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

Vedeldning
Rök från vedeldning innehåller
flera skadliga ämnen.
Röken drabbar framförallt
människor som har
luftrörs- och andningsbesvär.
En del av ämnena i röken är cancer-framkallande.

Det mesta av utsläppen i röken beror på att
förbränningen är ofullständig.
Om man installerar ackumulatortank och
använder rätt lämplig eldnings-teknik
kan utsläppen minska med 60 till 90 procent.

Bygganmälan
Om du tänker göra en installation eller
väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal ska du
göra en anmälan till
kommunens miljö- och byggavdelning.

Titta på röken!
Du eldar rätt om röken är nästan osynlig vid
varmt väder och vitaktig vid kallt väder.
Om röken är svart eller gul är det ett tecken på
dålig förbränning eller fel bränsle.

Kontrollera så att röken inte
blåser mot grannarnas hus.

Tips till vedeldare:


Använd torr ved, dvs. hugg veden
ett år i förväg, lagra den sedan torrt.
Att elda med sopor, spånskivor, målat eller
impregnerat virke är förbjudet.



Använd godkända pannor, kaminer,
braskaminer och spis-insatser.



Småelda inte, elda hellre sällan och rejält.



En förbrännings-temperatur på
900 till 1000 grader är bäst.
Se till att ha tillräckligt med luft.



Om du har vedpanna,
komplettera den med en ackumulator-tank
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.

Katter

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

Vad säger lagen om kattägares ansvar?

Enligt 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 finns bestämmelser om
hur djur ska skötas för att de ska må bra.

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.

Hur kan jag förhindra att min katt stör andra?


Håll katten inomhus.
Om du har en utekatt, berätta det för
dina grannar



Lär katten att göra sina behov i en
kattlåda, även om den vistas ute.



Undvik att mata katten utomhus.



Kastrera katten om den inte
ska användas till avel.



Om du har en hon-katt för avel,
ge katten p-piller under den period som
du inte vill ha kattungar.

Katter som verkar vara
övergivna eller vilda

Tänk på att en katt som är tam har mest troligt ett
hem och är inte övergiven eller vild.

En katt som kan antas vara övergiven eller
förvildad, får bara avlivas av
områdets jakträtts-innehavare eller
någon som företräder jakträtts-innehavaren.
Inom tätbebyggt område krävs
tillstånd av Polisen.

För att minska risken att din katt blir avlivad av
misstag bör den bära halsband med
ägarens namn, adress och telefonnummer.
Katten bör också vara ID-märkt.

Om du tror att en katt är
hemlös eller övergiven

Verkar katten pigg och välvårdad, låt den inte
komma in och mata den inte.

Om katten är mager och inte ser välvårdad ut,
försök fånga in den.
Katten kanske har ett halsband med
telefonnummer till ägaren.

Kolla om katten är ID-märkt.
ID-märkningen är antingen
en tatuering i ena örat eller

ett mikrochip som sitter mellan skulderbladen.
Mikrochipet kan avläsas
hos veterinären eller av polisen.

Om du inte kan hitta ägaren,
kontakta polisen på telefon-nummer 114 14.

Om katten verkar sjuk eller skadad bör du
kontakta Länsstyrelsen.
Kontaktuppgifter finns på deras hemsida
www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten

Om du störs av katter
Har du problem med katter som stör
ska du i första hand ta kontakt med ägaren.
Om ni inte kan lösa problemen själva
kan ni kontakta kommunens
miljö- och byggavdelning.

Kringströvande katter på din tomt
Det finns ingen lag som förbjuder folk att
släppa ut sin katt.
Den som störs av lös-springande katter,
exempelvis i sin trädgård måste själv
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.

Råd och stöd på IFO
Behöver du råd och stöd kan du kontakta IFO,
Individ- och familjeomsorgen.
IFO arbetar med att stödja och hjälpa barn,
ungdomar, vuxna, familjer och närstående.
IFO arbetar även förebyggande med att förbättra
måendet hos kommunens barn, unga och vuxna.

Kontakta IFO för mer information, råd och stöd
eller för att göra en ansökan.
Socialsekreterarna nås vardagar
klockan 9:15 till 10:00 via kommunens växel på
telefon 0918–140 00.

Öppen ingång
På IFO finns även en så kallad öppen ingång när
det gäller samtal kring
föräldraskaps-frågor och missbruk.
Möjlighet finns till kontakt med
social-pedagog upp till tre samtal utan att
det behövs beslut från social-sekreterare.
Samtalen anpassas efter just dina behov och
kan gälla stort som smått, till exempel rutiner,
relationer och samspel i familjen.
Det kan också handla om
frågor kring din egen eller
någon närståendes alkohol-konsumtion.

Den öppna ingången finns även till
för dig som närstående,
både i föräldraskaps- och missbruksfrågor.
Samtalen sker per telefon eller i kommunhuset.
Samtalen är kostnadsfria och dokumenteras inte.
Social-pedagogen har tystnadsplikt.

Välkommen att höra av dig!
Emma Viklund, socialpedagog

Ring kommunens växel på
telefonnummer 0918-140 00,
vardagar klockan 8:00 till 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 att förändra sin egen livsstil och
må bättre, oberoende av personen med missbruk.
Personer över 18 år är välkomna!

För mer information, ring IFO:s öppna ingång,
social-pedagog Emma Viklund via kommunens
växel på telefonnummer 0918-140 00,
vardagar klockan 8:00 till 16:00.

Vård- och omsorgsprogrammet,
kommunal vuxenutbildning

Vård- och omsorgsprogrammet riktar sig till
dig som vill arbeta inom äldrevård, hemsjukvård,
handikapp-omsorg, social-psykiatri eller
akut-sjukvård.
Utbildningen ger grundläggande kompetens för
arbete inom hälso- och sjukvård samt
inom socialtjänsten.

Efter avslutad utbildning kan du söka arbete som
till exempel undersköterska, handledare,
boendestödjare eller personlig assistent.

Utbildningen är certifierad inom
Vård- och omsorgscollege, VOC.
Det innebär att du är garanterad en utbildning som
uppfyller de krav som branschen och
arbetsmarknaden ställer.

Sista ansökningsdag är 30 november 2018.

Blanketten Ansökan till Yrkesvux hittar du på
www.norsjo.se/blanketter eller 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

Information från Knut´n
Torsdag den 1 november öppnar julrummet

och vi har extra öppet till klockan 19:00.
Köp julklappar på Knut´n så gör du
en god gärning för miljön.
Vi säljer presentkort på valfri summa i kassan.

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.

Kulturkalender oktober,
november och december månad
Bibliotekens öppettider
Norsjö bibliotek
Måndag, klockan 8:00 till 15:00 och
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 08:30 till 11:30 och
16:00 till 19:00.

Måndag den 5 november klockan 14:00 är det
Bokstund på biblioteket i Norsjö för

barn från 4 månader till och med 1,5 år.
Syskon är också välkomna.

Från den 5 november till och med 9 november
uppmärksammas psykeveckan på
Norsjö bibliotek med litteratur-utställning om
psykisk ohälsa och vägar tillbaka.

Lördag 10 november från
klockan 12:00 till 17:00 är det
brädspelsdag på biblioteket i Norsjö.
Det kommer att finnas flera spel att pröva på,
ta med dig dina favoritspel eller
lär dig ett nytt spel tillsammans med andra.

Från den 12 november till och med 16 november
uppmärksammas Nordiska biblioteksveckan på
biblioteket i Norsjö.
Årets tema är Hjältar i Norden.
Det blir bokutställning, högläsning och
kura gryning för inbjudna barngrupper.

Onsdag den 14 november klockan 18:00 är det
Kura skymning på biblioteket i Norsjö.
Det blir utställning av nordisk litteratur och
uppläsning ur Kungar av Island av
Einar Mar Gudmundsson.
Vi bjuder på fika.

Måndag den 19 november klockan 14:00
är det Bokstund på biblioteket i Norsjö för
barn från 4 månader till och med 1,5 år.
Syskon är också välkomna.

Onsdag den 21 november klockan 18:00
är det Folktro i Norsjöbygden på biblioteket i
Norsjö med Erik-Oscar Oscarsson.

Söndag den 2 december är det skyltsöndag.
Biblioteket i Norsjö har öppet från
klockan 14:00 till 17:00.
Det blir försäljning av bland annat
böcker och tidskrifter.
Vi bjuder på glögg, saft och pepparkakor.

Måndag den 3 december klockan 14:00 är det
Bokstund på biblioteket i Norsjö för
barn från 4 månader till och med 1,5 år.
Syskon är också välkomna.

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

Café Nyfiket
Onsdag 7 november och onsdag 12 december
klockan 13:00 till 15:00 är det Café Nyfiket i
lokalen Mötesplatsen i Bastuträsk.
Norsjö kommun bjuder på fikat.

Vill du att Café Nyfiket kommer till din by?
Kontakta Sofie From via
e-post: sofie.from@norsjo.se eller
telefon: 0918-141 21.

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

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.

Information om felanmälan
Norsjö kommun kommer att införa
ett nytt system för felanmälan.
Systemet ska bidra till att
den som anmäler ett fel ska få
bättre återkoppling i sitt ärende.

Felanmälan kan du göra via ett formulär på
kommunens hemsida eller Facebook-sida.

På kommunens hemsida kommer det att
finnas en karta som visar de
ärenden som kommunen arbetar med.

Kulturlov 2018
Från den 29 oktober till och med den 2 november
är det Kultur- och läslovs-vecka i Norsjö.
Det blir skapande aktiviteter för
barn i åldrarna 10 till 16 år.

Kulturlovet på fritidsgården
Måndag 29 oktober från klockan 18:00 till 21:00
är det hår och makeup-kväll, anmälan krävs.

Tisdag 30 oktober klockan 14:00 åker vi på
spökresa till Boda Borg.
Pris: 250 kronor per person.
Anmälan och medlemskort krävs.
Begränsat antal platser.

Onsdag 31 oktober från klockan 19:30 till 00:30
är det skräckbio på Medan.
2 skräckfilmer och popcorn, pris 120 kronor.
Anmälan och medlemskort krävs.

Torsdag 1 november är fritidsgården stängd.

Fredag 2 november från klockan 20.00 till 00.00
är Halloweendisco.
Pris till bästa utklädnad!

Lördag 3 november är fritidsgården stängd.

Anmälan sker i C-koppen eller på fritidsgården.
Alla arrangemang är drogfria och
gäller åldrarna årskurs 6 till och med 17 år.

Fritidsgårdens ordinarie öppettider
Måndag, klockan 15:00 till 21:00.
Onsdag, klockan 15:00 till 21:00.
Fredag, klockan 18:00 till 23:00.
Lördag, klockan 19:00 till 00:00.

Fritidsgården telefon: 073-806 00 93.

Nästa nummer av kommunbladet kommer i
postlådorna den 17 december 2018.
Material till sofie.from@norsjo.se eller på
telefon 0918-141 21 senast
klockan 12:00 den 29 november.

