Norsjö - en attraktiv och företagsam kommun där kropp och själ hinner med!

Information från

Norsjö kommun
Nr 6 september 2008

Öppet informationsmöte

Nya nattvandrare i Norsjö sökes!

om beredskapen vid större elavbrott inom
kommunen

Vad är nattvandrarna?

Norsjö kommun har tillsammans med Skellefteå och Malå
kommuner samt Boliden Mineral AB och Skellefteå Kraft
Elnät AB arbetat med ett utvecklingsprojekt för privatoffentlig samverkan om elförsörjningens säkerhet och
beredskap (UPOS). Syftet är att klara samhällsviktig
verksamhet vid störningar i elförsörjningen.
Vad händer om kommunen drabbas av ett elavbrott under
flera dygn?
Hur drabbar det enskilda kommunmedborgare?
Vad kan vi göra för att vara förberedda?

Vuxna förebilder som finns tillhands för våra ungdomar och
vistas ute vanliga helger, vid speciella arrangemang och vid
stora risktillfällen.
Vad gör nattvandrarna?

Rör sig på samhället bland ungdomar och verkar som socialt
och medmänskligt stöd för de som vill prata. Stöttar de som
hamnat i svåra situationer. Vi har också en förebyggande
effekt på sådant som drogmissbruk, våld och skadegörelse.
Vi kommer under hösten att ha en utbildningsträff för alla
nattvandrare, hjärt- och lungräddningsutbildning kommer
också att erbjudas senare under läsåret.
Du behövs för våra unga och för ett tryggare samhälle!

Detta och mycket mer diskuteras måndagen den 22
september kl 18.30. Plats meddelas senare.
Medverkar gör Mats Ekeblom, Energimyndigheten,
företrädare för Norsjö kommun, Skellefteå Kraft samt
civilförsvarsförbundet
Vi bjuder på fika! Välkomna!

Utvecklingsenheten
Från 1 september 2008 arbetar Lars-Åke Holmgren som
chef för utvecklingsenheten på Norsjö kommun. Frågor som
gäller nyföretagande, etableringar, projektansökningar eller
annan företagsutveckling handhas av enheten. Under
utvecklingsenheten sorterar även inflyttarservice, flykting–
och turistverksamhet.

Anmäl dig nu!

C-koppen:
Fritidsgården:
E-post:

0918-14138
0918-14215
camilla.stenlund@norsjo.se

Fritidsgården Uniqum

Killar och tjejer här händer det grejer
Fritidsgården öppen för alla ungdomar åk7 och uppåt.
Våra öppettider…
Måndagar 18.00-21.00
Onsdagar 18.00-21.00
Fredagar 19.00-23.00
Lördagar 19.00-23.00
VÄLKOMMEN TILL OSS!

Håll utkik efter
veckobladet om du vill veta
vad som händer på gården!
Köp medlemskort hos oss,
25kr för hela läsåret.

Företagsträffar - Vi fikar tillsammans!
Norsjö kommun inbjuder företagen i Norsjö till morgonfika
och en pratstund!
Torsdag 18 september Petras Café i Norsjö kl. 08.30
Lars-Åke Holmgren, näringslivschef
Tfn. 140 00, 070-250 79 65
lasse.holmgren@norsjo.se

Fredag 19 september på Värdshuset i Bastuträsk kl. 09.00
Mikael Lindfors och Lars-Åke Holmgren
Ps! Vi bjuder naturligtvis på fika! Ds

Notiser
Simhallens
öppettider
Måndag
15:00-16:00 Simskola
16:00-20:00 Motionssim,
barnbassäng, bubbelpool,
bastu
Tisdag
16:30-19:45 Allmänbad
19:45-20:30 Djupvattengympa
Onsdag
07:00-08:30 Morgonbad
10:00-11:00 Babybad
11:00-11:50 Vattengympa,
grundvatten
12:00-12:50 Vattengympa,
grundvatten
13:45-15:00 Rehab/
handikapp
Torsdag
16:30-19:45 Allmänbad
19:45-20:30 Vattengympa
intensiv, grundvatten
Fredag
14:00-17:00 Allmänbad,
barnbassäng, bubbelpool,
bastu
17:00-20:00 Motionssim.
Simma i skenet av levande
ljus och ljuv musik.
Eteriska oljor i bastun.
Söndag
11:00-15:00 Allmänbad,
barnbassäng, bubbelpool,
bastu
Styrkehallen och
solariet
Måndag, tisdag, torsdag
och fredag 07:00-20:00
Onsdag

07:00-15:00

Söndag

11:00-15:00

Sida 2

Information från bygg– och miljöenheten
Höst och kallt?

Miljöpriset 2008

Funderar du på hur du ska lösa din
uppvärmning på bästa sätt eller minska dina
energikostnader? Kontakta kommunens
energi- och klimatrådgivare, Marcel
Berkelder på Exergi B(y)rån, för råd.
Marcel når du på telefon; 0935-209 96 eller
070-606 33 06 eller via e-post;
marcel@exergi.net

Det årliga miljöpriset på 5 000 kr delas ut
av Bygg- och miljönämnden, till den eller
de som gjort förtjänstfulla insatser för
miljön i kommunen.

Marcel kommer till Norsjö torsdag 25
september. Han kommer att hålla ett
föredrag på Medan om bl.a.
energideklarationer, pelletseldning och
andra energinyheter. Se kommande annons i
NV eller på www.norsjo.se. Det finns även
möjlighet för personlig rådgivning samma
dag, vilket bokas direkt med Marcel.

Utgivningsplan kommunblad 2008
Stoppdatum
Torsdag 18/9
Torsdag 16/10
Torsdag 20/11

Utgivningsdag
Måndag 6/10
Måndag 3/11
Måndag 8/12

Skördemarknad
Årets tema är

”Skogens guld”

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 stoppdatum.

Som målgrupper räknas enskilda personer,
grupper eller föreningar, organisationer,
företag och arbetsplatser, skolor, byalag
osv. Krav är att tävlande skall bo eller verka
inom kommunen. För övriga upplysningar
se hemsida, www.norsjo.se, eller kontakta
Bygg- och miljöenheten tel.vx. 0918-140
00. Märk kuvertet: Miljöpristävlan. Förslag
med motivering skall vara Norsjö kommun,
935 81 Norsjö, tillhanda senast 2008-0930.

Söndag den 21 september
kl. 10.00-15.00
Gumboda, Norsjö
Mat och fikaservering
Arrangörer:
Gumboda byaförening, LRF,
Hushållningssällskapet och
Studieförbundet Vuxenskolan

Världens Barn i Norsjö kommun

Sång- och musikrally för Världens Barn!
Lördag den 13 september, kl. 11.00-23.00 i Norsjö kyrka
Under lördag den 13 september kommer Norsjö kyrka att fyllas av sång och musik under
12 underhållsrika timmar. Bland annat kommer Pinglorna, Gott & Blandat, Tre systrar, Vildmark, P-kören, Tjejrockgrupp och The Band att uppträda. Slutklämmen står Eva Landin för.
Under dagen vädjar vi att ni ger ett bidrag till Världens Barn.
Vi kommer även att informera om arbetet med Världens Barn.
Korv och kaffe finns till försäljning
Välkommen!
OBS! Intensivveckan och avslutningen på insamlingen blir den 6-11 oktober.
/Sibylla Lycksell, Kommunsamordnare för Världens Barn
Nr 6 september 2008

Ledarstipendiet 2008
Ledarstipendium delas ut vart annat år till ledare inom barnoch ungdomsverksamhet i Norsjö kommun.
Stipendiesumman 3 000 kr är avsett att uppmuntra
förtjänstfullt arbete bland barn och ungdom och ett uttryck
för uppskattning av god ledargärning. Målgrupper är
föreningar och organisationer. För övriga upplysningar
kontakta Tekniska kontoret/ fritid, tel.vx. 0918-140 00.
Märk kuvertet: Ledarstipendium. Förslag med motivering
skall vara Norsjö kommun, 935 81 Norsjö, tillhanda senast
2008-09-30.

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
Återvinningen är stängd röda dagar
och afton före röd dag.

Information från Norsjö Lärcentra
Högskoleprovet!

Lördag 25 oktober är det dags för höstens Högskoleprov.
Anmälan görs på www.studera.nu senast 15 september.
Följande utbildningar är ett litet urval av de program/kurser
du kan läsa på distans, med början vårterminen -09 från våra
Högskolor/Universitet i Norr:
Program:
Sjuksköterska 180HP (Luleå tekniska universitet)
Nätverksdrift/webbapplikationsutveckling
(Mittuniversitetet)
Receptarieprogrammet (Umeå Universitet)
Kurser:
Företaget och miljökraven (Luleå tekniska universitet)
Logistik (Luleå tekniska universitet)
Företagsekonomi (Mittuniversitetet)
Pedagogik (Mittuniversitetet)
Omvårdnad (Mittuniversitetet)
Juridisk översiktskurs (Umeå Universitet)
Välkommen med din ansökan
Har du frågor, kontakta Helen Ask 0918-142 57

…nu blåser storm därute och stänger sommarns dörr… (T Jansson)

Norsjö bibliotek
Öppettider på biblioteken september - maj

Musik! Claes Jansson med kvintett

Norsjö bibliotek
Måndag - fredag
10-15
måndag, onsdag, torsdag 18-20

18 september kl. 18.30 kommer Claes Jansson med Bengt
Lindgrens kvintett för att underhålla. Claes Jansson är en av
Europas förnämsta blues- och jazzsångare och tolkare av
bl.a Cornelis Vreesvijk, Povel Ramel och Bellman.

Filialer
Bastuträsk
Kvarnåsen
Risliden

Tisdag 9-11, 16-20
Tisdag 18-20
Torsdag 18-20

Läsecirkel

Du som tycker om att läsa och vill diskutera böcker med
andra – välkommen att vara med i vinterns läsecirkel! Vi
träffas första gången tisdagen den 23 september kl. 18.30
då vi informerar om vinterns träffar. Vi bjuder på fika!
Knypplingsutställning

15-19 september finns en knypplingsutställning på
biblioteket. Onsdagen den 17 sept. kl. 13-15 samt kl. 18-20
finns Lisbeth Lindqvist, NBV, med flera på plats för att visa
hur man knypplar.

Fri entré. Obs! Lokalen är Medan!
Arr: Projekt Växa med kultur, Norsjö bibliotek och HRF
Berättarcafé med Kenth Lundholm

7 oktober kl 18.30. Berättarcafé på Norsjö bibliotek med
författaren Kenth Lundholm. Inträde: 40 kr
Arr: Norsjö bibliotek och Studieförbundet Vuxenskolan
Vi fortsätter med berättarcaféer i oktober. Se kommande
affischering.
Välkommen till ditt bibliotek!
http://www.norsjo.se/bibliotek

Arr: Norsjö bibliotek och NBV
Norsjö kommun
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Välkommen till

Norsjö Musik & Teaterförenings
höstprogram 2008

HÖSTNYTT
Norsjö turistbyrå
Britta Stenbergs nya roman ”Kristus i berget”
Pris; 220 kr
www.brittastenberg.se

Måndag 15 september kl. 19.00, Norsjö Kyrka
Kända mästares musik
PIANOKONSERT med MARCIN DOMINIC GLUCH
Lördag 27 september kl. 19.00, Skidstugan, Kvarnåsen
HÄNDELSER I NORRLAND
Berättarföreställning med Stig Östman
Onsdag 1 oktober kl. 19.00, Medan, Norsjö
Amerikanska och svenska jazzstandars med
LAGGENS TRIO –Musikcafé

Laila Westermarks barnböcker
Tord, Häxan och Rymningen
Pris 129 kr / st
www.minasagor.se
Vi hjälper dig med information om sevärdheter,
evenemang, upplevelser, bokningar och andra
funderingar som du har.
Välkommen till oss!

Tisdag 7 oktober kl. 19.00, Minigloben, Risliden
”BROBYGGAREN ” Berättarföreställning med texter av den
världsberömde fotografen och författaren Sune Jonsson.
Av och med Greger Ottosson

Norsjö turistbyrå
Nygatan 32, 935 31 Norsjö
Tel. 0918-14200
turism@norsjo.se

Lördag 11 oktober
Kliv in i sagoriket ”TROLLFLÖJTEN”
Teaterresa till NorrlandsOperan, Umeå
Avresa Norsjö Busstation kl. 13.00. Biljett, resa och middag 500:Anmälan och frågor ring: 0918/50063, 0953/14120. OBS!
Begränsat antal platser. Sista anmälningsdatum 26 september.

BE-körkortet
12 tim/4ggr, 450 kr + mtrl

Onsdag 22 oktober kl. 19.00, Medan, Norsjö
Sälteatern presenterar ”ROMEO vs HAMLET … eller vem är
det syndast om? Möt en Shakespeare som bjuder in till skratt ,
dramatik och poesi

Teater, för nybörjare eller för
dig som har provat lite
Cirka 17 år och uppåt.
Start: 24/9, 18.00. 20 tim/10 ggr, 400 kr

Onsdag 5 november kl. 19.00, Medan, Norsjö
Teater Scratch ger en föreställning med humor
”JAG OCH MIN PESSIMIST” med Charlotte Lindmark
Lördag 15 november kl. 19.00, Medan, Norsjö
IMPRO- TOPPEN
- en rafflande impro-show med prisbelönta Sälteatern

Thailändsk matlagning
20 tim/5ggr, 600 kr + ingredienser

Nätbyggnadskurs - Gör ditt eget nät
Start: 7/10. 32 tim/8 ggr, 975 kr + mtrl ca 200 kr
Afro – nybörjare
16-100 år
Start: 5/10, 12.00-13.30. 8 tim/4 ggr, 300 kr
Barndans
5-7 år
Start: 5/10, 11.10-11.50. 4 ggr, 150 kr

Biljetter och information:
Norsjö turistbyrå 0918-142 00
Uffes Kiosk 0918-10488

Förarbevis för EU-moped
15 år
20 tim/5 ggr, 1200 kr + 120 kr till Vägverket

Höstens Motionsdanser
Medan, Norsjö
Lördag 27 september kl. 19.00-22.30
Musik: Rubb och Stubb
Lördag 18 oktober kl. 19.00-22.30
Musik: Ola & jag
Lördag 22 november kl. 19.00-22.30
Musik : Sörens

Hockey på
Storbild

Förarbevis för snöskoter
16 år
22 tim/6 ggr, 1200 + 120 kr till Vägverket

Start torsdag 18/9
kl. 19.00

Skellefteå AIK
–
Rögle BK
Välkomna!

Lördag 27 december kl. 19.00-22.30
Musik: Partaj

Allsång på Minigloben
Söndag den 5 oktober kl. 18.00
Entré: 60 kr, fika ingår
Gästartister: Revygänget från Kalvträsk
Buss avgår från Norsjö Busstation till Minigloben.
Anmäl dig på Vuxenskolan, 0918-108 96
VARMT VÄLKOMNA!

Välkommen! /Motionsdansalliansen

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

