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I

2 - Idé angående surfplatta - 20150108

Detta formulär syns inte bra via surfplattor. Ser bara halva texten, så hoppas jag skriver på
rätt ställe. Bara en synpunkt för att kunna förbättra. :)
Svar: Nu är det ”åtgärdat” genom att lägga in en länk till det mobilanpassade formuläret.
I

3 - Missnöje angående hemsidan - 20150115

Städa upp kommunens hemsida idag 13jan ,2015 dansas julen ut!
sophämtning under julhelgen
informera om vilka chefer som finns inom kommunen
ryktet går att flera av dessa slutat sin anställning pga ovänskap
I

4 - Idé angående vattentornsbacken - 20150115

Vi är flera barnfamiljer som samlas vid vattentornet för att åka bob i backen. Den är lagom
stor för små barn som inte vill ha för hög fart och lagom kort att gå uppför med små och
korta ben. Därför är det en idé och ett önskemål att ni skottar upp lite generösare där och
I
5 - Missnöje
mail/brevsvar
Varför
får manangående
inga svar
på mail eller- 20150131
brev man

skickar....det kan ju vara viktigt. Ni kanske

inte ens bryr er att läsa dem.
I

6 - Missnöje angående bostadsanpassning - 20150223

Robert Boström kontaktar mig och uttrycker missnöje över handtering med sitt bostadsanpassningsären
1. Ej utförda åtgärder (förstärkning av el i köket och stabilisering av förråd)
2. Bristfällig information
3. Att arbete har utförts utan fullmakt
Jag återkopplar till Robert Boström att ärendet kommer att hanteras av Lars-Åke Holmgren eller Henrik
/Katarzyna Wikström
I

7 - Synpunkt angående trafik/väghinder - 20150307

Varför inväntar Norsjö på en liknande olycka som i Malå där många barn fick sätta livet till?
Säkerställ att det blir mindre sanolikt med att sätta upp väghinder efter Storgatan, Sörbyvägen, skolgat
En rekommenderad typ är de som finns i Umeå där lastbilar kan gränsla dem medans person bilar får kö
I

8 - Idé angående parfymfri policy

Många människor reagerar på dofter, allergiker mår bättre när luftrören inte retas ytterligare
av dofter från tvättmedel, sköljmedel, skurmedel, tvål, schampo och dyl. Föreslår att
kommunen ser över möjligheten att ha som policy att alla städartiklar, tvättmedel,
I

9 - Missnöje angående parkeringsplatser - 20150318

Idag skulle jag snabbt in på kommunhuset med ett papper men hittar ingen parkering
framför kommunhuset. Men på parkeringen ser jag flertalet kommunanställdas och politikers
bilar. Går det inte att få dessa att parkera på den fina parkeringen snett bakom
kommunhuset så vi tillfälliga besökare och eventuella turister kan parkera framför? Jag vet
Svar: Massmail har skickats ut till samtliga anställda i kommunhuset med uppmaning att inte ställa bilarna på
framsidan.
I

10 - Missnöje angående vägar - 20150320

Synpunkt som Morgan Johansson ringde in och pratade med mig (Katarzyna Wikström) om:
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Vägen på Solvändan är oframkomlig och behöver hyvlas. Går ej att ta sig fram med bil eller till fots, enl

I

11 - Synpunkt angående snötippen - 20150320

Har en fundering angående den årligen återkommande snötippen nere vid Noret.När denna
tinar rinner vattnet ner i Noret och sedan ner mot Norsjön.Man kan misstänka att detta
Svar: Vi vet att det finns ett snöupplag vid Noret och att dom i år tippat snön ganska nära
ån. Vi har pratat med tekniska avdelningen om att till nästa år lägga snön längre upp. Snön
kommer i huvudsak från snöupplag från fastigheter och från gator/trottoarer här i samhället.
Vi har för avsikt att ta ett vattenprov från snöupplaget vid snösmältningen i vår. Hör av dig
I

12 - Missnöje angående provisorisk busstation 20150322

Det gäller brister som jag funnit vid nuvarande provisoriska busstation vid Kusforsvägen. Det
första jag upptäckte var att inga busstidtabeller är uppsatta vid busstationen.Detta har jag
vid tre tillfällen då jag besökt Norsjö påpekat i receptionen i kommunalhuset.Vad jag förstår
har receptionisten vid flera tillfällen meddelat detta för ansvarig tjänsteman men ingenting
har hänt.
Dessutom
finns ingen
väntsal
på samma
avatt
vägen
somockså
bussarna
utgårtill
ifrån.
Snart
närmar
sig turistsäsong
och
semestrar
då jagsida
antar
turister
kommer
Norsjö. För kommunens bästa och dess rykte borde detta åtgärdas snarast.
Svar: Tack för dina synpunkter. Jag vill försöka förklara en del frågeställningar. Jag är
mycket medveten om de brister som du tar upp. I slutet av maj när busstationen brann ner
till grunden hamnade vi i ett akut läge att försöka lösa en tillfällig busstation. Valet blev vid
det sk. bussgaraget. Under sommaren och hösten pågick dialoger mellan kommun,
försäkringsbolag och tidigare fastighetsägare. En process har även skett i de politiska leden
om var en ny busstation ska vara placerad. I december fattades beslut om att köpa tillbaka
den nerbrunna fastigheten och placera en ny busstation på den ursprungliga platsen. Arbete
pågår därför att försöka utforma en ny busstation så att den tillgänglighetanpassas på ett
optimalt sätt. Detta kräver bl.a en ny detaljplan eftersom vi försöker hitta mera trafikvänliga
lösningar samt att all hantering ska vara trafiksäker. Vi hoppas att den nya planen godkänns
vid midsommartid och vi får medel att påbörja ett nytt ändamålsenligt resecentra i Norsjö.
Ville ändå ge dig lite bakgrundsfakta hur vi jobbar just nu.
Redan samma dag som branden var släckt placerades två sk. glaskurar vid bussgaraget för
resenärerna. Dialog fördes också med ägaren till bussgaraget om möjligheten att inrymma
väntsal i deras lokaler. Eftersom det trots allt är en tillfällig lösning ville inte bussbolaget
detta utan dialog upptogs med Folket hus om att erbjuda resenärer möjlighet till väntan där.
Norsjö kommun har därför bl.a stått för vissa ombyggnationer som ex. inrättande av tidlås så
att resenärer har väntmöjlighet även på tider när Folket hus i övrigt har stängt.
På den nerbrunna busstationen fanns en digital informationstavla som också försvann i
samband med branden. Den ska naturligtvis ersättas när vi har en permanent plats att
placera den på. I övrigt tillhandahålls inga tidtabeller visuellt utan resenärer hänvisas till
hemsidan tabussen.nu och appen Länstrafiken i Västerbotten. Det går ex. att beställa en
personlig tidtabell. Bussgods som också är inrymt i bussgaraget har tillgång till
tjänsteexemplar av de sk. stomlinjerna men inga kompletta tidtabeller trycks. De senaste
åren har jag egenhändigt producerat tidtabeller och försökt att sätta upp dessa i ett gammalt
glasskåp som fanns utanpå busstationen, just för att underlätta informationen för de som
inte känner till hur Västerbottens informationssystem är uppbyggt. Dessa skåp finns inte
I

13 - Missnöje angående värme i bod - 20150323

Passerade Bastuträsk skola och isbanan i anslutningen till skolan, tittade in i personalboden
vid isbanan. Det var som att komma till bastubad så varmt var det. Behövs det något värme i
I

14 - Missnöje angående springmask - 20150325
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Springmask som pågått sedan augusti 2014 Bland barn och vuxna på kronans förskoleavd.
Svar
missnöje
förskolan
Kronan:Det
har varit
barnfamiljerför
där
individer
har
Svalt angående
/inget intresse
från vid
chefer
ang resurser
till städning
&6
föräldramöte
att
stoppa smittspridningen
varit drabbade av springmask sedan augusti 2014 till dags datum 2015.03.30.
Under den här tiden har följande insatser gjorts:
Återkommande våttorkning av golv
Noggrann handhygien på personal och barn inför varje måltid och efter toabesök.
Engångshandskar, tvättlappar och sprittorkning av skötbord efter varje blöjbyte
Tydligt åtskilda nappar
Åtgärder för att minimera smittrisk, borttagning och tvättning av textilier såsom handdukar,
madrassöverdrag, kuddar, gardiner mm.
Tvätta upp leksaker, begränsa antal för att underlätta återkommande torkning av leksaker
Tvätta och plocka undan mjukisdjur, utklädningskläder övriga textila leksaker
Skriftlig information och råd ang behandling och smittspridning till alla vårdnadshavare vid 3
tillfällen
Extra rådgivning till enskilda vårdnadshavare
Personal har varit i kontakt med BVC.
Återkommande uppföljningssamtal mellan personal och förskolechef
Tagits upp som enskild punkt vid arbetsplatsträff.
Fortsatta åtgärder är ovanstående punkter samt att inför påskens längre ledighet kommer
personal att få hjälp att ytterligare minimera smittorisken genom grundlig städning av
pedagogiskt material och textilier.
Förskolechef och personal blev med kort varsel kallade till ett föräldramöte. Förskolechef var
I

15 -Synpunkt angående appen - 20150326

Evenemang
- det står
inte alltid
evenemangen
håller
hus som den skulle. Hello Future (som ligger
Svar: Nu är problemet
åtgärdat.
Det varvar
appen
som inte läste in
rss-flödet
bakom appen) har byggt om den så nu läser den in all information.
I

16 - Synpunkt angående hemvändardagen - 20150404

När är hemvändardagen detta år?
Det finns ingenting uppdaterat för 2015. Kanske dax att göra detta?
Svar: Tack för din synpunkt.
Norsjö kommun är inte inblandad i arrangemanget av Norsjödagen och därför vet jag tyvärr
inte när den är. Jag ska be representant från hembygdsföreningen att lägga in informationen
I

17 - Missnöje angående snöröjningen - 20150405

Missnöje över att kommunen inte har bättre koll på snöröjningen. Varje julafton, oavsett om
det har snöat eller inte, är det traktorer ute och "skottar". Idag, påskdagen (också en
storhelg) skrapas gatorna, trots att det inte är något bekymmer med framkomligheten och
att den lilla mängd snö som ligger på gatorna skulle ha tinat bort av sig själv under dagen.
Svar: Missnöjet verkar bero på att traktorer blivit utkallade på storhelger, i mitt fall har det
ingen betydelse för det utgår ingen extraersättning för storhelger. Att dom blivit utkallade
har berott på trafikmässiga säkerhetsåtgärder samt framkomlighet för handikappade och
I

18 - Beröm angående appen - 20150409

Appen är suverän! Bra att man kan välja vad man ska ha på startsidan. Återkommer med ideer!
I

19 - Synpunkte angående hemsidan - 20150413

Byt ut centrumbilden på en tom, ödslig Storgata och sätt in en bild från näringslivet, interiör från något
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Svar: Tack för din synpunkt. Helt rätt! Vi ska visa människor på våra bilder. Jag har nu bytt
I

20 - Missnöje angående svarstider - 20150427

Om en medborgare kommer in med en fråga och det är tydligt vem som kan svaret - hur länge ska med
I

21 - Missnöje angående utemiljön på förskola i Bastuträsk - 20150523

Utemiljön för dom mindre barnen på förskolan i bastuträsk måste åtgärdas. Idag finns inga
gungor, rutschkanor eller klätterställningar som barn under ca 4 år kan använda. Detta i
kombination med en minst sagt bristfällig Tidigare denna vecka kröp vår 1,5 åring ut genom
ett hål i staketet när personalen hade fullt upp med att hjälpa andra barn.
På dom minuter hon var borta hade hon lätt kunnat springa ner på norsjövägen som ju är
hårt trafikerad av både timmerbilar och övrig trafik.

Mina förslag för att ändra situationen är:
1. Installation av flera lekställningar som mindre barn kan använda och uppehålla sig vid utan att behöv
2. Naturligtvis ett bättre staket så personal och föräldrar kan känna sig trygga att barnen inte lämnar om

I

22 - Missnöje angående utemiljön på förskola i Bastuträsk - 20150525

TYcker att det är dags att kommunen fixar till utemiljön på dagis/fritids/skolan i Bastuträsk.
Att det kommer mer saker för barnen att göra ute. både för de mindre och de äldre. om man
tittar på utemiljöerna på samtliga dagis/fritids/skolor i samhället Norsjö så finns det fina
Barnen som går på dagis/fritids i Norsjö har chans att besöka badhuset. Detta förstår vi ju
som föräldrar är för dyrt för våra barn att få göra. Men eftersom kommunen sparar pengar på
våra barn i denna aktivitet borde det vara så att våra barn blir erbjuden andra aktiviteter
som tex kojor, kanor, grävare, babygungor osv osv. Allt detta som vi önskar finns förövrigt
I

23 - Idé angående grönområde - 20150527

Jag som boende på Solvändan har en ide om hur vi som bor intill den fina park som ligger
mellan gatan och industriområdet kan få detta område trafikfritt.Som det är idag är det flera
som med bil genar över parken.Närmast industriområdet kan man göra ett litet dike som
I

24 - Idé angående utegym - 20150528

Efter att ha läst norran om att Skellefteå kommun har utegym i Kåge, byske, Jörn, Boliden,
Lövånger, Ursviken, burträsk, Skellefteåhamn, Sunnanå, vitberget, och bergsbyn.
Tycker jag att även Norsjö kommun bör haka på detta och bygga utegym, och då inte bara
utegym i själva Norsjö. Utan även byarna! Tycker att ni denna gång ska se till att byarna

Summan behöver inte vara så stor, och i längden kanske kommunen tjänar igen på det. Friskare medbo
Svar: Jag har lämnat in ansökan för inköp av utrustning för utetegym som förslag i
kommunens investeringsplan men tyvärr blev förslaget struket.
Fritid har börjat undersöka om det finns andra möjligheter som att tillverka utrustning själva
I

25 - Synpunkt angående SFI - 20150603

på vilket underlag ligger det att sfi har flyttats från Bastuträsk till Norsjö? Beslutsgången?
I

26 - Synpunkt angående hemsidan - 20150611

Visst
är Norsjös
modern
mer inbjudande
menidet
inte skada
att tahar
litemed
inspiration från sidor s
Positiva
saker sida
är att
sidanoch
är väldigt
lätt att än
ta förut
sig fram
ochskulle
jag gillar
att man
väderprognosen
och tycker
det är och
smått
roligt med
en dra
aktuell
fråga.
En
annan sak som vore
väldigt häftigt
förmodligen
skulle
folk till
trakterna vore att marknadsföra
och göra en grej av meteoritnedslaget som inträffade i Kvavisträsk för om ni skulle satsa på det så tror jag
att det skulle kunna ha en mycket stor dragningskraft då det är unikt och häftigt och inte finns på många
andra ställen alls. Har pratat med markägaren (Anders Lindblom) som ställer sig positiv till frågan. Idag får
redan meteoritnedslaget besökare utan skyltning tänkt vad man skulle vinna på att göra ett koncept av
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Själva staden i sig är förstås en väldigt liten och trivsam stad för mig som bott här men för
de människor som kör igenom ser jag ingen anledning att stanna till. Jag förstår att det är
kostsamt att dekorera byn och antar att de gula tegelhusen som smälter ihop med varandra
Jag skulle rekommendera att köpa in färg och låta skolungdomarna måla kanske en parkering
och möjligtvis något konstverk, ställ en jättesten på skolgården och låt dom måla den på de
sätt de vill, detta kunde skolan ha gjort nu innan avslutningen eller att ni möjligtvis gör det i
början av året som en rolig grej där ungdomarna får bryta sitt mönster, använda sin
Ett annat förslag är att göra en konsttävling, låt Norsjös invånare gå loss och göra egna
försök till att förgylla samhället gör ett event och låt folket själva måla på gator och
parkeringar och andra utvalda platser eller att de själva får göra konstverk som kan ställas
För att Norsjö ska blomstra ordentligt måste vi vara en aktivt samhälle och vi måste se till att
skylta med det också. Idéerna finns många men det handlar även om att skrida till verket
och se till att det görs. Jag vet att resurser och tid är två begränsade faktorer men allting
Att låta någon konstintresserad t.ex. Cecilia Bjursell måla en av husväggarna på ett av radhusen skulle
Jag vill sluta behöva säga att jag är från Skellefteå när folk frågar för att ingen vet vart
Norsjö ligger. Sätt Norsjö på kartan och låt samhället blomstra som aldrig förr. För nu och för
Svar: Måste börja med att säga att jag verkligen uppskattar dina idéer. Jag kommer att
försöka besvara dem en och en bara för att göra det hela lite enklare. En del svar kanske du

Hemsida: Jag håller med dig om att kommunens hemsida kan vara lite väl stram. Förhoppningsvis kan vi
få till en visitnorsjo.se, jag vet att de inom turismen har pratat om just detta. Hur det ligger till med tid
Rullande bilder: Det går absolut att ordna. Dock har vi en begränsad budget vad gäller bildinköp men jag
har redan några bilder av Jesper på lager. Jag ska se över möjligheten till detta och var det kan passa in på
Meteoritnedslaget: Den frågan skickar jag vidare till Eleonore Hedman som är chef för
Exponera event: Det kommer att lanseras en sida som kommer att presentera företag och mer vad som
händer i kommunen. Tanken är att den sidan ska länkas ihop med kommunens webb. Där hoppas jag att
Konstverk av skolungdomar: Helt klart en idé att spinna vidare på. Jag kommer att skicka det vidare till
#sättfärgpåNorsjö: Jag hoppas att det är okej att jag lånar den #. Jag hoppas kunna genomföra någon typ
av tävling på Instagram/facebook och det här tycker jag var en alldeles lysande idé! Tack! (Sen får vi se
Måla en husvägg: Den idén skickar jag vidare till Norsjölägenheter som äger en hel del hyreshus
Jag hoppas att du i framtiden säger att du är från Norsjö och inte från Skellefteå. Alla kan behöva en geografilektion n
I

27 - Missnöje angående skyltning - 20150613

nu när skolan är slut täck över 30 skyltarna.
skylta rätt längs Skolgatan.
I

28 - Synpunkt angående appen - 20150613

Det står många gånger inte var evenemangen håller hus .
Svar:
Nu är problemet åtgärdat. Det var appen som inte läste in rss-flödet som den skulle. Hello
Future (som ligger bakom appen) har byggt om den så nu läser den in all information
I

29 - Missnöje angående Lisa Lundmarks fond - 20150615

Jag tycker inte att pengar ur Lisa Lundmarks fond ska gå till inköp av trädgårdsmöbler till
Solbacka.Är det inte fastighetsägaren...Norsjölägenheter som ska se till att det finns
Svar: Vid kontakt med Sune Eriksson Norsjö lägenheter framkom att de har inget ansvar att
utrusta verksamheter med trädgårdsmöbler i form av stolar och bord. De sätter dock ut
parkbänkar i anslutning till sina fastigheter.
Det ansöktes om många olika saker till Lisa Lundmarksfonden varav en del var möbler. Vid
prioriteringen som genomfördes ströks det mesta som gällde inventarier och motivet till att

I

30 - Synpunkte angående gatlysen - 20150628
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I dessa tider av sparande, särskilt i äldreomsorgen, så känns det väldigt underligt att
gatlyktorna lyser fastän det är så ljust på nätterna. Hur mycket pengar skulle det inte sparas
Svar: Jag uppskattar om jag fick veta var gatljusen lyser om natten ifall vi har något tekniskt
fel. Storgatan-Kusforsvägen är Trafikverkets gatljus och dom bestämmer vilka tider dom skall
vara påslagna, sen har vi vissa områden där det har tagits beslut om att dom skall lysa
I

31 - Missnöje angående NLAB - 20150707

I

32 - Synpunkt angående myggbekämpning - 20150721

jag är lite skeptiks mot den lista som norsjö lägenheter ska ha för de som söker bostad...gör
ni skilland på folk? norsjö bor och de övriga eller?vi har bott i norsjö sedan 98 min familj som
består av nu 4 söner en utav dem har flyttat till Boliden. min son Samuel har stått som
sökande hos er sedan 2012 och ALDRIG fått nån som hellst erbjudande på en
lägenhet.medans andra som jag vet inte har stått på denna lsita flyttar in och ut hur lätt som
hellst....lägenheten på åkargatan 19 e var ju som uthyrd till väg erket eller de som bygger på
åkargatan. och när jag frågade för et ental månader sedan av sara på norsjö lägenetr om den
var till uthyrning hon visste som inte först hur länge jobbarna skulle ha den och att den inte
var till uthyrning nu ser jag hur en ungdom flyttarin där.... samma på hörnet i samma länga
ett äldre par som jag vet att de inte stått i kön..jo de fick också direkt......hur är det då
möjligt att varken vi som bott här i 17 år bor i en akut läghenet som är en jour lögenhet och

Borde inte kommunen ansöka om att få bespruta omgivningen,ex vajsjön mot mygg?
Upplever att det är ett stort behov av det eftersom det är omöjligt att vistas ute nu.
I

33 - Missnöje angående sotning - 20150805

Orimligt högt pris på brandsyn. Trots sotning kommer sotaren en extra gång för sk.
brandsyn. Lika år från år. Ingen kvalitet i utförandet. Kollat med div. andra kommuner i

I

34 - Synpunkt angående mattställning - 20150805

Vill gärna ha en ställning för mattor utanför Nygatan 23.
Svar: Vi har en mattställning på Nygatan 23, den står utanför tvättstugan
I

35 - Synpunkt angående SFI - 20150814

Vi i Bastuträsk Samhållsråd undrar varför Sfi undervisning inte kan ske i Bastuträsk året runt.
Om man hänvisar till ekonomiska orsaker, vill vi gärna veta vad den kalkylen stödjer sig på.
I

36 - Idé angående vindkraft - 20150819

Norsjö kommun bör utreda möjligheterna till att själva upprätta en vindkraftpark under liknande premis
I

37 - Synpunkt angående lunchguiden - 20150819

Hej, vet ni om att det finns två länkar till lunchguiden.

Tack för hjälpen! Det var jag som hade glömt ta bort en av länkarna. Nu är det åtgärdat
I

38 - Idé angående lunchguiden - 20150821

Finns det möjlighet att lägga upp lunchguide och tipsa Norsjös matställen att lägga ut sida menyer för v
Svar: Tack för din idé! Lunchguiden kommer snart att flyttas till www.handelsplatsnorsjo.se
och då är förhoppningen att fler restauranger ska använda funktionen. Det är Duo i Norsjö
som kommer att administrera sidan och de har varit/ska kontakta de restauranger som finns
I

39 - Idé angående sommarjobb - 20150821
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HVB hemmen bör få möjlighet att ge sina ungdomar sommarjobbslön från sina pengar.
Ungdomarna i deras situation behöver en förstärkt möjlighet till samhälls introduktion.

Om en arbetsgivare då kan hålla dem med jobb utan att det kostar dem något så bör det vara lättare m
Enligt redovisning från en mötes dag så finns denna modell i andra kommuner med gott resultat
I

40 - Missnöje angående sopor - 20150821

Killen i återvinningen i Bastuträsk säger sig bli skyldig till något om någon tar något från
återvinningen i dessa återbuksdagar. Vad är det han blir skyldig till? Är det hans uppgift att
bevaka sopor eller hjälpa till att sortera? Dessutom är han inte miljömedveten - han kan

I

41 - Idé angående boende - 20150824

Till Er som gör en så bra och god arbete i Norsjö. Jag hörde på Radion program P1, att de
fanns för få hyresbostäder! I Samma Progamn var det en äldre kvinna, som hade ett hus som
Då finns kanske flera äldre, som har hus som det inte kan flytta ifrån, för att det inte finns
hyrs bostäder! Kan Kommunen göra ett hyresbolag, som har några bra bygg bolag, som kan
gör i rording de hus som det som är äldre vill flytta ifrån, till flera läggenheter, och gör ett
Det borde vara biligare att bygga om enfamiljshus, till flera lägenheter och hyra ut dessa, sen
får några som är anställda, som sköter dessa. Om Ombyggnad blir för dyr, så finns finna
Så finns ett bolag som kan köpa in husen och sen får det äldre hyra de av detta bolag

Om ni vill ha fler kreativa idéer hör av er till dagesmelodi@gmail.com
Här är en länk till ett bolag som gör Villavagnar. http://www.husvogner.no/om-oss.html
Svar: Jag uppskattar kreativa människor som delar med sig av sina idéer. Ditt förslag har vi i
Norsjölägenheter redan provat på Storgatan 45 (3 lgh) och Skolgatan 34 (2 lgh) med både bra och lite
I

42 - Missnöje angående smör - 20150901

Vi är ett flertal föräldrar, som vill att det ska finnas Norrgott/alt. Bregott som alternativ på
smörgåsbordet till skollunchen. Äldreomsorgen får bregott, barnen på fritids får bregott men
I

43 - Synpunkt angående gatlysen - 20151014

När ska gatubelysningen bytas ut i lillholmträsk,visst blir kvicksilver lampor olagliga efter nyår?
Det är bytt i Åmliden men inte här ?
Svar: Innan sista oktober är det planerat att det skall vara klart. Kan ej säga vilken dag det
blir exakt.
I

44 - Synpunkt angående staket på fritids - 20151015

Varför finns det inte ett staket mot vägen vid fritids asfalterade område där barnen spelar
fotboll / innebandy ?? Har sett barn springa rätt ut på vägen,, där bilar och bussar kör,,

Att det är enkel riktat där hjälper och bryr sej en del bilister ej om och med tanke på hur man sett hur e
Hoppas detta åtgärdas snarast och innan det händer något tråkigt.
I

45 - Missnöje angående busstationen - 20151025

Tycker det är på tiden att kommunen tar sitt ansvar gällande busstationsområdet bredvid
hotellet. Både på dagtid men framför allt kväll/nattetid så används busstationen som en
lekplats för bilar/EPA traktorer att sladda och köra vårdslöst. Vi med flera andra boende i
närområdet störs av detta samt upplever det som en säkerhetsrisk då fordonen framförs i
alldeles för hög hastighet i närområdet med många barn. Måste finnas enkla medel att stävja
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46 - Missnöje angående äldreomsorgen - 20151120

Är det verkligen så dåligt upphandlade leasingavtal på äldreomsorgens bilar att när det blir
konstaterat att dubbdäcken som sats på i höst är nästan helt utan dubbar och det blir
Ska känns
det dåinte
ta över
Det
bra 3
attveckor?
Veta att mina barns mor kör runt i en kommun bil med dåliga däck i
flera veckor.
I

47 - Idé angående Inwido - 20151217

Kontakta Och kolla om ni kan börja tillverka Modulbyggnader för tex. Migrationsverket eller som lokaler
Har mera utförlig idé om ni vill ha så hör av er
Svar: Tack för din synpunkt gällande Inwido! Lokalerna ägs i dagsläget av Inwido. Vilken
verksamhet som i framtiden kommer att bedrivas i lokalerna beror på vilken entreprenör som
förvärvar lokalerna och vilka affärkoncept som det företaget har. Tillverkning av något slag
kan vara en möjlighet. Norsjö kommun kan inte i egenskap av offentlig verksamhet starta en
tillverkningsindustri, men vi kommer att göra allt vi kan för att stötta entreprenörer som vill
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Holmgren eller Henrik Sundkvist. Tacksam för återkoppling till Robert om ärendet.
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ett av radhusen skulle också ge staden mer lyster.

ehöva en geografilektion någon gång. Tack för bra idéer. Kom gärna med fler.
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