
Kommunbladet november 2022 

Det här är en lättläst sammanfattning av 

information från Norsjö kommun. 

 

Kommunbladet slutar   

komma med Posten 

Vi kommer inte längre att  

skicka ut kommunbladet  

till alla hushåll med Posten.  

Anledningen är att det är för dyrt. 

 

Pengarna som vi sparar på att  

sluta skicka ut kommunbladet med Posten  

gör att vi kan producera 2 extra nummer varje år. 

 

Från och med första numret 2023 kan du i stället 

hämta kommunblad här:  

• Kommunhuset 

• Knut’n 

• Norsjö bibliotek 

• Norsjö simhall  

• COOP Norsjö 

• ICA Supermarket Norsjö 

• Järnvägs-stationen i Bastuträsk 

• Handlar’n Bastuträsk 

• Trygghets-boenden och äldre-boenden 

 

Du kan också som vanligt  

läsa kommunbladet på  



Norsjö kommuns webbplats:  

www.norsjo.se/kommunblad 

 

Utgivningsplan kommunbladet 2023  

Ugivning  

Tisdag 31 januari  

Tisdag 28 februari 

Tisdag 17 april 

Tisdag 31 maj 

Tisdag 29 augusti  

Tisdag 10 oktober  

Tisdag 14 november  

Tisdag 19 december  

 

 

Norsjöbygden fri från våld 

Den 21–27 november uppmärksammade  

Norsjö kommun kampanjen  

En vecka fri från våld.    

 

Ofta är det bara det grövre våldet  

som människor ser som våld.  

Men det finns andra former av våld som hänger 

ihop med det grövre våldet. 

Lindriga former av våld kan vara till exempel  

http://www.norsjo.se/kommunblad


elaka kommentarer och rasistiska skämt. 

Rasistiska skämt kan med tiden  

växa till muntliga påhopp,  

senare till hot och i värsta fall mord. 

 

De lindrigare formerna av våld hänger alltså ihop 

med det grövre våldet.  

Vi behöver lära oss att upptäcka 

det lindriga våldet och visa att det inte är okej. 

 

På www.norsjo.se kan du läsa mer om 

Norsjöbygden fri från våld.  

 

  

 

Norsjö kommun söker  

gode män och förvaltare 

 

Att vara god man och förvaltare  

innebär att du hjälper en person som  

behöver stöd med vissa delar i sin vardag.  

Det kan till exempel innebära att du  

hjälper till med att betala räkningar.  

 

Vill du bli god man eller förvaltare?  

Vill du bara veta mer om de här uppdragen?  

Ring Skellefteå kommuns kundtjänst  

på telefon 0910-73 50 00 och  

fråga efter Överförmyndarenheten. 

 

http://www.norsjo.se/


 

Mötesplatsen i Norsjö  

Vid arbetslöshet, sjukskrivning och liknande  

kan det hända att man börjar känna sig  

nedstämd eller ensam.  

Då kan det vara bra att umgås med andra. 

 

Mötesplatsen i Norsjö finns till för dig som  

vill ha gemenskap och social samvaro.  

 

Här kan du i all enkelhet ta en fika,  

koppla av en stund och träffa andra människor.  

 

Mötesplatsen ligger på ABF, Storgatan 49. 

Mötesplatsen har öppet 

onsdagar klockan 13:00 till 15:00.  

 

Har du aldrig varit där tidigare och  

vill ha någon följer dig dit?  

Ring eller skicka sms till:  

 

Magnus 073-820 42 30  

eller  

Christel 076-770 19 18 

 

Biblioteket, vintern 2022 

Öppet hus 27 november (skyltsöndag)  

klockan 14:00 till 17:00  

Försäljning av utgallrade böcker och tidningar. 

Tävlingar för barn och vuxna.  



Vi bjuder på glögg, saft och pepparkakor.  

 

Författar-besök av Kent Lundholm  

1 december 

klockan 18:00  

Kent Lundholm berättar om  

sin succé-roman Älskade Ester  

 

Gratis entré och vi bjuder på fika!  

Medarrangör: ABF  

 

Babybok-prat  

5 december  

klockan 14:00  

Vi träffas och läser småbarns-böcker och  

sjunger tillsammans.  

 

För barn i åldern 4 månader till 18 månader.  

Syskon är också välkomna.  

 

Bibliotekens öppet-tider  

under jul och nyår 

 

Norsjö bibliotek  

Fredag 23 december: stängt  

 

Tisdag 27 december: 12:00 till 15:00  

 

Onsdag 28 december: 12:00 till 15:00 och  

17:00 till 19:00  

 



Torsdag 29 december: 12:00 till 15:00  

 

Fredag 30 december: stängt 

Måndag 2 januari: stängt  

 

Tisdag 3 januari: 12:00 till 15:00  

 

Onsdag 4 januari: 12:00 till 15:00 och  

17:00 till 19:00  

 

Torsdag 5 januari: 12:00 till 15:00  

 

Fredag 6 januari: stängt  

 

Biblioteket i Bastuträsk  

21 december till 9 januari: stängt  

 

 

Följ gärna Norsjö bibliotek på Facebook och 

Instagram. 

 

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.  

 

Kontakt: 

Norsjö bibliotek:  

http://www.v8biblioteken.se/


Telefon: 0918-142 55  

E-post: biblioteket@norsjo.se  

Bastuträsk:  

Telefon: 070-314 04 48  

 

God jul och gott nytt år, 

önskar biblioteks-personalen!  

 

Insamling av matavfall 

Nya sop-kärl 

Vi har börjat köra ut de nya sop-kärlen. 

Du kommer få ett sms av Norsjö kommun när  

det är din tur att få ditt nya sop-kärl. 

 

Placering av sop-kärl 

Ditt nya sop-kärl är märkt med din adress. 

 

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. 

 

Placera 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 

mailto:biblioteket@norsjo.se


• ställ sop-kärlet så den inte  

blockerar brev-lådan 

• skotta runt ditt sop-kärl 

• locken ska vara fria från snö. 

 

Start-kit 

Det ligger ett start-kit i ditt nya sop-kärl. 

Start-kitet innehåller viktig information samt  

1 hållare och påsar för mat-avfall. 

Det är viktigt att du plockar upp  

start-kitet innan du börjar använda  

ditt nya sop-kärl. 

 

Du ska börja använda ditt nya sop-kärl efter  

att ditt gamla sop-kärl har blivit tömt. 

 

Mer informationen kring matavfall hittar du på:  

www.norsjo.se/matavfall 

  

 

Sop-hämtningen under jul och nyår  

Soporna kommer att hämtas på  

sina vanliga dagar under jul och nyår. 

 

 

Sim- och styrkehallens  

öppet-tider under jul 

 

Simhallen:  

Fredag 23 december  

http://www.norsjo.se/matavfall


klockan 07:00 till 08:00 Morgonsim  

klockan 10:00 till 15:00 Allmänbad 

 

Tisdag 27 december  

klockan 10:00 till 20:00 Allmänbad  

 

Onsdag 28 december 

klockan 10:00 till 15:00 Allmänbad 

  

Torsdag 29 december 

klockan 10:00 till 20:00 Allmänbad  

 

Fredag 30 december 

klockan 10:00 till 15:00 Allmänbad  

 

Måndag 2 januari 

klockan 10:00 till 17:00 Allmänbad  

klockan 17:00 till 20:00 Motionssim  

 

Tisdag 3 januari 

klockan 10:00 till 20:00 Allmänbad  

 

Onsdag 4 januari 

klockan 10:00 till 15:00 Allmänbad  

 

Torsdag 5 januari 

klockan 10:00 till 15:00 Allmänbad  

 

Lördag 7 januari 

klockan 09:00 till 15:00 Allmänbad  

 

Måndag 9 januari 

klockan 10:00 till 17:00 Allmänbad  

klockan 17:00 till 20:00 Motionssim  



 

 

Styrkehallen:  

Fredag 23 december 

klockan 07:00 till 15:00 

 

Tisdag 27 december 

10:00 till 20:00 

 

Onsdag 28 december 

klockan 10:00 till 15:00 

 

Torsdag 29 december 

klockan 10:00 till 20:00 

 

Fredag 30 december 

klockan 10:00 till 15:00 

 

Måndag 2 januari 

10:00 till 20:00 

 

Tisdag 3 januari 

klockan 10:00 till 20:00 

 

Onsdag 4 januari 

klockan 07:00 till 15:00 

 

Torsdag 5 januari 

klockan 07:00 till 15:00 

 

Lördag 7 januari 

klockan 10:00 till 15:00 

 

Ordinarie öppettider från och med 10 januari. 



 

 

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. 

 

Stölder i butiken  

Vi har alltid haft våra dörrar upplåsta för att  

vem som helst ska kunna komma förbi och 

besöka vår butik. 

 

Under sommaren och hösten har det tyvärr skett 

upprepade stölder i vår butik. 

Vi kommer därför låsa bak-dörrarna  

under fika och lunch.  

 

Vi polis-anmäler alla stölder.  

 

Klädknut´n  

Vi har vinter-jackor, overaller och  

skor i alla storlekar. 

 

Vi har även fått in  

nya tyger och garn. 

 

Vi tar emot kläder, skor och textilier. 

Tänk på att det du lämnar bör vara helt och rent.  

 

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. 

 

Just nu tillverkar vi lådor, fågel-holkar och  

fågel-matare.  

 

Jul-rummet  

Jul-rummet är öppet hela december. 

 

Transporter och hämtningar  

Vi utför transporter och hämtningar om  

vi har tid och tillgång på personal.  

 

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. 

 

Filmer om Knut’n  

Vi jobbar med att bli mer synliga på  

vår hemsida och på våra sociala medier.  

Vi har bland annat gjort filmer om  

vår verksamhet och om hur vi jobbar här. 

 

Du hittar filmerna på: 



www.norsjo.se/naringsliv-arbete/karriar-i-

norsjobygden/knutn/ 

 

Knut’n finns på Industrivägen 1 i Norsjö  

Telefon:  

070-305 11 42  

072-516 45 89  

Instagram: @knuten.secondhand  

Facebook: knutnsecondhand 

 

 

Blod-bussen kommer till Norsjö 

 

Tisdag 10 januari 

klockan 13:00 till 16:30  

och 17:00 till 18:30  

 

Torsdag 12 januari  

klockan 09:00 till 12:00  

 

Blod-bussen står på parkeringen vid 

Hälsocentralen i Norsjö. 

 

 

Avvikande öppet-tider på 

kommunhusets växel och reception  

 

23 december 

klockan 08:00 till 12:00 

  

26 december  

stängt  

http://www.norsjo.se/naringsliv-arbete/karriar-i-norsjobygden/knutn/
http://www.norsjo.se/naringsliv-arbete/karriar-i-norsjobygden/knutn/


 

27 december 

klockan 08:00 till 12:00  

 

28 december 

klockan 08:00 till 12:00  

 

29 december 

klockan 08:00 till 12:00  

 

30 december 

klockan 08:00 till 12:00  

 

5 januari  

klockan 08:00 till 12:00  

 

6 januari  

stängt  

 

 

Kulturskolans jul-konsert  

Torsdag 8 december  

klockan 18:30 i Norsjö kyrka. 

 

 

Nästa nummer av kommunbladet  

Nästa nummer av kommunbladet kommer  

den 31 januari. 

 

Material till kommunikator@norsjo.se eller 

telefon 0918-141 21  

senast den 19 januari. 


