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Verksamhetsområdet omsorg

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 föräldraskapsoch 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

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.

Ring kommunens växel på
telefonnummer 0918-140 00,
vardagar kl. 08:00–16:00.
Eller skicka e-post till:
emma.viklund@norsjo.se

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.

Råd och stöd på IFO

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

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.

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

Ny medicinsk
fotvårdsspecialist
Angelica Bäckman är ny
fotvårdsspecialist i Norsjö.

Ändrade öppettider

Under september månad kommer
fotvåden att ha ändrade öppettider.
9/9, 12/9, 16/9, 26/9 finns
fotvårdsspecialisten på plats.
17-19/9 och 24/9 kommer
fotvårdsspecialisten att vara ledig.
Utöver dessa datum har hon ordinarie
öppettider, se nedan.

Ordinarie öppettider

Jämna veckor: tisdag, onsdag och torsdag
kl. 08:00-17:00.
Ojämna veckor: tisdag och onsdag
kl. 08:00-17:00.
För att boka tid ringer du 072-235 17 66.
Fotvården finns på Gästis i Norsjö,
Storgatan 43.

Har du frågor, kontakta:

Emma Viklund, familjehemssekreterare
E-post: emma.viklund@norsjo.se
Tfn. 070-375 02 13
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Information
Kommunchef Katarzyna Wikström slutar sin anställning
Norsjös kommunchef, Katarzyna
Wikström, har meddelat att hon säger upp
sig från sin anställning. Hon har arbetat
som kommunchef i Norsjö sedan 2012
men väljer nu att gå vidare till en annan
arbetsgivare. Katarzyna kommer att leda
projektet ”God och nära vård” i södra
Lappland, vilket bland annat innefattar
utökad samverkan, andra strukturer och
användning av ny teknik.

Nu söker Norsjö en ny
kommunchef

Norsjö kommun samarbetar med ett
externt företag för rekrytering av ny
kommunchef och arbetet har påbörjats.
Tipsa gärna vänner och bekanta som kan
vara intresserade. Länk till annonsen finns
på www.norsjo.se/jobb

Anmäl ägarbyte
Anmälan av ägarbyte för fastighet med
vatten och avlopp och/eller sophämtning
kan du göra på kommunens hemsida,
www.norsjo.se. Blankett för ägarbytet
finns under “blanketter”, välj “bygga, bo
och miljö” så kommer du till sidan där du
kan göra ägarbytet.

Öppettider
kommunväxel/reception

Fastställande av faderskap
När ni blivit föräldrar och inte är gifta måste faderskapet fastställas.
När underrättelsen kommit från Skatteverket tar kommunen kontakt med er för
bokning av tid.

Från och med måndag 2 september har
kommunens växel/reception ordinarie
öppettider. Måndag-torsdag kl. 08:0016:30 och fredag kl. 08:00-16:00. Lunch
kl. 12:00-13:00.
http://www.norsjo.se/kontaktaoss

Verksamhetsområdet kommunal utveckling

Information från Knut´n
På Knut´n har det varit högtryck i
sommar. Intensivt och roligt när kunder
och gåvor strömmat både in och ut. Vi
vill därför passa på att tacka alla kunder
och givare för er insats för miljön och vår
verksamhet.

Varumottagning

Vi är tvungna att börja begränsa
varumottagningen till tre dagar i veckan
när arbetsbelastningen blivit alltför stor
och vi måste värna om vår arbetsmiljö
och våra medarbetare.
Från och med 1/9 är varumottagningen
under skärmtaket bakom Knut´n öppen
måndag, onsdag och torsdag, hela dagar.

Du som skänker kläder

Vi vill också passa på att vädja till er
givare att tänka på när det gäller kläder
som skall skänkas till Knut´n eller
pingstmissionens ulandsbistånd PMU, att
de skall vara hela och rena och inte från
hem där djur (katt-häst-hund) och rökning
förekommer. Detta för att värna om vår
arbetsmiljö med risk för allergier och
annat. Textilierna som inte hör hemma på
Knut´n klassas som brännbart och skall
lämnas till miljöstationen.

vi att fortsätta med dessa tiden i vinter.
Kvällsöppet flyttas från måndag till
torsdag.

Öppettider från och med 1/9

Måndag, tisdag, onsdag och fredag:
Kl. 12:00-16:00
Torsdag: Kl. 12:00-18:00
Dessa tider gäller tills annat meddelas.

Mindre arbetsuppdrag

Från 1/9 återupptar vi möjligheten att få
saker hämtade och mindre arbetsuppdrag
utförda enligt överenskommelse. Vi
reserverar oss dock för att tillgång på
bärare och chaufförer varierar så ring
gärna och hör er för på telefon 091810003.

Hösten

Vi kommer inte att ha någon stor REA
i höst eftersom sommaren har gått över
förväntan och nu vi fyller på butiken med
nya saker varje dag. Följ oss gärna på
Instagram och Facebook, där vi lägger ut
spännande saker varje dag.

Inför julen

I nästa kommunblad kommer nyheter
inför julens försäljning.

Öppettider

När försöket i sommar med öppet
mellan 12:00-16:00 har fallit väl ut
både för kunder och personal kommer

		
		

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

Norsjö bibliotek
blir ett MER-öppet
bibliotek!
Som en extra service är nu Norsjö
bibliotek tillgängligt 7 dagar i veckan
mellan klockan 08:00-21:00.

Meröppet bibliotek – vad är det?

Meröppet är ett komplement till det
bemannade biblioteket som innebär en
utökad tillgänglighet men med bibehållen
bemanning av personalen.

Så fungerar det:

Under meröppet-tiderna kan du låsa
upp entrédörren med hjälp av din tagg
och PIN-kod. Taggen och PIN-koden är
personliga och du får dem i samband med
att du skriver under ett förbindelseavtal.

Vad gör jag om jag behöver hjälp?
Meröppet bygger på att du klarar dina
ärenden själv. Det kan finnas personal på
plats, men de är då upptagna med andra
arbetsuppgifter. Om du behöver hjälp av
personal är du välkommen till biblioteket
under bemannade öppettider.
Välkommen in till biblioteket för mer
information!
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Program Norsjö bibliotek hösten 2019

Onsdag 11 september kl 18:00
Berättarcafé: Basks – ett stycke
industrihistoria
Samarr: Allatiders Norsjö
----Onsdag 11 september kl 13:00
Möte Allatiders Norsjö styrgrupp
Alla tiders Västerbotten bidra till att
tillgängliggöra kulturarvet på olika sätt. I
gott samarbete med de lokala biblioteken,
studieförbund och föreningsliv finns en lokal
styrgrupp som ansvarar för program och
aktiviteter. Välkommen att delta i Norsjö
styrgrupp!
Tema för hösten i AllaTiders Norsjö:
Industrihistoria
----Torsdag 12 september kl 12:15
Vetenskapslunch, visas på storbildsskärm:
Allvarliga skämt – humor och normer inom
naturvetenskap
Maria Berge, utbildningsvetenskap
----Lördag 14 september kl 12:00-15:00
Vi firar vårt ”nya” meröppna bibliotek!
Fika, spel och små tävlingar
----Onsdag 18 september kl 18:00
Författarbesök – möt författaren Karin
Smirnoff som skrivit böckerna Jag for ner
till bror och Vi for upp med mor
Samarr: Abf och Norsjö bibliotek
----Torsdag 19 september kl 12:15
Vetenskapslunch, visas på storbildsskärm:
Chefen – en risk eller friskfaktor på jobbet?
Susanne Tafvelin, psykologi
----Hållbarhetsveckan 16-22 september
Bokbord med tips på läsning med temat
miljö och hållbarhet
----Torsdag 26 september kl 12:15
Vetenskapslunch, visas på storbildsskärm:
Mellan fakta och myter – hur allvarligt är
läget med insekterna på vår planet?
Natuschka Lee, ekologi
----Torsdag 3 oktober kl 12:15
Vetenskapslunch, visas på storbildsskärm:
Inre styrka – en väg att möta kriser och
åldrande
Kerstin Viglund, omvårdnad
----Onsdag 23 oktober kl 18:00
Språkcafé
Arr: Vuxenskolan och Norsjö bibliotek
----Torsdag 10 oktober kl 12:15
Vetenskapslunch, visas på storbildsskärm:
Klimatfiktion och ungas tankar i
undervisning om hållbarhet
Annika Manni, utbildningsvetenskap och
Maria Lindgren Leavenworth, språk
----Dyslexiveckan 7-13 oktober
För dig med läs-och skrivsvårigheter, eller
anhörig. Biblioteket informerar och visar hur
du själv kan ladda ner talböcker till dator
eller telefon.
Drop-in: Måndag 7 oktober 13:00-14:30,
17:00-19:00
----E-medborgarveckan 7-13 oktober
Är du nybörjare på Internet eller vill du lära
dig mer om bibliotekets digitala tjänster?
Drop-in: Torsdag 10 oktober 14:00-17:00

Torsdag 17 oktober kl 12:15
Vetenskapslunch, visas på storbildsskärm:
Varför ska man läsa 22 000 romaner?
Pelle Snickars, medie – och
kommunikationsvetenskap
----Torsdag 24 oktober kl 12:15
Vetenskapslunch, visas på storbildsskärm:
Industristöd – regionalpolitik och Algots
Nord 1972-1981
Lena Andersson-Skog, ekonomisk historia
----Läslovsveckan 28 oktober – 1
november
Turnering i retro tv spel.
Hitta boken quiz för 6-16 år.
Läslovsutmaningen: låna 2 böcker och läs
under lovet. Skriv ner vilka du lånat, vilken
som var bäst och varför så kan du vinna ett
fint pris.
----Onsdag 30 oktober kl 18:00
Författarbesök –Stellan Linder som till
vardags arbetar som lärare, berättar om
de två deckare han skrivit och som båda
utspelar sig i Västerbotten: Den som syndar
och Det tionde budet
----Torsdag 31 oktober kl 12:15
Vetenskapslunch, visas på storbildsskärm:
Snarkning – vibrerande folksjukdom som
stör och förstör
Per Stål, anatomi
----Torsdag 7 november kl 12:15
Vetenskapslunch, visas på storbildsskärm:
Norden och morden: Bilder av Norden i
samtida kriminallitteratur
Katarina Gregersdotter, språk
----Psykeveckan 4-8 november
På Norsjö bibliotek uppmärksammas
Psykeveckan 2018 med en
litteraturutställning.
----Nordiska biblioteksveckan
11- 15 november
Årets tema är: Fest i Norden
Bokutställning, högläsning, kura gryning för
inbjudna barngrupper
Arr: Norsjö bibliotek
----Måndag 11 november kl. 18:00
Kura skymning
Utställning av nordisk litteratur
Uppläsning ur ”Babettes gästabud” av Karin
Blixen
Vi bjuder på fika!
----Måndag 18 nov kl. 14:00
Bokstund för små barn
För barn från ca 4 månader – 1,5 år. Syskon
är också välkomna.
----Söndag 1 december
Skyltsöndag
Utförsäljning av gallrade
böcker och tidskrifter.
Tävlingar för barn och vuxna.
Vi bjuder på glögg, saft och
pepparkakor.

-----

Måndag 2 dec kl. 14:00
Bokstund för små barn
För barn från ca 4 månader – 1,5 år. Syskon
är också välkomna.

Nya läsecirklar

Nu utökar vi utbudet av läsecirklar på
biblioteket!
På biblioteket finns sedan flera år tillbaka
en etablerad läsecirkel som fortsätter
även kommande säsong, men nu tänker vi
starta ytterligare cirklar om intresse finns.
Den ena riktar sig enbart till manliga
deltagare, då tidigare läsecirklar har haft
en stor kvinnlig dominans. Önskemål om
detta kom in från låntagare och gjorde oss
väldigt glada och peppade att fixa detta
på bästa sätt. Så, är du man, gillar att
läsa eller lyssna på böcker, eller kanske
behöver en anledning att komma igång
- välkommen att anmäla ditt intresse att
delta i läsecirkeln!
Vi startar också upp en ”vanlig”
läsecirkel, där alla som gillar att läsa
och vill diskutera böcker med andra är
välkomna att vara med.
För att läsecirklarna ska fungera på bästa
sätt kan vi max ta emot 7 personer till
varje cirkel och ”först till kvarn” gäller.
Kom in och anmäl personligen, maila
eller ring, helst innan 15 september:
E-post: biblioteket@norsjo.se
Tfn. 0918-142 55

Annonser
SPF seniorerna Norsjö
SAMHÄLLSINFORMATION
17 september KL 13. på Medan
Kristina Holmström och Lena Lindhal.
BERÄTTARCAFÉ
15 oktober kl 13.00 på Medan
Kurt-Lennart Holmgren
IKEARESA
19 november
40- års-JUBILEUM MED JULBORD
10 december på Medan.
Motionstävlingen startat med början
den 1 augusti. Dragning vid varje
månadsmöte.
Första fredagen varje månad
SENIORLUNCH
Kl,12.00 På Restaurang Milan
TRIVSELKVÄLL på FIKET
Sista fredag i månaden med början
den 27 september kl 18.00-20.00
ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
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ABF MITT I LAPPLAND
– ett studieförbund för alla!

Raggsjöliden söndag 22 september
Kl. 11.00-15.00
Välkommen till en mässa där Lokalt
Odlat Och Producerat är i fokus.
Här hittar du produkter från mat till
hantverk skapat i Din närhet.
Intresserad att medverka som
utställare? Kontakta oss senast 13/9.
c_bohman@hotmail.com
070-656 51 87 Raggsjö byaförening

Aktuellt på Vuxenskolan
Från och med 2/9 har vi öppet:
Måndag – torsdag 08.00-17.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Fredag 08.00-12.00
Planerade kurser hösten 2019:
Motorsåg • Röj såg • Ukulelekurs •
Jägarexamen - Intensivkurs • Fällfångst •
Rökning av fisk och kött • Styckning • Från
fiske till gryta • Betonggjutning • Bygga
älgtorn • Svampkurs • Kurserna startar vid
fullt antal. Skynda att anmäla er! Vi hör av
oss när det är dags.
Mer från Vuxenskolan:
Nätverket Trivsam börjar vara på våra
boenden fr om 2/9
E-café start 18/9
LOOP-mässan 22/9 kl. 11-15 i
Raggsjöliden
Berättarcafé med Dorota Lindström
den 23/10 kl. 18.00 på Biblioteket.
Vuxenskolan bjuder på fika.
Välkomna med egna tips och förslag,
frågor och intresseanmälan till:
Studieförbundet Vuxenskolan
Storgatan 50 Norsjö
Telefon:0918-10896
E-Post: norsjo@sv.se

AKTUELLA CIRKLAR HÖSTEN 2019:
Ripsnarning • Samhällsvandring – har du
gamla minnen från Norsjö samhälle som
du vill dela med likasinnade? • Bygga
rökkåta • Data för nybörjare • Tenntråd •
Gammeldans • Gör dina egna fiskekrokar/
flugor • Marknadsföring sociala medier •
Måla betong • Pistolskytte • Spanska för
nybörjare • Förarbevis skoter • Minikids •
Släktforskning nybörjar- och fortsättning •
Skrivarcirkel • Fackliga cirklar •
Hemberedskap • Senioryoga
ÖVRIGT:
Onsdag 18/9 kl. 18.00 Författarbesök
Karin Smirnoff på Biblioteket
Söndag 22/9 kl. 11.00-15.00 LOOP-mässa
Raggsjö
Onsdag 25/9 kl. 18.00 på ABF Eva, en ung
idrottstjej som spelat fotboll föreläser om
hur hennes ångest påverkat henne. Ett
samarbete med Hjärnkoll västerbotten.
Under dagen kommer vi även att ha en
utställning på temat psykisk ohälsa.
Är er förening intresserade av vår
verksamhet och vad vi kan erbjuda,
kontakta oss, vi besöker er gärna och
informerar mera. Ni kan ha både cirklar
och kulturevenemang i samarbete med
oss. Är ni ett kamratgäng som vill lära er
mer om något ämne, kontakta oss. Vi kan
bl.a. erbjuda lokal, hjälp med studie- och
arbetsmaterial.
Vi säljer batterier till hörapparater. Du som
är medlem i HRF betalar 25 kr/karta, ej
medlem 30 kr/karta.
Välkommen in och prata cirklar och
kulturarrangemang med oss!
*****
ABF mitt i Lappland
Storgatan 49, Norsjö
Tel: 0918-10755
Vi finns även på facebook!
Välkommen! /Katarina, Malin och Annika

Lördag 28 september kl. 18:00 på Medan

STOOR
sten

Helkväll med god mat, underhållning av magikern Hans Lindström
samt utdelning av Axetstipendiet, Årets nyföretagare, Årets
Näringslivspris, Norsjöambassadör, NIDS-priset och Kulturstipendium.

Meny

fe

Förrätt: Terrine på rökt sik och gravad lax serveras med stekta kavringssmulor,
saltad 65° äggulekräm, rårimmad fänkål samt finhackad rödlök.
Varmrätt: Flanksteak serveras med en potatiskaka smaksatt med rotselleri, portvinskokt lök samt rödvinssky smaksatt med rökt sidfläsk från Bastuträsk Charkuteri.
Dessert: Pannacotta smaksatt med vanilj och tonkaböna serverad med mandelkrokant, bakad chokladmousse samt en maräng med jordgubb och peppar.

För mer information: www.stoorfesten.se
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

Höstens program 2019
MEDLEMSMÖTE och föreställning
SKRÄDDAR MOLINS BERÄTTELSER
av Torgny Lindgren med Gunnar Eklund
Onsdag den 11 sept. kl. 18.00 i
Pingstkyrkans Cafeteria. Teatersoppa
och bröd, kaffe och kaka. Presentation
höstens program, utlottningar. Pris 100:---------KvinnORKAn -med Matilda Kjellmor
- en berättelse om kvinnogöra och
superkrafter. Fredagen den 20 september
kl 19.00 i skidstugan Kvarnåsen. Entré
och fika 250:-. Gratis buss från Norsjö
busstation kl. 18.00 - anmäl till Gunilla på
tfn. 073-80 32 892 före den 16 sept
---------O/ROLIGT LIV med Charlotte Lindmark
- en skuldsanering med styrketårar
/Glugg produktion. Onsdag 9 oktober
kl. 19.00 på Medan i Norsjö. Entré
och mingel: 200:-, ungdom 100:-,
scenpassrabatt 50:---------Skottes musikteater ger KAINOS SÅNG
- berättelsen om Kaino den finska
flyktingflickan som tillsammans med
sina bröder flyr bomber och krig. Från 6
till 99 år. Lördagen 19 oktober kl. 14.00
på Medan i Norsjö. Entré: 200:-, barn/
ungdom 100:-, scenpassrabatt 50:---------IMITERA Solo med Anders Mårtensson/
XTC Produktions AB. Lördag 26 oktober
kl. 19.00 på Medan i Norsjö: Entré: 250:-,
ungdom 125:-, scenpassrabatt 50:-.
Fikaförsäljning i pausen.
---------ANNIE GET YOR GUN Teaterresa
till Robertsfors lördag 9 november
Avresa Norsjö busstation kl 12.30
Pris 500:- för entré, bussresa samt
middagsbuffé. Anmälan till Gunilla på tfn.
073-80 32 892 innan den 28 oktober. OBS
Först till kvarn!
---------Västerbottensteatern/ Profilteatern ger
TILLBAKA INNAN MIDNATT -en
nervkittlande rysare åldersgräns 15 år
Lördag 23 november kl. 19.00 på Medan
i Norsjö. Entré: 300:-, ungdom 150:-,
scenpassrabatt 50:-. Fikaförsäljning.
---------HAR DU TID Julkafé - en resa i tid och
rum och åldrande med Mattias Kågström
och Göran Hansson. Måndag 16 december
kl. 19.00 på Medan i Norsjö. Entré/fika:
250:-, ungdom 125:- , scenpassrabatt 50:---------Förköp och bokning gör du på
www.norsjo.riksteatern.se eller hos
OK/Q8, tfn. 0918-77 20 90.
Biljettkassan öppnar timme före
respektive föreställning.
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