
 

Kommunbladet oktober 2022 

Det här är en lättläst sammanfattning av 

information från Norsjö kommun. 

 

 

Insamling av mat-avfall 

Nytt sop-kärl 

Du kommer att få ett nytt sop-kärl. 

Sop-kärlet har två fack, ett för mat-avfall och  

ett för rest-avfall. 

 

Vi kommer placera sop-kärlet på  

den plats och på det sätt vi  

vill att kärlet ska stå vid tömnings-tillfällena. 

Skriv ned eller fota var och hur det nya kärlet är 

placerat så blir det lätt att komma ihåg var man 

ska placera sop-kärlet vid tömning.  

 

Hur du placerar ditt sop-kärl rätt: 

• sop-kärlet ska stå  

ungefär 50 centimeter från vägen  

• ställ sop-kärlet med lockens öppningar 

mot gatan och hjulen bakåt  

• locken på sop-kärlet ska vara stängda 

• ställ sop-kärlet fritt från träd och grenar 

• ställ sop-kärlet så den inte  

blockerar brev-lådan. 

• skotta runt ditt sop-kärl 

• locken ska vara fria från snö. 

 



 

Nya sop-bilar och hämtnings-rutter 

Under oktober fick vi 2 nya sop-bilar. 

De nya sop-bilarna gör att vi kan tömma båda 

facken på de nya sop-kärlen vid samma tillfälle. 

Tömningen kommer därför att  

ta längre tid än vanligt. 

 

Då tömningen kommer att ta längre tid  

kommer vi behöva ändra de nuvarande rutterna. 

För dig kan det innebära att  

vi ändrar dagen vi tömmer ditt sop-kärl. 

 

Du hittar den senaste informationen på 

www.norsjo.se/matavfall 

 

 

Norsjö kommun söker  

kontakt-personer 

Vad är en kontakt-person? 

En kontakt-person är någon som  

vill vara ett stöd för en medmänniska med  

någon form av funktions-nedsättning.  

En kontakt-person stödjer bland annat personen  

i att skapa kontakt med andra människor eller 

med att kunna delta i olika aktiviteter. 

 

Kan jag bli kontakt-person? 

Det finns inte några särskilda krav för  

att bli kontakt-person. 

 

 



Som kontakt-person får du ett mindre arvode och 

en omkostnads-ersättning. 

 

Välkommen att kontakta oss om du är 

intresserad av att bli kontakt-person! 

 

Ingemar Nilsson 

Telefon: 0918-14 111 

E-post: ingemar.nilsson@norsjo.se 

 

 

 

Energirådgivning 

Här är några tips på hur du kan  

minska din energi-förbrukning. 

 

• Sänk värmen inne med 1 grad.  

• Ta kortare duschar.  

• Häng kläderna på tork istället för att  

använda torktumlare. 

• Stäng av apparater och släck lampor när 

de inte används. 

• Använd LED-lampor då de drar mindre 

energi än andra lampor. 

• Frosta ur frysen om det bildats is i den. 

 

På Energimyndighetens webbplats finns  

fler smarta råd och tips på hur du kan  

minska din energi-förbrukning. 

www.energimyndigheten.se/varje-kilowattimme-

raknas/ 

 

 

http://www.energimyndigheten.se/varje-kilowattimme-raknas/
http://www.energimyndigheten.se/varje-kilowattimme-raknas/


Arrangemang på biblioteket  

hösten 2022 

 

Aktiviteter på biblioteket under läs-lovet,  

vecka 44: 

 

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  

klockan 13:00 till 14:30 

Läslovsboken 

Välj och låna en läslovsbok, pyssla ett bokmärke 

och fika. 

 

 

Måndag 31 oktober  

klockan 17:00 till 21:00 

Vi spelar brädspel tillsammans! 

 

 

Onsdag 2 november  

klockan 13:00 till 14:30 

Läslovsboken 

Bokprat under fikat, skattjakt med 

present om du klarar lösa lösenordet. 

 

 

 

 



Fredag 4 november  

klockan 13:00 till 14:30 

Läslovsboken 

Bokprat, fika och  

kurragömma i biblioteket. 

 

 

Psykeveckan 7 till 13 november 

Litteratur-utställning och arrangemang på 

biblioteket under veckan. 

 

Tisdag 8 november  

klockan 18:00 

Författarbesök av Malin Ackermann 

 

Hör Malin berätta utifrån sina 

upplevelser av cancer och om boken  

”Kaos, kamp, LEV!” 

 

 

Onsdag 9 november  

klockan 18:00 

Samtal om ätstörningar 

 

Julia Dahlberg och hennes mamma Maria  

delar med sig av sina erfarenheter. 

 

Välkommen att lyssna och  

delta i samtalet. 

 

 

 



Nordisk litteratur-vecka  

14 till 20 november 

Bok-utställning och hög-läsning 

 

 

Måndag 14 november  

klockan 18:00 

Kura skymning och Den stora högläsningsdagen. 

 

Vi tänder ett ljus och läser högt ur boken 

”Ålevangeliet” av Patrik Svensson. 

 

 

Övriga arrangemang 

 

Torsdag 27 oktober 

klockan 13:00 till 14:30 

Stick-café 

Tycker du om att sticka, virka eller 

brodera?  

 

Varmt välkommen. 

 

Torsdag 10 november  

klockan 13:00 till 14:30 

Stick-café 

Tycker du om att sticka, virka eller 

brodera?  

 

Varmt välkommen. 

 

 

 



Torsdag 24 november  

klockan 13:00 till 14:30 

Stick-café 

Tycker du om att sticka, virka eller 

brodera?  

 

Varmt välkommen. 

 

 

Söndag 27 november  

klockan 14:00 till 17:00 

Öppet Hus 

 

Utförsäljning av gallrade böcker och  

tidskrifter. 

Tävlingar för barn och vuxna. 

 

Vi bjuder på glögg, saft och 

Pepparkakor. 

 

 

 

Digital-hjälpen 

Drop-in alla torsdagar  

klockan 13:00 till 17:00 på  

Norsjö bibliotek. 

 

Är du nybörjare på internet eller vill lära dig mer 

om bibliotekets digitala tjänster? 

 

Vi kan till exempel visa hur du lånar e-böcker 

och läser digitala tidskrifter.  

 

 

 



Bibliotekens öppettider: 
 
Norsjö bibliotek 

 

Måndag 

08:00 till 15:00 

17:00 till 19:00 

 

Tisdag 

08:00 till 15:00 

 

Onsdag 

08:00 till 15:00 

17:00 till 19:00 

 

Torsdag  

08:00 till 17:00 

 

Fredag 

Stängt 

 

Meröppet  

Alla dagar  

08:00 till 21:00 

 

Meröppet betyder att du kan gå in på biblioteket 

även när det inte är personal där. 

Kontakta biblioteket för  

mer information om hur man gör. 

 

 

 

 

 



Bastuträsk bibliotek 

Tisdag 

08:30 till 11:30 

17:00 till 19:00 

 

 

 

Följ gärna Norsjö bibliotek på  

Facebook och Instagram. 

 

Varmt välkommen att kontakta oss på biblioteket 

så hjälper vi till om du har frågor! 

 

Norsjö bibliotek: 

Telefon: 0918-142 55 

E-post: biblioteket@norsjo.se 

 

 

Information från Knut’n 

Vi vill tacka alla som  

tagit hänsyn och hållit avstånd under pandemin. 

Vi vill att våra besökare fortsätter hålla avstånd  

även om restriktionerna är släppta. 

 

Jul-rummet 

Vi öppnar jul-rummet på  

torsdag den 3 november.  

 

Då är det också   

kvälls-öppet till klockan 18:00. 

 

Klädknut’n 

Vi har vinter-jackor, overaller och  

skor i alla storlekar. 

mailto:biblioteket@norsjo.se


 

Vi har även fått in  

en massa nya tyger och garn. 

 

Återbruk 

Du kan lämna resår-madrasser,  

tvätt-maskiner och gamla elkablar hos oss.  

 

Vi tar även emot möbler för återbruk.  

De möbler vi inte säljer  

tar vi isär och återvinner på bästa sätt. 

 

Om Knut’n 

Knut’n är inte bara en second hand-butik.  

Knut’n är också en verksamhet som erbjuder 

daglig sysselsättning och rehabilitering för 

personer som behöver det.  

 

Målet är att hjälpa människor att  

komma vidare till arbete och  

ett gott liv.  

Vår ledstjärna är att människor ska få arbeta och 

känna sig delaktiga i ett sammanhang. 

 

Knut’n finns på Industrivägen 1 i Norsjö  

Telefon:  

070-305 11 42  

072-516 45 89  

Instagram: @knuten.secondhand  

Facebook: knutnsecondhand 

 

 

 

 



Ishallen 

Öppet-tider i ishallen hittar du 

via appen Mitt Norsjö eller  

på Norsjökommuns hemsida: 

www.norsjo.se/allmanhetens-tider 

 

 

Vatten-mätare 

Norsjö kommun har skickat ut  

vattenmätar-kort till alla  

som har vatten-mätare.  

 

Du fyller i din vatten-förbrukning  

på kortet och skickar in det med posten. 

Du kan också fylla i din vatten-förbrukning  

på webben: 

norsjo.se/vattenavlasning 

 

Felanmälan  

Norsjö kommun har en app för felanmälan.  

 

I appen kan du bland annat  

anmäla problem med 

• belysning och gatljus 

• busshållplatser 

• gator 

• klotter 

• renhållning. 

 

Appen heter Felanmälan Norsjö.  

Den finns där du hittar andra appar. 



Det går också att felanmäla via  

Norsjö kommuns hemsida: 

www.norsjo.se 

Om du inte har möjlighet att  

felanmäla via app eller dator kan du ringa 

kommunens växel på  

0918-140 00. 

 

 

Information om snöröjning 

Snöröjningen startar inte direkt 

när det börjar snöa. 

För att snöröjningen ska starta så måste det vara 

ett snödjup på 7 cm. 

Tidigare räckte det med 5 cm, men pengarna till 

snöröjning räcker inte till att  

börja snöröja så tidigt. 

Enskilda vägar börjar snöröjas när snödjupet är 

12 cm. 

 

Sandning 

Sandning utförs oftast efter snöröjning. 

 

Privatpersoner kan hämta sand vid Svevia, 

Storgatan 15 i Norsjö.  

 

 

Norsjö Hälsocentral informerar 

Svara när vi ringer upp  

Ibland får vi inte något svar  

när vi ringer upp er.  



När ni ser telefon-nummer 0950-391 00 

så är det vi på Hälsocentralen som ringer.  

 

Vaccination mot säsongs-influensa  

Vaccination mot säsongs-influensa  

påbörjas i november 2022.  

 

Följande grupper erbjuds  

vaccination mot säsongs-influensa: 

• personer som är 65 år och äldre 

• riskgrupper som är under 65 år 

• hushålls-kontakter till personer med 

kraftigt nedsatt immunförsvar 

• vård- och omsorgspersonal. 

 

Tid och plats för drop in-vaccination:  

 

9 november klockan 10:00 till 15:00 

Medan Folkets hus  

 

16 november klockan 10:00 till 15:00 

Medan Folkets hus 

 

 

Vaccination mot covid-19  

Vid vaccinering mot covid-19 så  

får man kontakta Vaccinationscentralen i 

Skellefteå eller gå in på 

www.1177.se och boka tid.  

 

 

 



Nästa nummer av kommunbladet  

Nästa nummer av kommunbladet kommer i 

postlådorna den 28 november. 

 

Material till kommunikator@norsjo.se eller 

telefon 0918-141 21  

senast den 10 november. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


