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Norsjö kommun söker gode 
män och förvaltare
Är Du empatisk och vill hjälpa 
andra?
Det viktigaste är att du kan möta människor 
i olika situationer. Det är också bra om 
du är van vid ekonomiska frågor och 
myndighetskontakter Som god man eller 
förvaltare fungerar man som ett stöd för den 
som inte klarar sig själv. Det kan till exempel 
handla om att betala räkningar, hjälpa till 
med myndighetskontakter eller vården.
Som god man agerar du alltså ställföreträdare 
för någon som saknar förmåga att företräda 
sig själv i olika situationer.

Uppdraget brukar uppfattas som både 
intressant och givande.

Vill Du ha uppdrag som god man 
eller förvaltare? 
Är du intresserad av att bli god man eller 
förvaltare behöver du ta reda på vad 
uppdraget innebär. Detta gör du enklast 
genom att kontakta Överförmyndarenheten 
i Skellefteå kommun som har hand om 
handläggningen och kan berätta mer.

Kundtjänst; 0910-73 50 00 
fråga efter Överförmyndarenheten

God man

Mötesplatsen i Norsjö                                                              
Arbetslöshet, sjukskrivning m.m. 
kan skapa nedstämdhet och ensamhet                                                              
och då kan det vara bra att umgås med 
andra och bryta ev. isolering.

Mötesplatsen i Norsjö finns till för dig 
som önskar gemenskap och social närvaro.                                                              
Här kan du i all enkelhet ta en fika, koppla 
av en stund och träffa andra människor.                                                             
Allt deltagande sker frivilligt och i en 
kravlösmiljö.

Dag: Onsdagar
Tid: 13:00-15:00
Plats: ABF
Du som aldrig varit där tidigare och önskar 
följe kan ringa eller skicka sms till:
Magnus 073-820 42 30 
eller Christel 076-770 19 18

Förändringar i utgivningen av kommunbladet
Norsjö kommun kommer inte längre att skicka ut kommunbladet till alla hushåll med 
Posten. Istället kan du, från och med första numret 2023, hämta ditt blad här: 

Kommunblad

• Kommunhuset 
• Knut’n 
• Norsjö bibliotek 
• Norsjö simhall 
• COOP Norsjö 
• ICA Supermarket Norsjö 

• Järnvägsstationen i Bastuträsk 
• Handlar’n Bastuträsk
• Trygghetsboenden och äldreboenden
• Digitalt på www.norsjo.se/kommunblad
• Fler platser kan bli aktuella

Varför gör Norsjö kommun den här förändringen? 
1. Kostnad. I och med att Posten slutar med utdelning av oadresserad direktreklam blir det 
dyrare att skicka ut bladet till alla hushåll, cirka 29 000 kr extra. 

2. Hållbarhet. Norsjö kommun vill vara en del av en hållbar miljö. 

3. Antal nummer. Med den här förändringen kan Norsjö kommun producera två extra 
nummer per år. I och med detta kommer Norsjö kommun också att förändra strukturen för 
evenemang och annonsering i kommunbladet. I varje nummer av kommunbladet kommer 
vi att sammanställa en evenemangskalender utifrån den evenemangskalender som ligger 
på handelsplatsnorsjo.se. På så sätt får vi ner antal sidor till fyra sidor per nummer och kan 
lägga den besparingen på extra nummer i stället. Vi hoppas också att evenemangskalendern 
på handelsplatsnorsjo.se kommer att användas ännu mer. Evenemangskalendern visas också 
på norsjo.se samt appen Mitt Norsjö. 

Utgivningsplan kommunbladet 2023
Stoppdatum Utdelning Stoppdatum Utdelning
Torsdag 19 januari Tisdag 31 januari Torsdag 17 augusti Tisdag 29 augusti
Torsdag 16 februari Tisdag 28 februari Torsdag 28 september Tisdag 10 oktober
Onsdag (obs) 5 april Tisdag 17 april Torsdag 2 november Tisdag 14 november
Tisdag (obs) 16 maj Tisdag 31 maj Torsdag 7 december Tisdag 19 december

Kommunbladet kommer ut en vecka tidigare än vid utdelning via Posten. Vi hoppas att detta 
ska göra det enklare för er. Övrigt material, alltså inte evenemang, kommer Norsjö kommun 
som vanligt att ta in i mån av plats. Skicka material till kommunikator@norsjo.se

Under förra veckan, den 21–27 november, 
uppmäkrsammade Norsjö kommun 
den återkommande kampanj- och 
aktivitetsveckan som sätter ljuset på det 
förbyggande arbetet mot mäns och killars 
våld. Norsjöbygden har som vision att vara 
världens bästa vardag, därför är det viktigt 
att vi jobbar förebyggande mot våld. 

Våldspyramiden 
Ofta är det bara det grövre våldet som 
människor ser som våld. Men de lindrigare 
formerna av våld hänger ihop med det 
grövre våldet. Lindriga former av våld är 
till exempel nedvärderande kommentarer, 

blickar eller bilder samt rasistiska och 
sexistiska skämt. Våldspyramiden visar 
sambandet tydligt. Det rasistiska skämtet 
kan, om ingen reagerar, med tiden följas av 
muntliga påhopp, senare sparkar och hot, till 
slut misshandel och i värsta fall mordförsök 
och mord. Om fler av oss reagerar på det 
lindriga våldet, kan vi hindra den stegvisa 
förflyttningen mot det grövre våldet i tid. 
Vi behöver lära oss att se det lindriga våldet 
och visa att det inte är okej. 

Du kan läsa mer om Norsjöbygden fri från 
våld samt se hur våldspyramiden ser ut på 
www.norsjo.se 

Norsjöbygden fri från våld
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Öppet hus Skyltsöndag 27 november
kl 14:00-17:00
Utförsäljning av gallrade
böcker och tidskrifter.
Tävlingar för barn och vuxna.
Vi bjuder på glögg, saft och 
pepparkakor.

Författarbesök Kent Lundholm
Torsdag 1 december kl 18:00
Hör honom berätta om sin succéroman 
”Älskade Ester”
Ingen entré, vi bjuder på fika!
Medarrangör: ABF

Babybokprat måndag den 5 
december kl 14:00
Vi träffas och läser småbarnsböcker, har 
boktuggarpaus samt gör rörelser till rim 
och ramsor och sjunger tillsammans.
För barn från ungefär 4 månader till 1,5 år, 
syskon är också välkomna.

Med reservation för eventuella 
förändringar.

”Det strålar en stjärna förunderligt 
blid, i öster på himlen hon står…”
Det lider mot jul, trotsa julstressen och ta 
dig tid att besöka biblioteket, låna en bok 
eller bara koppla av!

God Jul och Gott Nytt År!
önskar bibliotekspersonalen 

Norsjö biblioteks öppettider under 
julhelgerna:
Fredag 23/12 stängt
Tisdag 27/12 12:00-15:00
Onsdag 28/12 12:00-15:00 
  17:00-19:00 
Torsdag 29/12 12:00-15:00
Fredag 30/12 stängt

Måndag 2/1 stängt
Tisdag 3/11 12:00-15:00
Onsdag 4/1 12:00-15:00 
  17:00-19:00 
Torsdag 5/1 12:00-15:00
Fredag 6/1 stängt

Biblioteket i Bastuträsk 
Stängt 21/12-9/1

På www.v8biblioteken.se 
kan du reservera och låna om böcker och 
låna e-böcker. Här hittar du också Norsjö 
biblioteks podcast, boktips, kommande 
arrangemang och mycket annat.

Varmt välkommen att kontakta 
biblioteket om du har frågor!
Norsjö bibliotek:
Tfn. 0918-142 55
E-post: biblioteket@norsjo.se
Bastuträsk:
Tfn. 070-314 04 48

För att hålla dig uppdaterad 
Följ gärna Norsjö bibliotek på Facebook 
och Instagram. 

Biblioteket vintern 2022

Sopturerna under 
JUL OCH NYÅR
Under jul- och 
nyårshelgerna 

fortsätter sophämt-
ningen som vanligt, 

även röda dagar.

Julens öppettider
Simhallen:
Fredag 23/12
07.00-08.00 Morgonsim
10.00-15.00 Allmänbad

Tisdag 27/12
10.00-20.00 Allmänbad

Onsdag 28/12
10.00-15.00 Allmänbad

Torsdag 29/12
10.00-20.00 Allmänbad

Fredag 30/12
10.00-15.00 Allmänbad

Måndag 2/1
10.00-17.00 Allmänbad
17.00-20.00 Motionssim

Tisdag 3/1
10.00-20.00 Allmänbad

Onsdag 4/1
10.00-15.00 Allmänbad

Torsdag 5/1
10.00-15.00 Allmänbad

Lördag 7/1
09.00-15.00 Allmänbad

Måndag 9/1
10.00-17.00 Allmänbad
17.00-20.00 Motionssim

Styrkehallen:
Tisdag 27/12, torsdag 29/12, måndag 2/1 
och tisdag 3/1
10.00-20.00

Onsdag 28/12, fredag 30/12, lördag 7/1
10.00-15.00

Fredag 23/12, onsdag 4/1 och torsdag 5/1
07.00-15.00

Ordinarie öppettider fr.o.m. 10/1

Sim- och styrkehall

Insamling av matavfall
Leverans av nya sopkärl pågår
Just nu pågår leveransen av de nya sop-
kärlen. Vissa områden har redan fått dem 
medan andra står på tur. Norsjö kommun 
börjar med villor för att sedan leverera kärl 
till flerfamilsjhus och till sist företag. När 
det är ditt område som står på tur skickar 
Norjsö kommun ut ett sms med informa-
tion. 

Plocka upp ditt startkit
I kärlet finns viktig information som du 

behöver läsa, inuti hittar du också påsar 
och hållare för matavfallet, ett så kallat 
startkit. Det är viktigt att du plockar upp 
startkitet från ditt nya sopkärl innan du 
börjar använda det. Ditt sopkärl är märkt 
med din adress. Notera var och hur nya 
kärlet är placerat, det är så det ska stå vid 
tömning sedan.

Efter att ditt gamla kärl blivit tömt nästa 
gång ska du direkt börja använda det 
nya kärlet. 

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

Allmän information om läget på 
KNUT´n
Stölder i butik: 
Vi har, som de flesta vet, öppna dörrar 
överallt. Syftet med det är att vem som 
helst ska kunna komma förbi och flanera 
i butikslokalerna både för nöje, som 
mötesplats och shopping.

Under sensommaren och hösten har vi 
noterat upprepade stölder vilket gjort 
att vi bestämt oss för att ha stängda 
bakdörrar när vi går på fika och lunch. 
Tråkigt men nödvändigt. Stölder som vi 
uppmärksammar polisanmäler vi. 

Bli ännu mer synliga:
Vi kommer att försöka utveckla våra 
internetsidor/hemsidor för att nå ännu 
flera kunder så klart, givetvis beroende på 
om vi har deltagare som vill jobba med 
marknadsföring i större utsträckning.

Är du intresserad av verksamhetens syfte 
och hur vi jobbar här på KNUT´n så gå in 
på Norsjö kommuns hemsida och klicka på 
Knut´n, där finns det bland annat länkar till 
filmer som vi har gjort .

Klädknut´n:
Kläder, skor och textilier tas emot. Tänk 
på att de bör vara hela och rena samt 
inte lagrade i uteförråd under längre tid 
eftersom det ofta medför att fukt har 
orsakat unkna dofter som inte går att vädra 
eller tvätta bort

Vi hänger och lägger ut nytt varje dag i 
mån av tid, lägger ut på sociala medier 
både som bilder och filmer.

Vi har nu en 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 nya fina tyger och garn. 

Välkommen in och fynda.

Återbruk:
Har du elkablar så lämna dom till oss, bra 
arbete och värdefullt för miljön att metallen 
återbrukas.

Knut’n har även behov av gamla uttjänta 
tvättmaskiner då vi ska tillverka grilltunnor 
inför vintern.

Knut’n tar med glädje emot möbler 
av alla slag. Det vi inte säljer vidare 
blir demonterat och återvunnet på 
bästa sätt. Det minskar sopberget på 
återvinningsstationen och kostnader för  
att köras bort.

Julrummet är öppet hela december så passa 
på det är en strykande åtgång på julens 
pynt, MEN det kommer in nytt också vare 
vecka så än är det inte för sent.

Just nu tillverkar vi lådor av alla slag. 
Lådorna går att måttbeställa. 

Vi tillverkar också fågelholkar och matare i 
form av hus. 

Transporter och hämtningar
Sker i samma utsträckning som tidigare; 
utifrån tid och tillgång på personer som kan 
utföra uppdragen. Vid alla uppdrag tas en 
timtaxa ut. Vid större uppdrag kan vi ge en 
offert, men då krävs en utförlig beskrivning 
av uppdraget från beställaren / kunden. 

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

Annonser

Norsjö Folkets Hus

BIO!
Söndag 4/12, kl 18:30 
Länge leve Bonusfamiljen
Komedi/Drama

Onsdag 14/12, kl 18:30 
Avatar: The way of water
Sci-fi/Action

Söndag 18/12, kl 18:30
Avatar: The way of water
Sci-fi/Action

Måndag 26/12. kl 14:00 
Håkan Bråkan
Familjefilm

Söndag 8/1, kl 14:00
Mästerkatten 2
Familjefilm

Söndag 15/1, kl 18:30
A Man called Otto
Komedi, Drama
Tom Hanks spelar huvudrollen i 
den amerikanska re-maken av den 
svenska bok och filmsuccén “En man 
som heter Ove”. 

Knut’n

Blodbussen kommer 
till Norsjö i januari
Blodbussen kommer till Norsjö under 
två dagar i januari. 

Tisdag 10/1 2023 
Kl. 13:00-16:30 och 17:00-18:30 

Torsdag 12/1 2023 
Kl. 09:00-12:00 

Blodbussen står på parkeringen vid 
Hälsocentralen i Norsjö. 

PRO Norsjö
8/12 Julfest i Pingstkyrkan 
kl. 12:00
Julgröt och skinka. 
Avan Trio underhåller.

Anmälan senast 4/12 till: 
Maj-Britt på tfn 073-042 34 22

Kulturskolans julkonsert
Torsdag den 8 december 

kl. 18:30
Norsjö kyrka
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ABF mitt i Lappland
Onsdag 14/12 kl. 13.00 Café Nyfiket på Järnvägsstationen i Bastuträsk.
Samarr: Norsjö kommun och ABF mitt i Lappland

Du som är cirkelledare eller rapporteringsansvarig för kulturarrangemang, kom ihåg att 
signera de cirklar och arrangemang som är avslutade. Tänk på att fylla i arbetsplanen för att 
kunna signera.

Vi har begränsade öppettider under jul-och nyår, se kommande annonsering. 

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

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 19 januari  Tisdag 31 januari
Material till kommunikator@norsjo.se
Tfn. 0918-141 21

                                    

Välkommen till 
familjeföreställningen 
HUR långt når ALFONS? 
Boulevardteatern 
Lördag 10 december kl.13.00 
Medan, Norsjö

Alfons Åberg firar 50 år - i år!  
En underbar och klurig föreställning i 
regi av Ika Nord. Efter boken av Gunilla 
Bergström. 

Biljetter
www.riksteatern.se/norsjo  
OK Q8 tel.  0918-77 20 90                                                               
Biljettkassan öppnar kl. 12:00

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

Välkommen!

 

SPF SENIORERNA NORSJÖ
Varje onsdag klockan 10.00 i 
aktivitetshuset spelar vi bowling och 
sedan dricker vi kaffe.

Fredag den 2 december kl 12.00 
SENIORLUNCH på restaurang MILAN

JULFEST 
13 december kl 13.00 på MEDAN
REVY med JULBORD
Pris medlemmar 350 kr (övriga 450 kr) 
Först till kvarn. Bindande anmälan 
senast den 4 december till:
Gun-Inger 073-6385049, Maj-Britt 
070-2537599, Gun-Britt 070-6441048

SPF styrelse önskar alla en GOD JUL 
OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

Aktuellt på 
Vuxenskolan:
Vi tar redan nu in intresseanmälan 
gällande
• Skoterkortet
• Jägarexamen 
• Motor- och röjsågsutbildning

Varmt välkomna på Julfika och öppet 
hus på Vuxenskolan.  Kl 13:00-15:00 
Underhållning mellan 13:30-14:00  Vi 
bjuder på fika.

Påminner er som har cirklar igång 
att dessa ska avslutas innan den 
10 december för att vi ska hinna 
slutrapportera och för eventuella 
utbetalningar ska underlag/kvitton 
lämnas in till oss senast den 15 december.

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

Lediga lokaler
Vi har lediga lokaler i vårt hus på 
Storgatan 50 på övervåningen så vi söker 
nu nya företagshyresgäster. 
Kontakta oss för mer info.

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
Söndag den 4 december kl. 13.00-16.00
Skyltsöndag i Bastuträsk
Föreningar och företag visar upp sig 
i samhället. Premiär för Bastuträsk-
kalendern. Tema: Företag Förr och Nu 
Tipsrunda. Tomtar. Glögg. Lotterier. 
Julmusik. Hamburgare. Hemslöjd och 
hantverk

26 december kl. 13.00-16.00 Annandag jul 
Fritidsgården, Folkets Hus
Hemvändardag för hemvändare och 
ortsbor! 
Vi visar några julfilmer för barn och 
vuxna. Spela biljard, corone, ishockeyspel, 
fotbollspel, labyrint, mm. Kaffe- och 
teservering.
Vi berättar om “Bastuträsk i tiden”, som blir 
temat för 2023

Välkommen!

Bastuträsk samhällsråd

Avvikande öppettider
Kommunhusets växel och reception

23/12  kl. 08:00-12:00

26/12  STÄNGT

27-30/12 kl. 08:00-12:00

5/1  kl. 08:00-12:00

6/1  STÄNGT

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Norsjöslöjdarnas 
julbutik

Försäljning av hemslöjd

Öppnar 27/11 kl. 12:00-17:00
Storgatan mitt emot 
Handelsbanken

Vi kommer att ha öppet under 
december månad
Torsdagar och fredagar 
kl. 11:00-17:00 
Lördagar 
kl. 10:00-14:00. 
Välkommen!


