 till 16:00.

Under semester-perioden kan vi ha svårt att hinna
med jobb som flyttning och hämtning.
Behöver du hjälp kan du ändå höra av dig,
vi gör så gott vi kan och hinner med.
Det går också bra att lämna era gåvor hos oss.
Vi har varuintaget på baksidan, mot vägen.
Adress: Industrivägen 1

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

Arenaparken
När vädret blir varmare är det många som passar
på att leka och träna i Arenaparken.
Väldigt roligt tycker vi, men vi vill också
påminna om några regler som gäller i parken:


Endast åkare får vistas på åkytan.



All åkning sker på egen risk, använd
hjälm och skydd.



Tänk på att visa varandra hänsyn



Ingen alkohol och droger i parken.



Inga cigaretter eller snus.



Glas, flaskor, grillar eller liknande får
inte tas med till parken.

Alla regler finns att läsa på
www.norsjo.se/arenaparken
Tack för att ni hjälper oss ta hand om parken!

Fotbollsplaner
11-mannafotbollsplanen vid Noret kommer att
vara stängd för renovering
sommar-säsongen 2018.
Gräsplanen vid lekparken i Sörbyn och
gräsplanen vid kyrkan, Ol-Persas väg är
öppna för träning.

Har du frågor eller vill veta mer?
Kontakta Mats Skoogh, avdelningschef
fritid och service på
E-post: mats.skoogh@norsjo.se
eller telefon 0918-141 46

Öppettider simhall och styrkehall
sommaren 2018
Från den 4 juni till och med 10 juni är
simhallen och styrkehallen stängd för underhåll.

Vecka 24, 25, 26, 27 är det öppet:
Måndag klockan 12:00 till 15:00
Tisdag klockan 12:00 till 15:00
Torsdag klockan 12:00 till 15:00

Från den 9 juli till och med 5 augusti är
simhallen och styrkehallen stängd.

Vecka 32 och 33 är det öppet:
Måndag klockan 12:00 till 15:00
Tisdag klockan 12:00 till 15:00
Torsdag klockan 12:00 till 15:00

Med reservation för eventuella ändringar.

Färdtjänst och
riksfärdtjänst under
sommaren 2017
Om du ska resa med färdtjänst i sommar
ska du beställa din resa minst
2 dagar innan avresedagen.
Du beställer resan hos Skellefteå taxi på
telefonnummer 0915-100 00.

Om du ska resa med riksfärdtjänst till en
annan kommun så bör du göra din
ansökan senast 2 veckor före avresedagen.

Vill du veta mer om vad som gäller för
just dig kan du kontakta
färdtjänsthandläggare på
telefon 0918-140 00.

Norsjö kommun söker
gode män för personer över 18 år
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.

I samband med din intresse-anmälan görs en
kontroll hos socialtjänsten, kronofogden samt
polisens register.

Den som är god man har rätt till
lön för sitt uppdrag.
Gode mannen har även rätt till
ersättning för utgifter i sitt uppdrag.

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

Lediga jobb inom vård och omsorg


Sjukgymnast/fysioterapeut till
kommunal hälso- och sjukvård



Sjuksköterska

Håll utkik efter fler lediga jobb på
www.norsjo.se/jobb

Norsjö Hälsocentral informerar
Tänk på att ordna med nya recept
i god tid inför sommaren!
Handläggningstiden för att
förnya recept är 7 till 10 dagar.
Recept som måste ordnas samma dag
kostar 200 kr.

Om du får en tid bokad samma dag som du
kontaktar oss kallas det en akut tid.
Detta kan innebära att det blir väntetid.
Uteblivna besök debiteras alltid.
Avbokning måste ske senast
klockan 15.00 dagen innan besöket.
Trevlig sommar!

Evenemangs-skyltning
vid Norsjös infarter
Norsjö kommun har satt upp
fyra infarts-skyltar för att
hälsa alla välkomna till Norsjö.
På skyltarnas nedre del har arrangörer
möjlighet att annonsera om
tillfälliga evenemang som sker i Norsjö eller
i kommunen.
Det är inte tillåtet att annonsera för
kommersiellt bruk eller för religiösa eller
politiska evenemang.

Ansökan om tillstånd för att annonsera
skickas i god tid in till kommunen via e-post:
info@norsjo.se eller till
Norsjö kommun, 935 81 Norsjö.
I förfrågan ska det framgå vem som är arrangör,
vad evenemanget avser,
tidpunkt för evenemanget samt
om det rör sig om ett återkommande evenemang
eller en enstaka händelse.

För information om priser, uppsättning, tryck
med mera, kontakta:

Eleonore Hedman, verksamhetschef kommunal
utveckling
E-post: eleonore.hedman@norsjo.se
Telefon: 0918-141 39, 070-249 99 50
eller

Sofie From, informatör
E-post: sofie.from@norsjo.se
Telefon: 0918-141 21, 072-541 20 08

Polisen informerar
Vittnen
I samband med brott är vittnes-uppgifter
väldigt viktiga.
Hör av dig till polisen om du har sett eller
hört något kring ett brott.
Hör av dig även om du själv inte är
säker på hur viktiga dina uppgifter är.

En del vittnen har utsatts för hot och trakasserier
efter att ha förhörts av polis eller domstol, men
det är ganska sällsynt att det händer.

Är du rädd för att vittna eller vill du veta hur det
går till att vittna i en svensk domstol?
Kom in på polisstationen så får vi berätta.

Målsägande
Målsägande är någon som driver ett ärende på
grund av att hen har utsatts för brott.

Om du är målsägande i ett ärende och inte hört
något från oss på ett tag, hör av dig kan vi berätta
hur arbetet med ditt ärende går.

Brottsoffer
Har du tidigare varit utsatt för brott och är rädd
att det ska ske igen?
Hör av dig eller kom in på polisstationen så får vi
se vad vi kan hjälpa dig med.

Ungdomsfylleri och droger
När det gäller vuxna som langar alkohol eller
droger till ungdomar
startar vi alltid en polis-utredning.
Det gäller oavsett om det är kompisar, äldre
syskon eller föräldrarna själva som langar.

Tyvärr finns det fortfarande föräldrar som förser
sina ungdomar med alkohol.
Får vi vetskap om detta leder det till
anmälan och utredning.
Dessutom skriver vi en anmälan till
socialtjänsten.

Mer bemanning under
sommarens stora evenemang
Två välkända och omtyckta
evenemang sker i sommar:
Bilträffen lördag den 16 juni och
Norsjö Beach Volley den 2 augusti till och med
den 4 augusti.

Vi kommer att ha mer bemanning under
sommarens stora evenemang.
Vi kommer också att ha poliser som kan göra
inspektioner av fordon på plats.

Vi vill också påminna om
förbuds-området för att dricka alkohol.
Karta över området finns
på: www.norsjo.se/lokalaforeskrifter

Bilstölder
Nästan alla bilstölder under 2018 i Skellefteås
polisområde har skett med bil-nyckeln i
tändningslåset.

Det är förbjudet att lämna bilen med nyckeln i.

Lås därför din bil.
Förutom att den kan bli stulen kan
bilen startas av barn.
Dessutom är det besvärande när
bilen står på tomgång.
Stjäls fordonet med nyckeln i blir det också stora
problem med försäkringsbolaget.

Kontakt
Gruppchef och förundersökningsledare
Bo Sandström
E-post: bo.sandstrom@polisen.se
Telefon: 070-597 03 90

Hanna Granström
E-post: hanna.granstrom@polisen.se

Telefon: 073-057 09 38

Anders Jonsson
E-post: anders-e.jonsson@polisen.se
Telefon: 072-514 07 69

Johan Öhlin
E-post: johan.ohlen@polisen.se
Telefon: 070-89 51 35 36

Ring 112 vid akuta ärenden eller pågående brott.

Ring 114 14 för att lämna tips eller ärenden som
inte är akuta.

Du kan också anmäla brott via polisens hemsida
www.polisen.se

Den blomstertid nu kommer…
Under vecka 25 är det skolavslutning.
Skolavslutningen är ett tillfälle
då ungdomar testar alkohol.

Som förälder är du den viktigaste
personen för din tonåring.
Det är du som har det största ansvaret.
Att säga nej till alkohol och annat som kan
äventyra ungdomars hälsa och framtid
är att bry sig.

Socialtjänst, polis och nattvandrare kommer att
finnas ute under skolavslutnings-helgen

och beach-helgen.

Förebyggargruppen vill att fler vuxna är
ute i rörelse under dessa helger.
Fler vuxna ute visar att vi bryr oss om
alla våra ungdomar.
Trevlig sommar önskar Förebyggargruppen i
Norsjö kommun!

Tänk om!
Tänk om fler vuxna och föräldrar hjälptes åt att
sätta gemensamma gränser kring alkohol.

Här är några delar ur ANDT-undersökningen
(alkohol, narkotika, dopning, tobak) som gjordes
år 2017 bland elever i
årskurs 9 i Norsjö och Malå:


30% av eleverna dricker alkohol.



31 % av eleverna som dricker alkohol
säger att deras föräldrar tillåter att de
dricker alkohol.



13 % av eleverna som dricker alkohol
säger att de får alkoholen
via sina föräldrar.



17 % av eleverna har åkt med en berusad
förare

Energirådgivning
Vill du ha gratis och opartisk
energi-rådgivning?

Då kan du vända dig till din kommunala
energi- och klimatrådgivare som
kan ge dig råd och tips.

Kontakt:
Jamal Moneime, energi- och klimatrådgivare

Telefon: 0950-164 61,
telefontid klockan 9:00 till 11:30,
måndag till fredag.

E-post: jamal.moneime@lycksele.se

Nästa nummer av kommunbladet kommer
den 27 augusti 2018.
Material skickar du senast
den 9 augusti klockan 12:00 till:
sofie.from@norsjo.se, telefon 0918-141 21.

