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Val till europaparlamentet 2019
Den 26 maj är det val till europaparlamentet. Här hittar du information om förtidsröstning och röstning på valdagen.

Förtidsröstning
Dag

Datum

Tid

Plats

Onsdag

2019-05-08

12:00-17:00

Kommunhuset

Torsdag

2019-05-09

12:00-17:00

Kommunhuset

Fredag

2019-05-10

12:00-17:00

Kommunhuset

Lördag

2019-05-11

10:00-13:00

Kommunhuset

Söndag

2019-05-12

10:00-13:00

Kommunhuset

Måndag

2019-05-13

12:00-17:00

Kommunhuset

Tisdag

2019-05-14

12:00-17:00

Kommunhuset

Onsdag

2019-05-15

12:00-20:00

Kommunhuset, kvällsöppet

Torsdag

2019-05-16

12:00-17:00

Kommunhuset

Fredag

2019-05-17

12:00-17:00

Kommunhuset

Lördag

2019-05-18

10:00-13:00

Kommunhuset

Söndag

2019-05-19

10:00-13:00

Kommunhuset

Måndag

2019-05-20

12:00-17:00

Kommunhuset

Tisdag

2019-05-21

12:00-17:00

Kommunhuset

Onsdag

2019-05-22

12:00-17:00

Kommunhuset

Torsdag

2019-05-23

12:00-20:00

Kommunhuset, kvällsöppet

Fredag

2019-05-24

12:00-17:00

Kommunhuset

Lördag

2019-05-25

10:00-13:00

Kommunhuset

Söndag

2019-05-26

08:00-21:00

Kommunhuset

Kom ihåg att ta
med ditt röstkort
och ID-handling

Mer information
Du kan få mer information om
valet genom att gå in på följande
länkar:
www.val.se
www.allavaljare.se
- med lättläst information om
valen och partierna
www.eu.riksdagen.se

Valdagen söndag den 26 maj
Tid

Plats

09:00-12:00

Gumboda byagård (förtidsröstning)

08:00-21:00

Kommunhuset, Norsjö

09:00-13:00, 17:00-21:00

Folkets hus, Bastuträsk

09:00-13:00, 17:00-21:00

Sporthallen, Norsjövallen

Här kan du rösta på
valdagen.

Ambulerande röstmottagare

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta
sig till röstningslokal kan lämna sina röster till ambulerande röstmottagare. Kontakta
valkansliet via kommunens växel, 0918-140 00, för att bestämma tid och plats.

Särskild röstmottagning på äldreboenden

Den som är boende, personal eller anhörig kan förtidsrösta på Solbacka.
Solbacka
Tisdag den 14 maj kl. 14:00-15:00

Vid frågor,
kontakta valkansliet
Ingela Lidström
Tel. 0918-141 16
E-post: ingela.lidstrom@norsjo.se
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Verksamhetsområdet omsorg

Har du plats för en
till? Bli familjehem!
Om du är intresserad av att få veta mer,
tveka inte att höra av dig! Du kan du fylla
i formuläret som finns på www.norsjo.se/
intresseanmalanfamiljehem eller ringa.
Du förbinder dig inte till någonting utan
du kommer endast att få mer information.
Mer information om familjehem finns här:
www.norsjo.se/familjehem

Har du frågor, kontakta:

Malin Holmér, familjehemssekreterare
E-post: malin.holmer@norsjo.se
Tfn. 070-273 16 19
Emma Viklund, familjehemssekreterare
E-post: emma.viklund@norsjo.se
Tfn. 070-375 02 13

Råd och stöd på IFO
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 och 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
9:15–10:00 via kommunens växel på
telefon 0918–140 00.

Norsjö kommun söker gode män för
personer över 18 år!
Anledningen till att en myndig person
behöver god man kan vara många. Det
gemensamma är dock att personen är
förhindrad att själv bevaka sin rätt,
förvalta sin egendom eller sörja för sin
person.

Du som vill bli God man/Förvaltare
Den person som är god man eller
förvaltare ska vara en rättrådig, erfaren
och i övrigt lämplig man eller kvinna som
är myndig och själv inte har förvaltare. I
samband med din intresseanmälan görs
en kontroll hos sociala, kronofogden
samt polisens belastningsregister för att
säkerställa att du inte förekommer i något
av deras register.

Färdtjänst/riksfärdtjänst
under sommaren 2019
Under sommaren 2019 kommer
bemanningen att vara begränsad. Ansökan
om färdtjänst och riksfärdtjänst inför
och under sommaren måste därför göras
i god tid innan. Du som vill ansöka
om färdtjänst eller riksfärdtjänstresa
under sommaren måste ha ansökt hos
kommunens färdtjänsthandläggare
senast 21 juni, detta för att säkerställa
att beslut hinner tas samt att platser finns
tillgängliga för just din resa.
Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Helén Ask, färdtjänsthandläggare
Telefon: 0918-141 70
Telefontid: måndag, onsdag och fredag
kl. 09:30-11:00

Är ett sådant uppdrag något som passar
för dig? Välkommen att höra av dig till
överförmyndarenheten i Norsjö kommun
via växeln 0918-140 00 eller via e-post
till helen.ask@norsjo.se

Annonser
Norsjö Hälsocentral informerar
Har du tänkt på att via 1177 kan du få
mycket information om egenvård.
Via våra E-tjänster så kan du se bokade
tider samt av/omboka tider, beställa
journalkopior, svar på röntgen och
provtagning etc.
Vänlig hälsning/ Personalen
Norsjö Hälsocentral, tfn. 090-785 91 16

Blodbussen

kommer till Norsjö hälsocentral

Tisdag 7 maj mellan 13:0016:30 och 17:00-18:30

Öppen ingång
På IFO finns även en öppen
ingång när det gäller samtal kring
föräldraskapsfrågor och/eller 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. Kom ihåg att den
öppna ingången alltså även finns till för
dig som närstående, både i föräldraskaps-

En god man har rätt till skäligt arvode
för sitt uppdrag. Gode mannen har även
rätt till ersättning för utgifter i och för sitt
uppdrag. Överförmyndaren bestämmer i
vad mån arvodet och kostnadsersättningen
skall utgå av den enskildes eller
kommunala medel.

Välkommen!
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 kl. 08:00–16:00.
Eller skicka e-post till:
emma.viklund@norsjo.se

Café Nyfiket
I samarbete med Vuxenskolan
Onsdag 15/5, kl. 13:00
på Mötesplatsen i Bastuträsk
I samarbete med ABF
Tisdag 18/6, kl. 18:00
Bjurträsk, Kulturhuset Bävern
Alla välkomna! Norsjö kommun
bjuder på fikat.

Kommunbladet • Nr 2 april 2019

Verksamhetsområdet kommunal utveckling
Kulturkalender maj
Bibliotekens öppettider:
Norsjö bibliotek
Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

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
Tisdag:

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

Obs! Avvikelser i öppettiderna:
Ej kvällsöppet i Bastuträsk 30/4.
Norsjö bibliotek har inte kvällsöppet den
29/5 samt stängt ”klämfredagen” 31/5.

-----------------

Fredag 10 maj kl. 19.00
Riksteatern ger: Nationalparken
Plats: Medan, Norsjö
Arr: Norsjö musik och teaterförening

-----------------

Tisdag 7 maj kl. 10:00-15:00
Broderade dukar från 1940-talet
Visning under dagen!
Plats: Norsjö bibliotek
Arr: NBV, Norsjö bibliotek

-----------------

Med reservationer för ev. ändringar.
Har du ett evenemang som du tycker
skulle passa i kulturkalendern,
kontakta:
Berith Enkvist, biblioteks- och kulturstrateg
Tfn 0918- 142 56, 142 55
berith.enkvist@norsjo.se
Norsjö bibliotek
www.v8biblioteken.se Tfn. 0918-145 55

Vinnarbidragen till
bibliotekets dikttävling
under Kärleksveckan:
Vuxentävling:

Inte visste jag förut
att två strumpstickors pardans
med ett nystan rött ullgarn
i ett vardagsrums soffhörn
var en kärleksförklaring.
Men efter två veckor
avbröt hon dansen och undrade
“om dom var lagomt stora”.
Då först förstod jag.
/Larry Lundgren. Norsjövallen

Barntävling:

Det går ett rykte om en hemlig
kärleksbarbar
Krigar för kärleken det är hans ansvar
Med rosenröda kinder och en klarblå
häftpistol
Så är han kärleksfull och cool
Han lämnar kärleksfulla ord
Och en hjärtformad kaka som är
hemmagjord
Han håller den svarta ondskan borta
Under nätterna som är så korta
Barbaren har en stilig hatt
Som matchar en gyllene natt
Ingen vet vem det är än
Men det kanske är din närmaste vän
/Angelina Eriksson, Norsjövallen

Miljö och bygg

Har du tänkt bygga i sommar?
Tänk då på att vissa åtgärder kan kräva
bygglov, bygganmälan eller annat
tillstånd. Ta kontakt med miljö- och
byggavdelningen så snart som möjligt så
att vi hinner handlägga era ärenden innan
semestern.

Vi behöver ca 4-6 veckor på oss att
handlägga värmepumpar och enskilda
avlopp och ca 8-10 veckor att handlägga
bygglovsärenden, under förutsättning att
vi får in kompletta handlingar. Tänk också
på att det dröjer minst 4 veckor efter
beslut om bygglov tills att det vunnit laga
kraft.

Malå/ Norsjö miljö- och
byggnämnd har sammanträde den
18 juni. Bygglovsansökningar,
strandskyddsdispenser e.dyl. som ska
behandlas i nämnden bör därför vara
miljö-och byggavdelningen tillhanda
senast 13 maj.

Kontakt och frågor:

Bygglov/strandskydd:
Mirjam Nilsson, 0953-141 73 eller
Erik Lundberg, 0953-140 50
Miljö; (t.ex. avlopp, värmepumpar):
Göran Löfstedt, 0953-141 72 eller
Cathrine Pålsson, 0953-141 74

Nu finns veckobladen från skolorna i Norsjö i appen “Mitt Norsjö”.
Du kan ladda hem appen till din smarta telefon, sök på Norsjö i
AppStore eller Playbutiken.

Information från
Knut´n
Odlingsbäddar

I dessa planteringstider, vi har några
odlingsbäddar till salu. De är gjorda
av återvunnet trä från resårsängar.
Odlingsbäddar görs även på beställning.
Välkommen in och titta.

Inspiration

Glöm inte att kika in på vår Facebooksida
och Instagram där visas våra nyheter och
andra fynd.

Information om öppettider

Vi har från årsskiftet stäng måndagar på
försök tillsvidare, hör gärna av er med
synpunkter.
Måndag: STÄNGT
Tisdag-fredag: 10.00-16.00
Sista lördagen varje månad: 10.00-13.00
29-30 maj är Knut’n stängt för
fortbildning av personalen.
Öppettider sommaren 2019
Mellan 24 juni - 30 augusti har Knut’n
öppet måndag-fredag kl. 12:00-16:00

Tack för alla gåvor - utan er, ingen
verksamhet!
		
		

Välkommen in till oss
på Knut´n på
Industrivägen 1!

Kom till
Noretområdet
Detaljplanen för Noretområdet ska
ändras för att öka möjligheterna att
använda området till fler ändamål.
Norsjö behöver plats för mer – mer
människor, fler företag och andra
verksamheter.
Välkommen till Noretområdet

tisdag 21 maj kl 18.00

så berättar vi mer om planarbetet
och diskuterar planprocessen för
Noretområdet.
Kläder efter väder. Vi bjuder på kaffe!
Alla välkomna!
Norsjö kommun
Tillväxtavdelningen, Miljö- och
byggavdelningen
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Aktuellt på Vuxenskolan
Småstjärnornas final söndag 19/5
kl. 15.00 på Medan (bion). Inträde: 100 kr.
Gratis för barn under 12 år.
”Öppen gård med fårsläpp” lördag
25/5 på Risbergs fårgård. Se kommande
affischering.
Reservera söndag 9/6 – kvällskonsert
med: ”The Voices” under ledning av Erik
Fängström och Danny Kraft
Planerade kurser:
• Jägarexamen – intensivkurs • Fällfångst
• Lock på älg – föreläsning • Rökning av
fisk och kött • Styckning • Bygga älgtorn
• Betonggjutning • Från fiske till gryta
• Motorsågskörkort • Röjsågskörkort
– OBS! även för kvinnor • Kurser/
studiecirklar och annan folkbildning som
ni frågar efter - kom in så kan vi planera
tillsammans.
Ny medarbetare på Vuxenskolan
Gunilla Lindström
Sommartider Från och med 1/5 har vi
följande öppettider: Måndag-Torsdag:
8.30-16.00 (Fredagar: stängt)
Lunchstängt: 12.00-13.00
Välkomna till
Studieförbundet Vuxenskolan
Storgatan 50 Norsjö
Telefon:0918-10896
E-Post: norsjo@sv.se

SPF seniorerna Norsjö
MODEVISNING
Tisdag 14 maj kl 13.00 på Medan,
våra mannekänger visar dam och
herr kläder från Varuhuset och
Skor&sport. Kaffe smörgås kaka 60
kr för medlemmar, övriga 100 kr.

Riksteatern ger

NATIONALPARKEN

Fredag den 10 maj, kl. 19.00
Medan Norsjö
En oemotståndlig eko-kabaré som tar
skogen på allvar. Lockrop och lovsång
från gänget bakom succéshowen
Fäboland. Följ med in i de djupa
skogarna, in i byalagsgubbarnas,
skogsmaskinernas och de mjuka
mossbäddarnas land. Här hörs
berättelser om mormorstallar,
dragspel och motorsågar; om
kaffekorgar och landskapsdjur; om
gröna vågen, innerstadsfolk som
möter skog i svindyra funktionskläder
och om de som bodde här förr. Och
gammelskogen får agera metafor för
mångfald: en hyllning till tusentals sätt
att leva. Av och med två av Sveriges
bästa folkmusiker Sara Parkman och
Samantha Ohlanders samt prisbelönta
kompositören Hampus Norén och
poeten Jonas Gren.
Välkommen till Nationalparken!
-----------------Biljetter och entré:
Vuxen 300:-, ungdom 150 :scenpassrabatt 50: Förköp och bokning gör du på
www.norsjo.riksteatern.se eller hos
OK/Q8 0918-77 20 90.
Biljettkassan öppnar kl. 18:00.
-----------------Medarr: ABF

SOMMARFEST på Hembygdsområdet
11 juni kl 13.00
Underhållning, tipsrunda
Mat: korv, potatissallad, sallad, kaffe,
kaka. 75 kr för medlemmar, övriga
100 kr.

Världens Barn

SURSTRÖMMINGSFEST
20 augusti kl 13.00 underhållning
Roland Buhr

27 juli kl. 18:00
Lokal: Pingstkyrkan
Musikcafé Alberts swingband spelar
Evergreens och lite jazz

Obs! För direkt information lämna
din mailadress till Karin.
Alla hjärtligt välkomna på våra
arrangemang.

Hattstenborgen

Valborgsmässoafton kl. 19:00-21:00
Vårtal, manskör, brasa, nygräddade våfflor,
Kaffe, korv, godisregn.

23 maj kl. 14:00
Lokal: Pingstkyrkan
Mulligt & gulligt kommer och visar
kläder.

För mer information se kommande
affischering på anslagstavlor i
kommunen.

”Träd in i dansen”

Norsjö kyrka lördag 11 maj kl 18:00
En svensk folkdansmässa med Norsjö Ekumeniska
kör, musiker och Norsjö Folkdanslag ”Björnlaget”

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

ABF MITT I LAPPLAND
Måndag 29 april kl. 18.00 på ABF
Bo Emanuelsson föreläser om EU-valet, vi
bjuder på fika!
Tisdag 7 maj kl. 15.30 på ABF
start studiecirkel Husmanskost för herrar.
Onsdag 8 maj kl. 18.00 på ABF
Café kaffestugan. Gör din röst hörd.
Tisdag 14 maj kl. 18.00
Café Nyfiket i Åmliden i samarbete med
Norsjö kommun.
Onsdag 22 maj kl. 18.00 på ABF
Café kaffestugan. Gör din röst hörd.
Lördag 25 maj KULTURSTEGET
folkbildningsfest! Se kommande
annonsering.
GÖR DIN RÖST HÖRD!
ABF vill bidra till att öka människors
möjligheter att själva kunna påverka sina
liv. Det är en flerårig satsning där vi genom
studiecirklar och kulturarrangemang ger
individer nödvändig kunskap för att göra
sina röster hörda och ta plats i samhället.
Håll utkik efter våra evenemang som är en
del av vår satsning!
Anmäl ditt intresse för följande cirklar:
• Spanska för nybörjare • Konversationsengelska • Dina rättigheter •Släktforskning
• Måla betong • Pistolskytte • Data,
Iphone och Ipad • Tenntrådsbroderi
Vi säljer batterier till hörapparater,
extra bra pris för dig som är medlem i
hörselskadades riksförbund!
*****
ABF mitt i Lappland
Storgatan 49, Norsjö
Tel: 0918-10755
Vi finns även på facebook!
Välkommen! /Katarina, Malin och Annika

SHOPPINGLÖRDAG
Lördag 25 maj kl 10-14
Tävla i butiker
vinn presentkort/produkter
aktiviteter för barn
Läs mer på handelsplatsnorsjo.se

Håll Bastuträsk rent
Bastuträsk städar tomter och offentliga
platser under helgen 1-2 juni. Vi vill ha
ett samhälle som är rent och snyggt.
Boka in helgen så städar vi tillsammans
Bastuträsk.
Samhällsrådet i Bastuträsk
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