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Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö
Det kommer att vara störningar i
bredbands-nätet i Norsjö kommun på
natten mellan onsdag och torsdag
den 20 och 21 november.
Det betyder att du inte kan använda
internet på din dator eller se kabel-tv då.
Störningar i bredbands-nätet och ADSL gäller
om du bor i byn Bastutjärn, Bjurträsk,
Öträsk, Svansele, Gumboda eller Kusfors.
Det blir också störningar i kabel-tv-nätet
om du bor i Norsjö och Norsjövallen.
Skellefteå Kraft flyttar vissa el-stolpar
för att bygga om sitt el-nät och därför måste
bredbands-kablar också flyttas.
Norsjölägenheter håller också på med att
ordna bredband till alla som bor på Badhusgatan,
Lönnvägen, Södergatan och Tallvägen.
Målet är att allt det arbetet ska vara klart
i mitten av december, vecka 51.
Har du frågor om kommunens bredband
kan du ringa Karl-Axel Nygren.
Telefon: 0918-141 22.
Mobil: 070-683 32 19.

Detta händer på Café Nyfiket
Måndag 11 november klockan 14 till 16
kan du träffa chefen för äldreomsorgen
Eva Nyström Edefjäll på Knut´n.
Onsdag 13 november klockan 19 till 21
kan du träffa Mikael Lindfors på
järnvägs-stationen i Bastuträsk.
Mikael är politiker och ordförande i

Föreläsning om kris
Ulf Lidman föreläser om kris
och vad du ska göra när du är i kris.
Han föreläser på Medan i Norsjö
torsdag 14 november klockan 18.30.
Alla som vill får komma och lyssna,
det är gratis.

Föreläsning om psykisk ohälsa
Tisdagen 5 november är det en
föreläsning om livet och att
våga prata om psykisk ohälsa.
Det är Patrik From och Marjet Gustavsson
som arbetar med kampanjen Hjärnkoll
som föreläser med hjälp av ord och musik.
Föreläsningen är på kommun-kontoret
klockan 18 till 20.
Kommunen bjuder på fika.

Kommunen söker familje-hem och
kontakt-familjer
Familje-hem
Norsjö kommun söker familje-hem till
barn och unga som inte kan bo hos
sina föräldrar.
Det kan vara kortare eller längre perioder
som barnen behöver bo i en annan familj,
ett så kallat familje-hem.
Familje-hemmet ska ta hand om barnet och
ha kontakt med barnets familj, skola och
andra personer som är viktiga för barnet.
Familje-hemmet får stöd av kommunen,
en sekreterare för familje-hem.
Barnet får också stöd av kommunen,
en social-sekreterare.

Kontakt-familjer
Norsjö kommun söker också
kontakt-familjer.
En kontakt-familj har hand om ett barn ibland,
till exempel någon helg varje månad,
för att barnet behöver ha extra stöd från
en annan familj.
Om din familj vill hjälpa något barn kontakta
Emma eller Malin på kommunen.

Emma Lindgren
Telefon: 0918-141 35.
E-post: emma.lindgren@norsjo.se
Malin Berglund
Telefon: 0918-141 28.
E-post: malin.berglund@norsjo.se

Kulturkalender för november
Teaterpjäsen ”I en sal på lasarettet” med
Ellenor Lindgren och Thomas Andersson
spelas på Medan i Norsjö
onsdag 6 november klockan 19.
Föreställningen ”Grävskopan” med
Mikael Lindgren spelas på
Folkets Hus i Bastuträsk
onsdag 13 november klockan 19.
Texten är skriven av Henning Mankell.
Föreställningen ”Mens Night 2” med
komikerna Monica Lindgren och
Åsa Persson spelas på Medan
lördag 16 november klockan 19.
Föreställning ”Med små små steg” med
Pia Karin Helsing spelas på Medan
onsdag 27 november klockan 19.
Pia Karin berättar med ord och musik
om hur hon gick ur Jehovas Vittnen och
förlorade kontakten med all sin släkt.
Teater och sopplunch.

Föreställningen ”Pärra och Paulin”
spelas på Medan
fredag 6 december klockan 12.
Det är berättelser, sång och musik.
Om du vill gå på den föreställningen
måste du boka biljetter och lunch
senast 2 december.
Du bokar genom Norsjö-kiosken.
Telefon: 0918-104 88.
Du bokar och köper också biljetter till
de andra föreställningarna där.

Norsjö bibliotek
28 oktober till 8 november är det
utställning av vantar på biblioteket.
Måndag 4 november klockan 18
och torsdag 7 november klockan 14
läser bibliotekets personal högt ur
novellen ”Trä”.
Novellen är skriven av Alice Munro som
fick årets Nobel-pris i litteratur.
Tisdag 5 november klockan 18 är
träffen ”Alla tiders Norsjö”.
Då visas gamla filmer från Norsjö.
Kom och se vilka du känner igen
på filmerna.
Måndag 11 november klockan 18
är utställningen ”Kura skymning”,

en utställning av nordisk litteratur.
Bibliotekets personal läser ur boken
”Isslottet” skriven av Terjei Vesaas.
Biblioteket bjuder på fika.
Måndag 11 november klockan 18
är det också en träff på biblioteket
för alla som tycker om berättelser.
Kom och lyssna på gamla och
nya berättelser eller
berätta någonting själv.
Vi pratar också om dialekter.
Det är Norsjö-bygdens berättar-förening
som har träffen.
Onsdag 13 november klockan 18 visar
Elisabeth Alnersson bilder och
berättar om olika kommuners
växter och blommor.
Tisdag 19 november klockan 18 är
författaren Pär Hansson på biblioteket.
Han berättar om sin senaste bok
”Vi plockar bär i civilisationen”.
Kvällen handlar också om projektet
”Det litterära Västerbotten”.
Projektet ska ge stöd till författare och
alla som tycker om att skriva och vill
komma i gång med sitt skrivande.
Skyltsöndag 1 december är det
öppet hus på biblioteket
klockan 14 till 18.

Försäljning av böcker och tidningar.

Advents-konsert i Norsjö kyrka
lördag 30 november klockan 18 med
Norsjö kyrko-kör och barn-kör.
Om du är man och vill vara med i kör
så kom till församlings-hemmet på
torsdagar klockan 19.
Om du har frågor om kören kan du
ringa och prata med Eva.
Telefon: 072-222 47 57.

Nästa nummer av Kommunbladet kommer
2 december.
Vill du ha med någonting där kan du kontakta
Sofia Tjärnström.
Telefon: 0918-141 21.
E-post: sofia.tjarnstrom@norsjo.se

