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Insamling av matavfall
Nya sopbilar och hämtningsrutter
Under oktober månad levereras de två nya 
sopbilar till Trepartens renhållningsnämnd. 
Dessa bilar har två fack, som gör det 
möjligt att tömma de nya kärlen vid samma 
hämtningstillfälle, ett fack för matavfall 
respektive ett för restavfall. 

När vi levererar ditt nya kärl kommer vi att 
placera det som det sedan ska ställas vid 
varje tömmningstillfälle.

Dokumentera gärna var och hur det nya 
kärlet är placerat första gången du hämtar 
det, så blir det lätt att göra rätt sedan!

Eftersom vi kommer separera de olika 

avfallsslagen matavfall och restavfall, så 
kommer tömningen att ta lite längre tid, då 
avfallet kommer vägas och tömmas i olika 
behållare. Detta medför att det kommer att 
ske ändringar i rutterna som sopbilen kör 
idag. Då det är svårt att på förhand veta 
exakt hur lång tid varje rutt kommer att 
ta så kan det ske förändringar i rutterna i 
flera omgångar. Vi ber dig därför vara extra 
uppmärksam på om just din hämtningsdag 
har ändrats och om du har fått en ny 
avisering om var ditt kärl ska placeras. 

Du hittar alltid den senaste informationen 
kring matavfallsinförandet på  
www.norsjo.se/matavfall

Varje kilowattimme (KWh) 
räknas!
På sidan för Energimyndighetens kampanj 
kan du hitta smarta råd och tips om hur just 
du kan minska din elförbrukning.
www.energimyndigheten.se/varje-
kilowattimme-raknas/

Här är några exempel från 
kampanjen: 
• Sänk värmen inomhus  
Speciellt om du har elvärme. Om du sänker 
värmen inne med en grad minskar din 
energianvändning för uppvärmning med 
ungefär fem procent.  

• Duscha kortare tid 
Halverar du din duschtid så halverar du också 
el- och vattenförbrukningen. 

• Diska i diskmaskin 
Undvik också att spola av disken före. Välj 
Eco-programmet. Att diska för hand drar 
upp till fyra gånger så mycket energi som att 
diska i maskin. 

• Tvätta i fylld tvättmaskin 
Och välj inte högre temperatur än 
nödvändigt. 
 
• Stäng av apparater och släck lamporna  
När du lämnar rummet. Använd LED-lampor, 
de drar fyra till fem gånger mindre el än 
halogenlampor och den håller upp till 15 000 
timmar. 

• Använd klädstrecket 
Häng kläderna för att torka utomhus när det 
går i stället för att använda torktumlare.  

• Vädra smart 
Om du behöver vädra: öppna mycket och 
vädra under kort tid.  

• Ställ in rätt temperatur i kyl och frys 
+4 grader Celsius i kylen och -18 grader 
Celsius i frysen. Då får du både bra 
matförvaring och låg energianvändning.  

• Frosta ur frysen 
Om det bildats is i den. Isen ökar 
energianvändningen och ger sämre 
matförvaring. Torka av baksidan av kylen 
och frysen så att kondensorn hålls dammfri. 
Även dammet gör att elanvändningen ökar.

Energirådgivning

Norsjö kommun söker kontaktpersoner
Vad innebär det att vara 
kontaktperson?
Att vara kontaktperson är att vara ett stöd i 
vardagslivet till en medmänniska med någon 
form av funktionsnedsättning. En viktig 
uppgift är att hjälpa till att bryta personens 
isolering genom samvaro och genom att ge 
hjälp att delta i fritidsaktiviteter.

Några särskilda formella krav finns inte, 
men du ska ha intresse för människor, 
förmåga inför uppdraget och känna empati. 
Att skapa ett ömsesidigt förtroende, så att 
båda parter känner trygghet i kontakten, är 
viktigt. Du ska vara beredd att bygga upp en 
relation som varar en längre tid.

Får jag lön för att vara 
kontaktperson?
Att vara kontaktperson är ingen anställning, 
utan ett uppdrag där man får ett mindre 
arvode samt en omkostnadsersättning. Du 
har tystnadsplikt i uppdraget.

Välkommen att kontakta oss om du är 
intresserad av att bli kontaktperson!
Ingemar Nilsson
Enhetschef funktionsnedsättningsomsorgen
Tfn. 0918-14 111
E-post: Ingemar.Nilsson@norsjo.se

Kontaktpersoner
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Tack
Vi vill börja med att tacka alla som tagit 
hänsyn och hållit avståndet under covid. 
Vår vädjan är givetvis att fortsätta så även 
om restriktionerna är släppta.
 
KNUT´n är en arbetsplats som erbjuder 
rehabilitering/utredningar och daglig 
sysselsättning för personer som behöver 
det, att arbeta och få känna sig delaktig i 
ett sammanhang är vår ledstjärna. Målet 
är individen i centrum och att skapa bästa 
förutsättningar för att komma vidare till 
arbete, egen försörjning och ett gott liv.   
 
Klädknut´n
• Vi hänger och lägger ut nytt varje dag  
 i mån av tid, lägger ut på sociala medier   
 både som bilder och filmer.
• Välfylld butik med vinterjackor,  
 overaller och skor i alla storlekar .
• Lokalen kan i viss mån kännas lite  
 trång då vinterkläder tar så mycket mer  
 plats än sommarens skira blusar.
• Vi har även fått in en massa nya fina  
 tyger och garn. Välkommen in å fynda!

Återbruk
• Har du elkablar, lämna dem till oss, bra  
 arbete och värdefullt för miljön att  
 metallen återbrukas.
•  Vi har även behov av gamla uttjänta  
 tvättmaskiner då vi ska tillverka  
 grilltunnor inför vintern.
•  Vi tar med glädje emot möbler av  
 alla slag. Det vi inte säljer vidare  
 blir demonterat och återvunnet på  
 bästa sätt. På så sätt minskar sopberget  
 på återvinningsstationen och kostnader  
 för att köra bort det.

Julrummet 
Vi öppnar julrummet torsdag den 
3 november. Då har vi som vanligt  
kvällsöppet till kl. 18:00. 

Välkomna in 
Välkomna in till vår fina återbruksbutik 
hälsar personal och medarbetare. 

Oss hittar ni på Industrivägen 1 i Norsjö 
Tfn: 070-305 11 42 eller 072-516 45 89 

Instagram: 
@knuten.secondhand 
Facebook: 
knutnsecondhand

Knut’nBiblioteket hösten 2022

Torsdag 27 oktober kl 13:00-14:30
Stickcafé
Tycker du om att sticka, virka eller 
brodera? Kanske även lyssna till 
högläsning? Varmt välkommen till 
biblioteket, ingen anmälan behövs

Aktiviteter under v.44, läslovet:
Under hela veckan: vår tjock-tv står 
framme och du får spela retrospel! Skriv 
ner din highscore och tävla om ett pris. 
Måndag 31 oktober kl. 13:00-14:30
Välj en läslovsbok pyssla ett bokmärke 
och fika.
Måndag 31 oktober kl 17:00-21:00
Vi spelar brädspel tillsammans!
Onsdag 2 november kl 13:00-14:30
Bokprat under fikat, skattjakt med 
present om du klarar lösa lösenordet.
Fredag 4 november kl 13:00-14:30
Bokprat, fika och kurragömma i 
biblioteket.

Psykeveckan 7-13 november
Uppmärksammas med 
litteraturutställning och arrangemang på 
biblioteket under veckan: 
Tisdag 8 november kl 18:00
Författarbesök Malin Ackermann 
Hör Malin berätta utifrån sina 
upplevelser av cancer i boken ”Kaos, 
kamp, LEV!#
Samarr: Abf

Onsdag 9 november kl 18:00
Samtal om ätstörningar 
Julia Dahlberg och hennes mamma 
Maria delar med sig av sina erfarenheter, 
välkommen att lyssna och delta i 
samtalet
Samarr: Vuxenskolan 

Torsdag 10 november kl 13:00-14:30
Stickcafé
Tycker du om att sticka, virka eller 
brodera? Kanske även lyssna till 
högläsning? Varmt välkommen till 
biblioteket, ingen anmälan behövs

Nordisk litteraturvecka 14-20 
november 
Bokutställning, högläsning, kura gryning 
för inbjudna barngrupper

Måndag 14 november kl. 18:00
Kura skymning 
Måndag under Nordiska litteraturveckan 
är Den stora högläsningsdagen, vi 
tänder ett ljus och läser högt ur boken 
”Ålevangeliet” av Patrik Svensson

Torsdag 24 november kl 13:00-14:30
Stickcafé
Tycker du om att sticka, virka eller 
brodera? Kanske även lyssna till 
högläsning? Varmt välkommen till 
biblioteket, ingen anmälan behövs

Sön 27 november 14:00-17:00
Öppet Hus Skyltsöndag
Utförsäljning av gallrade
böcker och tidskrifter.
Tävlingar för barn och vuxna.
Vi bjuder på glögg, saft och 
pepparkakor

Digitalhjälpen
Är du osäker på den digitala tekniken 
eller har du funderingar på och vill 
lära dig mer tex.  epost, bank-id, 
din mobiltelefon? Välkommen till 
Digitalhjälpen på Norsjö bibliotek drop-
in torsdagar kl. 15:00-17:00 

Bibliotekens öppettider: 
Norsjö bibliotek
Måndag: 08:00 -15:00, 17:00 -19:00
Tisdag: 08:00 -15:00 
Onsdag: 08:00 -15:00, 17:00 -19:00 
Torsdag: 08:00 -17:00 
Fredag: Stängt

Bastuträsk bibliotek:
Tisdag: 08:30- 11:30, 17:00-19:00

Meröppet Norsjö bibliotek: mån-sön 
08:00-21:00 Meröppet = du kan gå in på 
biblioteket även när det är obemannat, 
genom att logga in med en ”tagg”. 
Kontakta biblioteket för mer information.

För att hålla dig uppdaterad 
Följ gärna Norsjö bibliotek på Facebook 
och Instagram
Norsjö bibliotek: Telefon: 0918-14255 
E-post: biblioteket@norsjo.se 
Med reservation för eventuella 
förändringar.

Allmänhetens tider i ishallen hittar du 
via appen Mitt Norsjö eller på Norsjö 
kommuns hemsida: 
www.norsjo.se/allmanhetens-tider

Vattenavläsning
Norsjö kommun har skickat ut vattenavläsningskorten ut till dig 
som har kommunalt vatten. Du kan antingen fylla i kortet och 
skicka in eller fylla i e-tjänsten som du hittar på 
norsjo.se/vattenavlasning
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Norsjö Hälsocentral informerar 

Svara på vårt nummer 0950-39100 när 
vi ringer, det är många gånger vi inte får 
något svar när vi ringer upp er. 

Influensavaccinering: Allmän 
influensavaccination av riskgrupper 
påbörjas i november 2022. Följande 
grupper erbjuds vaccination mot 
influensa:
• Personer 65 år och äldre
• Medicinska riskgrupper  
 under 65 år
• Hushållskontakter till personer  
 med kraftigt nedsatt immunförsvar
• Vård- och omsorgspersonal.

Vi kommer att ha drop-in vaccination 
mot säsonginfluensan på Medan 
följande tider: 
• 9/11 10.00-15.00, på Medan Norsjö 
folketshus
• 16/11 10.00-15.00, på Medan 
Norsjö folketshus

Vaccinering mot covid-19: Gällande 
vaccinering mot Covid-19 får man 
vända sig till Vaccinationscentralen i 
Skellefteå eller gå in på 1177.se och 
boka tid, det kommer dock endast 
finnas ett fåtal tider för bokning på 
Hälsocentralen. 

Annonser

Norsjö Folkets Hus

BIO!
Fredag 28/10 kl 18:30 FEED
Världspremiär! FEED är en 
modern skräckfilm som utgår ifrån 
influencerkulturen och tidens tecken 
i stort. Joakim Lundell står som 
kreativ producent.

Söndag 30/10 kl 18:30 Kärleksbevis
Drama, Thriller

Onsdag 2/11 Dagbio 
Vi dricker ”Afternoon tea” och ser 
sedan Downton Abbey 2. kl 13:00

Onsdag 2/11 kl. 18:00 LasseMajas 
Detektivbyrå: Skorpionens gåta 
Familjefilm

Fredag 4/11 kl 18:30 Halloween 
Ends
Skräck

Fredag 11/11 kl 18:30 Black 
Panther: Wakanda Forever
Action, Äventyr

• Servering av julfika
• Liten julloppis
• Hantverksmässa med  
 många utställare:
Hjemmeslöjd, tomtar/M.
Knutsen. Risbergs fårgård 
Stickat,bakverk/S.Sävström, 
E.Pettersson. Scrapbooking/E 
Jaktlund. Bröd,närodlat/M.Jeuthes. 
Keramik/B-I.Tjärnqvist. Anisbröd/B-I.
Eklund 
Mjukkakor, braskottar/G.Hillergren, 
C.Andersson Meder. 
Stickade sockar, glögg, 
marmelad
Tennarmband/B.Westermark
Lowima ljusfabriken
Altereds slöjd
Asabags
Ev fler…

JULMARKNAD
Lördag 12/11, kl 12-15 2022

På byagården i 
Gumboda

Varmt VÄLKOMNA
till en mysig julmarknad  
önskar Gumboda byaförening
Info: Gun Wikman 070-2509251 

Information om snöröjning
Tekniska avdelningen ansvarar tillsammans 
med upphandlade utförare för snöröjningen 
inom Norsjö kommun. 
 
Avtal 
I år är den andra säsongen med nytt avtal 
för följande områden: Norsjö samhälle, 
Bastuträsk och Norsjövallen. 
 
Avtalet omfattar förutom snöröjning även 
plogning, sandning, isrivning, bortforsling 
av snö samt sopning. För område Norsjö 
samhälle och Norsjövallen är det en ny 
utförare för kommande avtalsperiod. När 
det gäller område Bastuträsk är det samma 
entreprenör som tidigare. 
 
För plogning av de enskilda vägar som 
kommunen sköter gäller ett annat avtal med 
ytterligare en utförare, ingen förändring har 
skett när det gäller utförare av plogning på 
enskilda vägar till denna säsong. 
 
Snödjup 
Snöröjning startar inte automatiskt 
när det börjar snöa, utan beror på 

olika startkriterier. Inför kommande 
avtalsperiod har Norsjö kommun valt 
att höja startkriteriet för snödjup från 5 
cm till 7 cm, detta då Norsjö kommun 
varit ensamma i regionen om att ha den 
kravnivån och för att vår snöröjningsbudget 
inte räckt till. Startkriteriet för plogning av 
enskilda vägar är 12 cm. 
 
Snöröjningsperioden har genom åren 
normalt sett börjat i november därför 
är det också den månad som avtalet för 
snöröjning börjar gälla. Fram till dess tar 
kommunen in resurser utanför avtalet efter 
behov. 
 
Sandning 
Sandning utförs oftast efter snöröjning eller 
efter bedömning av ansvarig tjänsteman. 
 
Plats att hämta sand 
Vid Svevia, Storgatan 15, i Norsjö, står en 
grön tunna där privatpersoner kan hämta 
sand.

Felanmälan Norsjö kommun
Norsjö kommun har ett system för 
felanmälan. Systemet ska bidra till att den 
som anmäler ett fel till kommunen ska få 
bättre återkoppling i ett ärende.

Här kan du bland annat felanmäla 
problem på :
• belysning, gatljus
• busshållplatser 
• gator 
• klotter 
• renhållning

Du kan ladda ner appen som heter 
Felanmälan Norsjö till din telefon. Den 
finns där du hittar andra appar. 

Det går också att felanmäla via Norsjö 
kommuns hemsida, www.norsjo.se/
felanmalan

Har du inte möjlighet att felanmäla via 
app eller dator? Du kan då ringa in och 
felanmälan via kommunens växel på 0918-
140 00.

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

Nästa nummer av kommunbladet
Stoppdatum    Utdelningsdag
Torsdag 10 november Måndag 28 november
Material till kommunikator@norsjo.se
Tfn. 0918-141 21

Välkommen till höstens 
musik- & teaterprogram

DET är SYND om MÄN i SKOR 
Glugg produktion 
Två män. En kokplatta. 
Några ägg. Vad kan gå fel?                                                                                                                                    
Lördag 29 oktober kl. 19.00 
Medan, Norsjö                                                                                                       

Berättarföreställningen 
KAFFE OCH ANDRA BULLAR                                                                                                                     
Musik sång och berättelser från 
matbordet med Birgitta Holmström och 
Birgit Andersson
Lördag 12 november kl. 14.00 
Skidstugan Stenabäck, Kvarnåsen                                                                          

HUR långt når ALFONS? 
Boulevardteatern 
Alfons Åberg firar 50 år - i år!  
Familjeföreställning 
Lördag 10 december kl.13.00 
Medan, Norsjö

Biljetter
www.riksteatern.se/norsjo  
OK Q8 tel.  0918-77 20 90                                                               
Biljettkassan öppnar 1 timme före 
respektive föreställning

Arrangör: Norsjö musik o teater, en del 
av riksteatern
Medarr: ABF mitt i Lappland                                     

Välkommen!

 

SPF SENIORERNA NORSJÖ
Bowling varje onsdag kl 10.00 i 
aktivitetshuset.

28/10 Trivselkväll på Medan 
Monikas cafè 18.00-20.00
Underhållning: VI FYRA.

SENIORLUNCH första fredag varje 
månad kl 12.00
OBS! På restaurang STAY.

22/11 IKEA resa avresa från 
resecentra kl 9.00, hemresa kl 15.00 
Pris 250 kr. Bindande anmälan senast 
den 18/11 till Agneta 073-7599941, 
Maj-Britt 070-2537599.

13/12 JULFEST m REVY

VÄLKOMNA på våra arrangemang!

Aktuellt på 
Vuxenskolan:
Kören har startat och träffas på 
måndagar.

Intresseanmälan tas in gällande: 
• Skoterkortet • Jägarexamen 
• Motor- & röjsågsutbildning

Under läslovet kommer pysseldag 
anordnas för åk 3-6 . Torsdag 3 november  
mellan kl 12-15. Anmälan sker till 
Vuxenskolan senast onsdag 26 oktober.  

Gör dina egena 
blommsterarrangemang/-
dekorationer  inför julen
Fyra olika tillfällen: 
22, 23, 29 och 30 november, kl:  18-20
Ledare: Annelie Eriksson
Plats:  Blommor & Ting
Pris:  100 kr/per tillfälle plus material 
kostnader tillkommer 
Anmälan:  Vuxenskolan senast 16 nov

Övrig information:
• Vill du bli Cirkelledare i ett ämne  
 som du brinner för? Vi söker dig som  
 vill utveckla, lära ut, dela ett intresse  
 du har tillsammans med andra.
• Vi söker även dig som vill lära sig  
 något nytt inom ett ämne/område  
 och vill tipsa oss om att starta upp  
 inom det. Kontakta oss för en dialog
• Nätverket Trivsam har påbörjat sina  
 spelningar ute på boendena

Våra öppettider
Måndag-fredag  kl. 8:00-16:00
Besökstider bokas på telefon 
Tele:  0918-108 96  
E-post:  norsjo@sv.se 

Studieförbundet Vuxenskolan
Storgatan 50 i Norsjö

Välkomna!
Med vänliga hälsningar
Gunilla, Eva och Elisabeth 

Arrangemang i Bastuträsk
Onsdag den 26 oktober kl 18.00 
Folkets Hus Bastuträsk:
Alla tiders Norsjö har en dialog med folk 
som arbetat på Holmlunds/Top Chark, 
Bastuträsk charkuteri. Bildvisning om 
företaget. Utställning av burkar. Teater med 
Birgit Andersson och Birgitta Holmström. 
Fritt tolkat efter Torgny Lindgrens bok 
“Pölsan”. 
Bastuträsk charkuteri bjuder på pölsa.
Anmälan till ABF på tfn. 0918-10755 eller 
mejl info.norsjo.185@abf.se

Söndag den 4 december
Skyltsöndag i Bastuträsk. Föreningar och 

företag visar upp sig i 
samhället. Premiär för 
Bastuträsk-kalendern.

Bastuträsk samhällsråd

ABF mitt i Lappland
Onsdag 2/11 kl. 14.00 - 18.00 på ABF 
Se hit! Vill du testa att skapa i lera och 
prova på att dreja? För dig i årskurs 3-6. 
Ledare: Marina Johansson. Gratis, vi bjuder 
på frukt! Anmäl dig senast 27/10 till 
ABF mitt i Lappland, se kontaktinfo. nedan.

Onsdag 9/11 kl. 13.00 på ABF mitt i 
Lappland, Café Mötesplatsen. Magnus 
Borgeryd berättar vad Mötesplatsen betytt 
för honom. Vi bjuder på fika! 
Onsdag 16/11 kl. 13.00 Mötesplatsen, 
Bastuträsk jvstn. Café Nyfiket!
I samarbete: Norsjö kommun, Bastuträsk 
jvstn, ABF mitt i Lappland

Förarbevis skoter Intensivkurs-helg! Vi 
tar löpande emot intresseanmälningar och 
startar upp nya grupper eftersom. Ledare: 
Roger Westerlund. Se kontaktinfo. nedan.

Är du bra på något andra vill lära sig? 
Tycker du om att umgås med människor? 
Då passar du som cirkelledare hos 
ABF mitt i Lappland. Hos oss får du gå 
cirkelledarutbildning grund.

Starta en studiecirkel med dina vänner! 
I en studiecirkel kan man lära sig i princip 
vad som helst. Det är ett demokratiskt 
sätt att lära tillsammans med sina vänner. 
Vi kan bistå med lokaler, material eller 
kontakter –beroende på vad ni har för 
behov.

ABF mitt i Lappland, 
Norsjö
Tel: 0918-107 55,  
info.norsjo.185@abf.se
Vi finns på Facebook


