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Information från IT-enheten
Norsjö kommuns datanät

Utbyggnad av nät

Fibernät finns utbyggda i Norsjö, Bastuträsk, Kusfors,
Gumboda, Svansele, Bjurträsk, Norsjövallen, Kvarnåsen,
Åmliden och Risliden. Näten omfattar byarnas centrala
delar. I villor som anslutits finns en s.k. mediaomvandlare
med datanätsuttag installerad. I Norsjö, Bastuträsk och
Norsjövallen är flertalet flerfamiljshus och lokaler också
anslutna till nätet. I flerfamiljshusen har fastighetsägaren
installerat datanätsuttag i varje lägenhet.

I de områden där fibernät har byggts ut finns även möjlighet
till efteranslutning av fastigheter.

I byarna Norsjövallen, Kvarnåsen, Lillholmträsk, Bastutjärn,
Bjurträsk, Örträsk, Gumboda, Arnberg, Bjursele och
Fromheden har datanät byggts med s.k. ADSL-teknik. Här
används Telias befintliga kopparledningar för datatrafiken
och anslutning är möjlig på alla adresser som har en fast
telefonanslutning till telestationen i respektive by. I anslutna
fastigheter har ett s.k. ADSL-modem installerats.
Tjänster i datanäten

Norsjö kommun har lämnat sin roll som tjänsteleverantör i
näten. I villor med fiberanslutning eller ADSL-anslutning
med modem och i flerfamiljshus med datanätsuttag kan
abonnemang för tjänsterna Internet och IP-telefoni beställas
från någon av leverantörerna Alltele, Brinet eller T3. CRW
planerar också att etablera sig som tjänsteleverantör.
Abonnemang kan kopplas upp med några dagars
leveranstid. När abonnemang är klart levererar
tjänsteleverantören tjänsten och tar betalt av kunden.
Tjänsteleverantören ger också kundsupport, tar emot
felanmälan och anmälan om flytt.

Taxan för efteranslutning är:
Om kabelrör finns fram till kundens hus kostar anslutningen
för företag och privatpersoner 6000 kr inklusive moms. Om
kabelrör finns fram till kundens tomtgräns men inte fram till
huset är kostnaden 8000 kr inklusive moms. Om
efteranslutning i fibernäten ska kunna göras sommaren 2007
måste anmälan till Norsjö kommun göras senast den 16
maj.
Efteranslutning till de redan färdigbyggda ADSL-stationerna
kan göras med cirka en månads leveranstid.
Anslutningsavgiften 2 500 kr inkl. moms.
Ej utbyggda delar av kommunen

För de delar av kommunen där utbyggda datanät saknas i
dag pågår arbete med att hitta nya lösningar. Ansökan om
EU-bidrag till utbyggnad är inlämnad och beslut väntas
under april. När besked erhållits från EU kommer politiska
beslut att fattas om i vilken omfattning utbyggnad ska ske.
Kontaktuppgifter

Norsjö kommun
Alltele
Brinet
CRW
T3

www.norsjo.se/norsjonet
www.alltele.se
www.brinet.se
www.crw.se
www.t3.se

0918-140 00
0910-79 80 00
0950-277 30
0771-279 279
090-12 93 00

Vänliga hälsningar
Karl-Axel Nygren, Kommunikationstekniker

Går Du och bär på en affärsidé eller
har frågor om att "starta eget"?

Har Du startat företag eller förändrat
något i ditt företag ?

Kontakta mig, Elly Karlsson, på Utvecklingsenheten
så får jag informera Dig om företagarskolan med
rådgivning. Jag finns i kommunhuset. Storgatan 67,
tfn 0918-142 64 eller e-post: elly.karlsson@nuab.nu

Ta kontakt med Utvecklingsenheten så lägger vi in
ditt företag eller förändring i företagsregistret.
Vi finns på tfn 0918-142 64 eller e-post:
elly.karlsson@nuab.nu.

Notiser
Feriepraktik
Norsjö kommuns
feriepraktik vänder sig till
ungdomar som gått ut åk 9
och som inte fyller 18 år
under sommaren. Under
vecka 15-16 kommer
information via brev att
skickas ut till ungdomarna
kring sommarens
feriepraktik. Länkar
kommer även att finnas på
Norsjö kommuns hemsida.
Från dessa länkar kommer
man att kunna tanka ner
sammanställningen över de
feriepraktikplatser som
erbjuds samt
ansökningsblankett.
För ytterligare information
kring Norsjö kommuns
feriepraktik kontakta:
Birgitta Larsson
tfn. 0918-141 67
e-post:
birgitta.larsson@norsjo.se

Gode män för
ensamkommande
flyktingbarn
Norsjö kommun har tagit
beslut om mottagande av
ensamkommande
flyktingbarn. Därför söker
överförmyndare gode män
för dessa barn.
Är du intresserad ta kontakt
med överförmyndare
Harrieth Sundström, tfn
0918-141 36 eller
biträdande överförmyndare
Anita Nordqvist tf. 0918141 28.
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Inbjudan att nominera!
Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner har
gjort en gemensam ansökan om medel till
landsbygdsutveckling enligt
Leadermetoden. Ansökan gäller en
gemensam pott pengar för det geografiska
området Malå kommun, Norsjö kommun
och Skellefteå kommun (väster om E4:an)
och gäller åren 2008 – 2013. Beslut väntas
under våren.
Leadermetoden bygger på ett aktivt
trepartnerskap mellan offentlig-, privat- och
ideell sektor. Representanter för dessa
sektorer bildar tillsammans en LAG-grupp,
d v s en gemensam styrgrupp/beslutsgrupp
som tar beslut om fördelning av medel till
olika projekt. Gruppen är gemensam för det
geografiska området Malå, Norsjö,
Skellefteå och ska ha en jämn fördelning
mellan representanter för de nämnda
sektorerna. Det ska även vara jämn

fördelning mellan kvinnor och män i
gruppen.
Alla ideella föreningar inom Norsjö
kommun inbjuds att nominera
representanter till LAG-gruppen. LAGgruppens slutliga sammansättning fastställs
vid ett offentligt möte men först efter beslut
om vi beviljas medel till
landsbygdsutveckling.
Skicka in förslag på två personer, en kvinna
och en man, från er förening som ni anser
skulle vara lämpliga representanter i LAGgruppen.
Skicka förslagen senast 2008-03-31 till
ingrid.ejderudnygren@norsjo.se
För mer upplysningar, kontakta
Ingrid Ejderud Nygren på tel 0918 – 141 16
eller via e-post (se ovan).

Träff med byarna
Norsjö kommuns Utvecklingsenhet inbjuder
till träffar där vi bland annat kommer att
berätta om enhetens arbete och diskutera
utvecklingsfrågor ur olika perspektiv –
näringsliv, inflyttning utvecklingsprojekt,
etc.
Måndag 11 februari kl. 18.00

Träff i Kusfors. Inbjudna byar: Kusfors,
Gumboda, Rålund, Svansele, Petiknäs,
Båtfors, Rengård, Petikträsk, Rörträsk,
Holmträsk, Braxträsk
Måndag 25 februari kl. 18.00

Träff i Bjursele. Inbjudna byar:
Hemmingen, Pjäsörn och Bjursele
Måndag 17 mars kl. 18.00

Träff i Örträsk. Inbjudna byar: Mensträsk,
Örträsk och Fromheden
Måndag 31 mars kl. 18.00

Träff i Bjurträsk. Inbjudna byar:
Bjurträsk, Bastutjärn, Böle, Bodberg,
Kvavisträsk,

Måndag 7 april kl. 18.00

Träff i Bastuträsk. Inbjudna: Bastuträsk med
omnejd
Måndag 14 april kl. 18.00

Träff i Åmliden. Inbjudna byar: Kvarnåsen,
Raggsjö, Granliden, Åmliden, Lillholmträsk,
Gransjö, Kvammarn, Lidträsk,
Planerade träffar till hösten:

Träff i Risliden
Inbjudna byar: Risliden, Kattisberg,
Kattistjärn, Bränngård, Avaliden och Talliden
Träff i Norsjövallen
Inbjudna byar: Norsjövallen, Gissträsk,
Storliden, Heden, Finnäs, Björknäs,
Flakabacken, Kläppen, Berget
För mer information kontakta:
Sofie Persson, Inflyttarservice, 0918-141 21
Det kommer att sättas upp affischer i
byarna inför respektive möte.
Välkommen!
Nr 2 mars 2008

Information från bygg– och miljöenheten
Begränsad bygglovshantering
t.o.m. 28 mars

Byggnadsinspektören har åkt till Peru för
biståndsarbete och är åter på plats på
kontoret måndag 31 mars. Under tiden han
är borta tar vi som vanligt emot
bygglovsansökningar m.m. men
handläggning kommer att ske först när
inspektören är tillbaka.
Frågor besvaras av Elin Nilsson,
tfn. 0918-141 53, e-post:
elin.nilsson@norsjo.se
Kommunal energi- och klimatrådgivning

ska tillhandahålla klimatrådgivning. Har ni
funderingar kring energi och klimat får ni
gratis rådgivning av kommunens
energirådgivare,
Marcel Berkelder, på Exergi B(y)rån.
Marcel når ni på telefon; 0935-209 96 eller
070-606 33 06
E-post; marcel@exergi.net
Marcel kommer till Norsjö tisdag 4 mars.
Han kommer att finnas på kommunhuset för
personlig rådgivning mellan kl. 13.30 –
15.30. Ni behöver inte boka tid, men hör
gärna av er till Marcel om ni tänker komma.

Kvinnojouren
Solrosen Norsjö
kommer att upphöra
inom kort.

Vi hänvisar till nationella
kvinnofridslinjen:
Tfn. 020-50 50 50
Du får vara anonym och
samtalet kan inte
spåras.

Nytt för 2008 är att energirådgivaren även

Lördagen den 23 mars kör vi för
andra året

”SETRA-nappet”
på Lill-Raggsjön

Plats: Skidstugan, Kvarnåsen
(2 km söder om Kvarnåsen mot Lycksele)

Mycket fina priser samt
utlottning på startkorten. Även
lagpriser.
Utställningar, lotterier,
risselåkning, pulkabacke och
fiskdamm för dom små.
Startkortsförsäljning från
kl. 11.00.
Fiske mellan 12.00-14.00.
Anmäl gärna lag med fyra
personer från era FVO och tävla
mot andra lag (mixa lagen enligt
egna önskemål).
Servering av kaffe, hamburgare
och kolbullar.
Arr:
Stenabäcks Hembygdsförening
Vid frågor ring:
Bill Lindgren tfn. 0950-54 30 05
eller 073-831 19 54
Väl mött!

Ett axplock ur vårt
studieprogram;

Utgivningsplan
kommunblad 2008
Stoppdatum
Tisdag 18/3
Tisdag 15/4
Torsdag 15/5
Torsdag 21/8
Torsdag 18/9
Torsdag 16/10
Torsdag 20/11

Utgivningsdag
Måndag 7/4
Måndag 5/5
Måndag 2/6
Måndag 8/9
Måndag 6/10
Måndag 3/11
Måndag 8/12

Föreningar har i kommunbladet möjlighet att
publicera arrangemang, kurser eller annat
som rör allmänheten. Information om möten,
årsmöten och annat som gäller föreningens
medlemmar kommer inte att publiceras. Vid
platsbrist har Norsjö kommuns information
förtur.
Material till: sofie.persson@norsjo.se
senast kl. 12.00 utsatt datum.

Lättläst
På kommunens hemsida,
www.norsjo.se, finns en lättläst version
av kommunbladet. Klicka på länken/
bilden "Infomix" som finns i den vänstra
kolumnen på startsidan.
Öppettider återvinningscentralen
Norsjö
Måndag och torsdag: 17.00 - 20.00
Onsdag: 09.00 - 16.00, lunch 11.00 12.00
Bastuträsk
Torsdag: 15.00 - 19.00
Dag före röd dag är återvinningen stängd.

Norsjö kommun

· BE-körkort
· Data för skräckslagna
· Datautbildningar för dig som kan lite mer
· Skriv ditt liv
· Pärlbroderi
· Skoterkortet 850:· EU-moped 1250:· Mobilär
· Lär dig nyttja din mobiltelefon 200:· Hantverk i alla dess former
Nyhet!
Torsdagar inbjuder vi till en typ av
skaparverkstad, dit alla som är lediga under
dagtid kan komma och pyssla tillsammans
med oss. Material kan man ta med sig själv
eller köpa av det vi har. Vi utökar utbudet
efter hand, om intresse finns… Fika till
självkostnadspris, i övrigt ingen avgift.
Start torsdag den 6 mars kl. 12-18
Välkomna!
Kultur på G:
Alexandra De Paoli, känd från radio
kommer till oss i vår och ger en
inspirerande föreläsning kring örter…
Se kommande annonsering
Titta gärna in på våran hemsida:
www.abf-norsjo.info.se
Anmälan och frågor angående våra
aktiviteter, kontakta:
ABF i Norsjö, tfn. 0918-107 55
e-post: info.norsjo@abf.se
Katarina och Anneli
ABF Mitt i Lappland
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Norsjö Musik och Teaterförenings vårprogram
”BROBYGGAREN ” Av och med Greger Ottosson
Torsdagen den 13 mars kl. 19.00, Bastuträsk Folkets Hus
En berättarföreställning med texter av den världsberömde
fotografen och författaren Sune Jonsson. Entré inkl. fika 150:-,

Ungdomar 75:-, scenpassrabatt 20:-

Biljettförsäljning Uffes Kiosk och Bastuträsk Folkets Hus
”LIMBO” Västerbottensteatern
Onsdagen den 26 mars kl. 19.00, Medan, Norsjö
En varm och gripande pjäs om flykten från oss själva. Här får vi
möta ett antal kvinnoöden på ett behandlingshem. Vem hittar
balansen och vem går under?

Entré inkl förfriskningar i pausen 150:Ungdomar 75:-, scenpassrabatt 20:-

”DEN INBILLADE SJUKE” Riksteatern
Söndagen 13 april kl. 19.00, Medan, Norsjö
Den inbillade sjuke är en av Moliéres roligaste pjäser och den kom
att bli hans sista och mest omtalade. Claes Malmberg spelar
titelrollen som den inbillningssjuke Argan.

Entré inkl förfriskningar i pausen 200:Ungdomar 75:-, scenpassrabatt 20:-

Anmälan senast 30 mars till:

Vårens
Motionsdanser
Medan, Norsjö

Lördagen den 19 april
kl. 19.00-23.00
Musik: Högtryck

Bertan tel. 0918-330 82
Tony tel. 0918-333 06

Medan tel. 0918-141 01
Kl. 21.0021.00-01.00 Johnny And The Roccos
inträde 120 kr

Lördagen den 17 maj
kl. 19.00-23.00
Musik : Ola & Jag
Entré
inkl
fika 100:-

Kom gärna i tidsenlig klädsel

Pris till bästa manlig/kvinnlig klädsel

Hjärtligt välkomna!
/Streetbears Norsjö & Norsjö folkets hus

Trädgårdsdesign

OBS! Sista chansen att anmäla sig till cirkeln!
Start: lördag den 8 mars
Kvinna och skogsägare

Ett gediget kurspaket som i första hand riktar sig
till kvinnliga skogsägare.

Vävcirkel för nybörjare

Lördagen den 15 mars
kl. 19.00-23.00
Musik: Bendix

Middag - filégryta med ris

Ledare: Roger Viksten
Deltagaravgift: 1250:- allt ingår
Fem träffar, ca. 15 studietimmar
Startar då det är nog många deltagare

Välkommen!
Motionsdansalliansen

Hundutställning
På Norsjö Ridklubb den 9 mars, hela dagen från kl. 09.00
Svensk lapphund, finsk lapphund och lapsk vallhund, cirka 80 hundar.
Välkommen att titta på och lära mer om raserna. Fikaservering!
/Svenska Lapphundsklubben, distrikt Övre Norra

Ledare: Ringvor Gustavsson
Allsång på Minigloben

Börja ladda för allsång söndag den 6 april i
Risliden kl. 18.00. Se kommande annons i
”Norran” och www.norsjo.se
Är du intresserad av en Bugg för nybörjare?
Föreläsning om orkidéer & beskärning av
buskar och träd med Per Jonsson från Tidlösa
Design. Under v.17
För mer information och anmälan:

Tfn: 0918-108 96
E-mail: emma.larsson@sv.se
www.sv.se/norsjo
Ta chansen att sjunga gospel!

Kl. 19.00

Förarbevis för EU-moped

Har du en jord- och skogsbruksfastighet eller en
företagsidé som du skulle vilja utveckla?
Tillsammans med LRF kan vi hjälpa dig.

En teaterföreställning kan förändra och förlänga ditt liv.

250 kr inkl. inträde

Ledare: En händig man från Forsholm
Antal ggr: 10, 30 studietimmar
Deltagaravgift: 800:- exkl. material
Denna cirkel är för kvinnor som vill jobba med
trä. Inte för stora och tidskrävande alster. Ingen
rotslöjd. Första cirkeln går vi igenom vad alla vill
göra. Efter det fixar ledaren material. Cirkeln
hålls i Norsjö tisdagar eller torsdagar.

Landsbygdsföretagande

INFORMATION, BILJETTER OCH BOKNING
Norsjö turistbyrå tel. 0918-142 00
Uffes kiosk
tel. 0918-104 88

50 - 60´talsfest
på Medan i Norsjö
den 5 april!

Snickarcirkel för kvinnor

Gospelhelg
Ledare från Malå Gospel
Plats: Församlingshemmet i Norsjö
Datum: 28-29 mars (start 18.30 fredag, start
09.30 lördag - övar hela dagen och uppträder på
kvällen!)
Deltagaravgift: 400:- (inkl fika, lunch och
middag)
Gospelhelgen avslutas lördag kväll med ett
musikcafé med uppträdande av
”Gospelhelgskören”.
Sista anmälningsdag: onsdag den 19 mars
För mer information och anmälan:
Tfn: 0918-108 96, e-mail: emma.larsson@sv.se
www.sv.se/norsjo

Norsjö kommun, 935 81 Norsjö Besöksadress: Storgatan 67
Telefon: 0918-140 00 Fax: 0918-141 00 E-post: info@norsjo.se
www.norsjo.se

