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

Från måndag 2 september har kommunens
växel och reception ordinarie öppet-tider.
Måndag, tisdag, onsdag och torsdag från
klockan 8:00 till 12:00 och 13:00 till 16:30.
Fredag från
klockan 8:00 till 12:00 och 13:00 till 16:00.
Du kan också kontakta oss via webben:
www.norsjo.se/kontaktaoss

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

Bli familjehem
Norsjö kommun söker personer som
har engagemang, tid och plats för att
hjälpa barn och ungdomar som har behov av
familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Du kan fylla i vår intresse-anmälan på hemsidan,
www.norsjo.se/intresseanmalanfamiljehem
Du förbinder dig inte till något, utan kommer bara

att få mera information.
Har du frågor eller om du
vill ha mer information, kontakta
familjehems-sekreterare:

Emma Viklund
Telefon: 070-375 02 13
E-post: emma.viklund@norsjo.se

Du kan också besöka www.norsjo.se/familjehem
för mer information.

Ny medicinsk fotvårds-specialist
Angelica Bäckman är ny
fotvårds-specialist i Norsjö.

Ändrade öppet-tider i september
Fotvården har öppet
den 9, 12, 16 och 26 september.

Ordinarie öppet-tider
Jämna veckor:
tisdag, onsdag och torsdag från
klockan 8:00 till 17:00.
Udda veckor:
tisdag och onsdag från
klockan 8:00 till 17:00.

För att boka tid ringer du 072-235 17 66.
Fotvården finns på Gästis i Norsjö.

Kommunchef Katarzyna Wikström
slutar sin anställning
Norsjös kommunchef, Katarzyna Wikström,
har meddelat att hon säger upp 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.

Norsjö söker 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.

Fastställande av faderskap
Det är kommunen som ansvarar för att
faderskap registreras hos Skatteverket när
ogifta personer blivit föräldrar.
Kommunen tar kontakt med er för att
boka in en tid.

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.

Ändrade öppet-tider för varu-mottagning
Från 1 september är varu-mottagningen öppen
måndag, onsdag och torsdag.

Du som skänker kläder
Kläderna ska komma från rökfria och djurfria
hem och vara hela och rena.

Öppet-tider
Eftersom försöket med öppet mellan
klockan 12:00 till 16:00 har fungerat bra
kommer vi att fortsätta med dessa öppet-tider.
Kvällsöppet flyttas från måndagar till torsdagar.

Öppet-tider från 1 september
Måndag, tisdag, onsdag och fredag från
klockan 12:00 till 16:00
Torsdag från klockan 12:00 till 18:00
Öppet-tiderna gäller tills annat meddelas.

Mindre uppdrag och hämtning av saker
Från 1 september återupptar vi möjligheten att
få saker hämtade och mindre uppdrag utförda.
Vi reserverar oss dock för att tillgång på bärare
och chaufförer varierar.
Ring gärna och hör er för på
telefon 0918 – 100 03.

Följ oss gärna på Instagram och Facebook,
där lägger vi ut spännande saker varje dag.
Knut ́n finns på Industrivägen 1.

Norsjö bibliotek blir ett
meröppet bibliotek!
Som en extra service är nu
Norsjö bibliotek tillgängligt 7 dagar i veckan
mellan klockan 8:00 till 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 här 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
förbindelse-avtal.

Vad gör jag om jag behöver hjälp?
Om du behöver hjälp av personal är du
välkommen till biblioteket under
bemannade öppet-tider.
Välkommen in till biblioteket för
mer information!

Program Norsjö bibliotek
hösten 2019
Onsdag 11 september klockan 18:00,
Berättarcafé: Basks – ett stycke industrihistoria
Samarr: Allatiders Norsjö

Onsdag 11 september klockan 13:00,
Möte Allatiders Norsjö styrgrupp
Alla tiders Västerbotten bidrar 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 är industrihistoria.

Torsdag 12 september klockan 12:15,
Vetenskapslunch, visas på storbildsskärm:
Allvarliga skämt – humor och normer inom
Naturvetenskap.
Maria Berge, utbildningsvetenskap.

Lördag 14 september klockan 12:00 till 15:00,
Vi firar vårt nya meröppna bibliotek!
Fika, spel och små tävlingar.

Onsdag 18 september klockan 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 klockan 12:15,
Vetenskapslunch, visas på storbildsskärm:
Chefen – en risk- eller friskfaktor på jobbet?
Susanne Tafvelin, psykologi.

Hållbarhetsveckan 16 till 22 september,
Bokbord med tips på läsning med
temat miljö och hållbarhet.

Torsdag 26 september klockan 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 klockan 12:15,
Vetenskapslunch, visas på storbildsskärm:
Inre styrka – en väg att möta kriser och åldrande.
Kerstin Viglund, omvårdnad

Onsdag 23 oktober klockan 18:00,
Språkcafé
Arr: Vuxenskolan och Norsjö bibliotek

Torsdag 10 oktober klockan 12:15,
Vetenskapslunch, visas på storbildsskärm:
Klimatfiktion och ungas tankar i
undervisning om hållbarhet.
Annika Manni, utbildningsvetenskap och
Maria Lindgren Leavenworth, språk.

Dyslexiveckan 7 till 13 oktober
För dig med läs-och skrivsvårigheter eller
anhörig.
Biblioteket informerar och visar hur du kan
ladda ner talböcker till dator eller telefon.
Drop-in: Måndag 7 oktober från
klockan 13:00 till 14:30 och 17:00 till 19:00.

E-medborgarveckan 7 till 13 oktober
Är du nybörjare på internet eller vill du
lära dig mer om bibliotekets digitala tjänster?
Drop-in: Torsdag 10 oktober från
klockan 14:00 till 17:00.

Torsdag 17 oktober klockan 12:15,
Vetenskapslunch, visas på storbildsskärm:
Varför ska man läsa 22 000 romaner?
Pelle Snickars,
medie- och kommunikationsvetenskap

Torsdag 24 oktober klockan 12:15,
Vetenskapslunch, visas på storbildsskärm:
Industristöd – regionalpolitik och
Algots Nord 1972-1981.
Lena Andersson-Skog, ekonomisk historia.

Läslovs-veckan 28 oktober till 1 november
Turnering i retro tv-spel.
Hitta boken, quiz för barn och ungdomar från
6 till 16 år.
Läslovs-utmaningen:
låna 2 böcker och läs dem under lovet.
Skriv ner vilka du lånat,
vilken som var bäst och
varför så kan du vinna ett fint pris.

Onsdag 30 oktober klockan 18:00,

Författarbesök.
Stellan Linder berättar om
de två deckare han skrivit och
som utspelar sig i Västerbotten:
Den som syndar och Det tionde budet

Torsdag 31 oktober klockan 12:15,
Vetenskapslunch, visas på storbildsskärm,
Snarkning – vibrerande folksjukdom som
stör och förstör.
Per Stål, anatomi.

Torsdag 7 november klockan 12:15,
Vetenskapslunch, visas på storbildsskärm:
Norden och morden:
Bilder av Norden i samtida kriminallitteratur
Katarina Gregersdotter, språk.

Psykeveckan 4 till 8 november
På Norsjö bibliotek uppmärksammas
Psykeveckan 2019 med en litteratur-utställning.

Nordiska biblioteksveckan 11 till 15 november
Årets tema är: Fest i Norden
Bokutställning, högläsning och
kura gryning för inbjudna barngrupper.
Arr: Norsjö bibliotek

Måndag 11 november klockan 18:00,
Kura skymning, utställning av nordisk litteratur.

Uppläsning ur Babettes gästabud av Karin Blixen.
Vi bjuder på fika!

Måndag 18 november klockan 14:00,
bokstund för barn från
cirka 4 månader till och med 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 december klockan 14:00,
Bokstund för barn från cirka 4 månader till 1,5 år.
Syskon är också välkomna.

Nya läsecirklar
På biblioteket finns sedan flera år tillbaka en
läsecirkel som fortsätter som vanligt.
Men nu tänker vi starta fler läsecirklar.
Den ena riktar sig till manliga deltagare.
Du är välkommen att anmäla ditt
intresse att delta!

Vi startar också en läsecirkel där alla som
gillar att läsa och vill diskutera böcker med
andra är välkomna att vara med.

Kom in och anmäl dig personligen,
skicka e-post eller ring oss,
helst innan 15 september:
E-post: biblioteket@norsjo.se
Telefon: 0918-142 55.

Nästa nummer av kommunbladet kommer i
postlådorna den 28 oktober 2019.
Material till sofie.from@norsjo.se eller
telefon 0918-141 21 senast
klockan 12:00 den 10 oktober.

