Kommunbladet juni 2019
Det här är en lättläst sammanfattning av
information från Norsjö kommun.

Ändrade öppet-tider i kommunhuset
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.
Fredagar är det öppet från
klockan 08:00 till 15:00.
Du kan också kontakta oss via webbplatsen,
www.norsjo.se/kontaktaoss

Vem blir ambassadör för Norsjö
kommun 2019?
Varje år utses
en ambassadör för Norsjö kommun.
Den som blir ambassadör ska:
•

vara engagerad i Norsjös utveckling

•

vara känd och respekterad inom
sitt yrkesområde

•

kunna sprida
ett positivt budskap om Norsjö.

Vem tycker du ska bli Norsjös ambassadör? Skicka

ditt förslag med motivering
senast den 12 augusti till:

Norsjö kommun
935 81 Norsjö

Märk kuvertet: Norsjöambassadör

Du kan också skicka ditt förslag med e-post till:
aina.sjolinekman@norsjo.se

Den blomstertid nu kommer…
Under vecka 24 är det skolavslutning.
Skolavslutningen är ett tillfälle
då många ungdomar testar alkohol.

Som förälder är du den viktigaste
personen för din tonåring och det är du
som har det största ansvaret.
Att säga nej till alkohol och annat som kan
skada 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 på samhället 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 2018 bland elever i årskurs 9 i Norsjö och
Malå:
•

27% av eleverna dricker alkohol.

•

5 % av eleverna som dricker alkohol
säger att deras föräldrar tillåter att de
dricker alkohol.

•

8 % av eleverna som dricker alkohol säger
att de får alkoholen
via sina föräldrar.

•

17 % av eleverna har åkt med en berusad
förare

Ändrade öppet-tider
Norsjölägenheter
Kundtjänst har stängt vecka 28, 29, 30 och 31.
Uppsägning av bostad och anmälan till bostadskö
kan du göra via www.norsjolagenheter.se
Blanketter finns också att hämta i kommunhuset.

Felanmälan är öppen hela sommaren.
Telefon-nummer till felanmälan är 0918-141 51

Telefon-tid måndag till fredag från
klockan 08:00 till 11:00 och
klockan 12:00 till 16:00.
Under semesterperioden har vi begränsad
bemanning och kommer därför att
prioritera akuta ärenden.
Kom ihåg att det inte är tillåtet att
grilla på balkongen.
Tänk på din egen och dina grannars säkerhet.

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

Ändrade öppettider
simhall och styrkehall
Vecka 23
Stängt för underhåll

Vecka 24, 25, 26
Måndag, klockan 12:00-15:00
Tisdag, klockan 12:00-15:00
Torsdag, klockan 12:00-15:00

Allmänbad och styrkehall

Vecka 27, 28, 29, 30, 31
Stängt

Vecka 32 och 33
Måndag, klockan 12:00- 15:00
Tisdag, klockan 12:00- 15:00
Torsdag, klockan 12:00-15:00

Från och med vecka 34 gäller
ordinarie öppettider.

Sommar på Knut´n
Under från 24 juni till 30 augusti har Knut´n
öppet alla vardagar klockan 12:00 till 16:00.
Under sommaren har vi begränsade möjligheter
att utföra flyttuppdrag och mer
omfattande transporter.
Hämtningar av mindre slag sker
efter överenskommelse.
Ring för mer information 0918-100 03.

Vi tar emot gåvor under hela sommarperioden.
Ni som vill skänka något till oss gör det genom
att lämna gåvorna vid vårt varuintag på baksidan
av möbelhuset, Industrivägen 1 i Norsjö.
Det går även bra efter att vi har stängt.
Ställ gåvorna under skärmtaket på märkta bord.

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.

•

Glasflaskor, 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!

Fritidsgården på Arenaparken
Under veckorna 25, 26 och 27 kommer
fritidsgården att ha aktivitetsledare
i Arenaparken.
Se kommande anslag.

Har ni frågor kontakta:
Mari-Louise Skogh eller
fritidsledarna på telefon. 0918-140 00

Det här händer på
Norsjö bibliotek under sommaren

Måndag den 3 juni klockan 18:00 till 20:00
Författarbesök
Norsjöfödde Erik Eriksson är aktuell med sin
nysläppta självbiografi ”Klippan i Kaikoura”.
Bokprojektet startade efter en vistelse
på Nya Zeeland.

Erik Eriksson har bland annat varit
kommun-politiker i Heby och Falun,
skrivit doktors-avhandling om Günter Wallraff
samt varit lärare och skribent.

Samarrangemang med
Studieförbundet Vuxenskolan

Onsdag den 5 juni klockan 11:00 till 15:00
Myter och verkligheter – en lesbisk odyssé
På parkeringen utanför biblioteket får vi besök av
ett rullande museum med berättelser och
fotografier om lesbisk dåtid och nutid i
norra Sverige.

Har du själv minnen, tips eller berättelser på
temat är du varmt välkommen att dela med dig!
Alla är välkomna!

Samarrangemang med Regnbågsbibliotek,
Region Västerbotten

En kommun fri från våld
Det pågår ett utvecklingsarbete i kommunen.
Målet är en våldsfri kommun.

Kommunen kommer att göra en del
utbildnings-insatser tillsammans med
länsstyrelsen och
organisationen Män för jämställdhet.
Exempelvis kommer MVP (mentorskap i
våldsprevention) att införas i skolan.

Tips på friluftsliv
I kommunen finns många
naturnära utflyktsmål.
Det finns även naturreservat, djurskydds-områden
och natur-minnen.

Här är några exempel:
• Borup
• Kryddgrovan
• Lillträsket
• Malån-Storforsen
• Rörträsk silängar (kulturreservat)
• Svansele dammängar
• Vajsjön

Vandringsleder och strövområden

• Kyrkstigen
• Rågmjölsvägen
• Norakammen
• Vajsjöstigen
• Svansele dammängar

Mer information hittar du på kommunens
hemsida och Gold of Lapland

Polisen informerar
Det förekommer en del bus-körning och
olovlig övnings-körning vid
industriområdet i Norsjö.
Det är onödigt att bli rapporterad för olovlig
körning innan man har tagit körkortet.

Vissa barn och ungdomar ägnar sig åt att
hetsa yngre att göra dumma grejer.
Det kan till exempel vara att slåss med varandra.
Detta måste sluta.
Ni föräldrar har ett särskilt ansvar för att
titta till era barn och ungdomar och
att tala med dem om det här.

Under kvällarna är det många barn och ungdomar
vid busstationen och vid Arena-parken.
Vi skulle vilja att fler vuxna är ute.
Många barn inte använder cykelhjälm.
Barn upp till 15 år ska ha hjälm.

En förälder som skjutsar barn som inte har
cykelhjälm kan bötfällas.
Se till att era barn har cykelhjälm på huvudet.
Det är en enkel och billig åtgärd som
räddar liv varje år.

Polisstationen
Polisstationen är stängd
juni, juli och augusti även detta år.
Vi jobbar i Skellefteå centralort under
den perioden.
Vi hoppas kunna öka servicen till
medborgarna i Norsjö kommun framöver.

Ansök om färdtjänst och
riksfärdtjänst senast 21 juni
Under sommaren 2019 kommer bemanningen att
vara begränsad.

Du som tänker ansöka om färdtjänst eller
riksfärdtjänstresa under sommaren måste därför
lämna in din ansökan till kommunens
färdtjänsthandläggare senast 21 juni.

Om du har några frågor kontakta
Helén Ask, färdtjänsthandläggare,
telefon 0918-140 00 (växel)

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

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 upp till tre samtal med
social-pedagog 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

Blodbussen
Blodbussen kommer till Norsjö hälsocentral
tisdag 3 september klockan 13:00 till 16:30 och
17:00 till 18:30

Välkommen!

Norsjö Hälsocentral informerar
Under vecka 25 till 33 har vi lite personal.
Förnya därför dina recept
i god tid inför sommaren.

Fritidsgården söker nattvandrare
Syftet med att nattvandra är att vara en vuxen
förebild och ett stöd för ungdomarna.

Nattvandring har visat sig förebygga
drogmissbruk, våld,
främlingsfientlighet och skadegörelse.
Är du intresserad?
Kontakta Camilla Larsson

E-post: camilla.larsson@norsjo.se
Telefon: 0918- 14138, 073-083 69 58

Vuxenutbildning i Norsjö
Norsjö kommun erbjuder vuxen-utbildningar för
dig som vill utveckla kunskaper eller
söker en förändring i yrkeslivet.

Kurser hösten 2019:
Grundläggande vuxenutbildning
(GRUV)
Svenska som andraspråk 700p, GRNSVA2
Svenska 700p, GRNSVE2
Engelska 600p, GRNENG2
Matematik 600p, GRNMAT2

Antagning vecka 35, 45, 3 och 13.

Gymnasiala kurser på närdistans
(Gy-vux)
Samhällskunskap 1a1, 50p SAMSAM01a1
Samhällskunskap 1a2, 50p SAMSAM01a2
Samhällskunskap 1b, 100p SAMSAM01b

Naturkunskap 1a1, 50p, NAKNAK 1a1
Naturkunskap 1a2, 50p, NAKNAK 1a2
Naturkunskap 1b, 100p, NAKNAK 1b

Svenska som andraspråk 1, 100p SVASVA01
Svenska som andraspråk 2, 100p SVASVA02

Svenska som andraspråk 3, 100p SVASVA03

Svenska 2, 100p SVESVE02
Svenska 3, 100p SVESVE03

Engelska 5, ENGENG05
Engelska 6, ENGENG06

Följande kurser erbjuds tillsammans med
Yrkesvux Vård- och omsorg
1 till 2 gånger per vecka:
Etik och människors livsvillkor, 100p MÄNETI0
Vård och omsorg vid demenssjukdomar,
100p GERVÅR0
Specialpedagogik 1, 100p SPCSPE01
Specialpedagogik 2, 100p SPCSPE02
Psykiatri 1, 100p PSYPSY01
Vård och omsorgsarbete 2, 100p VÅRVÅR02

Mer information om kurser finns på
www.lapplandsvux.se och www.hermods.se

Ansökningsblanketter hittar du på
www. norsjo.se i blankettarkivet eller
hämtas på Komvux expedition
Skolgatan 26, i samma hus som biblioteket.
Sista ansökningsdag är den 28 juni 2019.

Kontakt
SYV, Linnea Pedersen 0918-141 83
Rektor, Carola Hultin 0918-142 75

Adm, Christina Björk 0918-142 70

Information från biblioteken
Fredag den 2 juli från klockan 12:00 till 15:00
finns personal från Norsjö bibliotek på
beach-området för att visa vad
biblioteket har att erbjuda.
Du kan skaffa lånekort, få information om
bibliotekets e-tjänster och mycket annat.
Biblioteket i Norsjö är stängt 2 juli.

Kulturstipendium 2019
Norsjö kommun delar vartannat år ut
ett kulturstipendium på 6 tusen kronor för att
hedra goda kulturinsatser inom kommunen.
Målgruppen är enskilda personer, grupper,
föreningar och organisationer.

Vem tycker du ska få stipendiet i år?
Skicka förslag med motivering senast
den 16 augusti till,
Norsjö bibliotek
Berith Enkvist
Skolgatan 26
935 32 Norsjö
Märk kuvertet: Kulturstipendium.
Du kan också skicka e-post till
berith.enkvist@norsjo.se
Ändrade öppet-tider

Onsdag 5 juni är biblioteket i
Norsjö öppet klockan 8.00 till 15:00.
Biblioteket är stängt 6 och 7 juni.

Från 1 juli till och med 9 augusti har
biblioteket ändrade öppet-tider.
Biblioteket är stängt vecka 29 och 30.

Det här är öppet-tiderna för de övriga veckorna:
Måndag klockan 12.00 till 15.00 och
17.00 till 19.00
Tisdag klockan 12.00 till 15.00
Onsdag klockan 12.00 till 15.00 och
17.00 till 19.00
Torsdag klockan 12.00 till 15.00
Fredag klockan 12.00 till 15.00

Bastuträsk bibliotek är
stängt vecka 25 till och med vecka 32.

www.v8biblioteken.se
Här kan du låna e-böcker, e-tidskrifter,
strömmande film, släktforska samt
låna om och reservera böcker.

Du kan låna 2 strömmande filmer per vecka.
Du behöver giltigt lånekort och
internetuppkoppling.
Trevlig sommar!

Telefontid för bygglov
För att kunna handlägga bygglovs-ärenden mer
effektivt kommer byggnads-inspektörerna att
testa telefontider under en period.
Under telefontiderna kommer inga
besök att kunna tas emot.

För att vi ska kunna hjälpa er på bästa sätt är det
bra om ni bokar in ett besök.

Kontakt
Erik Lundberg, Malå.
Telefon: 0953-140 50.
Telefontid, måndag, tisdag, torsdag och fredag
klockan 09:30 till 12:00.

Mirjam Nilsson, Norsjö.
Telefon: 0953-141 73.
Telefontid, vardagar klockan 09:00 till 11:30.

Ny tobakslag
Den 1 juli 2019 börjar en ny lag om
tobak att gälla.
Den nya lagen innebär bland annat att
det blir rökförbud på lekplatser,
uteserveringar och vid entréer.
Mer om lagen finns att läsa på

kommunens hemsida.

Nästa nummer av kommunbladet kommer i
postlådorna den 2 september 2019.
Material till sofie.from@norsjo.se eller
telefon 0918-141 21 senast
klockan 12:00 den 15 augusti.

