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KärleksveckanInsamling av matavfall

Ditt nya sopkärl
Många har fått sitt nya sopkärl 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 information. 

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

Tänk på: 
• Ställ sopkärlen med 1 meters  
 mellanrum. Om de står för tätt är risken  
 att sopbilen krokar i båda tunnorna. 

• Ställ sopkärlen på en rak linje. De ska  
 inte stå snett eller flera som bildar en  
 böjd linje. 

• Tänk på att inte ställa soptunnorna för  
 nära brevlådor, träd eller bilar. 

• Kom ihåg att ställa ner matavfallspåsen  
 från fryshyllan på dagen för tömning. 

• Kom ihåg att plocka in den gröna  
 behållaren ur det nya sopkärlet. Den  
 gröna behållaren ska du ha inomhus för  
 att ha påsarna i. 

• Locket på sopkärlet måste gå att stänga,  
 det får alltså inte sticka upp. Armen som  
 hakar i sopkärlet får svårt att håla för  
 och det finns risk att avfall hamnar i fel  
 fack.

Tack för att du gör arbetet enklare.

Kärleksveckan 2023
11-19 februari
Lördag 11 februari
Invigning av Kärleksveckan
Mat- & hantverksmässa

Plats: Norsjö Folkets Hus
Tid: 11:00-14:00

Kl. 12:30 Bio för barn
Norsjö kommun bjuder alla barn som ser 
bio på popcorn.

Aktiviteter under dagen. Försäljning av 
lunch och fika.

Fri entré för besökare. Välkomna!

Vill du vara en av utställarna? 
Gratis för utställare. Kom och ställ ut, sälj 
och nätverk. 

Anmälan sker till ina.jeuthe@outlook.com 
senast den 5 februari. 

Varmt välkommen att anmäla dig, ditt 
företag eller din förening till Mat- & 
hantverksmässan under invigningen av 
Kärleksveckan!

Vad är Kärleksveckan?
Kärleksveckan har blivit Norsjöbygdens 
februaritradition. Under cirka en vecka 
engagerar sig invånare, föreningar, 
organisationer och företag för att skapa 
ett värde för alla som bor i och besöker 
världens bästa vardag.

Arrangemang 
För arrangemang under hela februari 
se nästa sida. Arrangemang under 
Kärlerksveckan är markerade med ett grått 
fält. De arrangemangen har också mer 
information. 
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Evenemangskalender FEBRUARI 2023

Tävling kärleksdikt
19 januari till 17 februari
Skriv en kärleksdikt och delta i 
bibliotekets tävling under Kärleksveckan! 
För alla åldrar. Lämna dikten direkt till 
biblioteket eller skicka den via mail 
till biblioteket@norsjo.se senast sen 
17 februari. Du måste godkänna att 
vi publicerar din dikt med ditt namn 
på Facebook, Instagram och på V8-
bibliotekens webbplats. Chans att vinna 
fina priser! Arrangör: Norsjö bibliotek

Pyssel och prat på biblioteket
Måndag 30 januari kl.13:30
Lokal: Norsjö bibliotek
För dig som går i åk 1-2. 

Årsmöte för Norsjö 
Sportfiskeklubb
Måndag 30 januari kl. 18:00
Årsmöte i samlingslokalen på 
Kronanområdet i Norsjö. Intresserade 
medlemmar hälsas välkomna. Vi bjuder 
på fika. Välkommen/Styrelsen

Pyssel och prat på biblioteket
Tisdag 31 januari kl. 13:30
Lokal: Norsjö bibliotek
För dig som går i åk 3-4. 

OMG
Tisdag 31 januari kl. 17:00
Lokal: Norsjö församlingshem
Årskurs 6-9.

Föreläsning om lokala ortnamn 
på biblioteket
Onsdag 01 februari kl. 18:00
Lokal: Norsjö bibliotek
Samarrangemang: Alla tiders styrgrupp, 
Norsjö bibliotek, Skellefteå museum, 
Norsjö kommun och Studieförbundet 
Vuxenskolan

Öppet hus
Torsdag 02 februari kl. 08:30
Lokal: Norsjö församlingshem
För människor i alla åldrar. 

Stickcafé
Torsdag 02 februari kl. 13:00
Lokal: Norsjö bibliotek
Vi handarbetar och har trevligt 
tillsammans. 

PRO´s café 
Torsdag 02 februari kl. 13:00-15.00 
Lokal: ABF (Storgatan 49)
PRO bjuder in till café, varje torsdag 
framöver. PRO bjuder på fikat. 

BOWLING SPF
Fredag 03 februari kl. 14.00 
Lokal: Aktivitetshuset
Arr. SPF Seniorerna Norsjö

Öppet på Fritidsgården i 
Bastuträsk
Lördag 04 februari kl. 15:00
Kom och spela spel och träffa andra barn 
upp till 12 år

Gudstjänst med dopfest
Söndag 05 februari kl. 11:00
Lokal: Norsjö kyrka
Utdelning av dopänglarna.

Gudstjänst
Söndag 05 februari kl. 14:00
Lokal: Bastuträsk kyrka
Bastuträsk kyrkokör. Jan Persson.

BIO! Mumier på Äventyr
Söndag 05 februari kl. 14:00
Lokal: Medan, Folkets Hus

Samernas nationaldag
Måndag 06 februari 
Lokal: Norsjö bibliotek
Uppmärksammas på biblioteket.

Pyssel och prat på biblioteket
Måndag 06 februari kl. 13:30
Lokal: Norsjö bibliotek
För dig som går i åk 1-2. 

Pyssel och prat på biblioteket
Tisdag 07 februari kl. 13:30
Lokal: Norsjö bibliotek
För dig som går i åk 3-4. 

OMG
Tisdag 07 februari kl. 17:00
Lokal: Norsjö församlingshem
Årskurs 6-9. 

Öppet hus
Torsdag 09 februari kl. 8:30
Lokal: Norsjö församlingshem
För människor i alla åldrar. 

Boksläpp på biblioteket med 
lokal författare
Torsdag 09 februari kl. 18:00
Lokal: Norsjö bibliotek
Jenny Lindmark släpper sin debutbok 
”Inte den jag är”.

BOWLING SPF
Fredag 10 februari kl. 14.00 
Lokal: Aktivitetshuset
Arr. SPF Seniorerna Norsjö

KÄRLEKSVECKAN
Invigning av Kärleksveckan: Mat- 
och hantverksmässa
Lördag 11 februari kl. 11:00
Lokal: Medan, Folkets Hus
Fri entré för besökare. 

Öppet på fritidsgården i 
Bastuträsk
Lördag 11 februari kl. 18:00
Lokal: Bastuträsk Folkets Hus
För ungdommar över 13 år. Kom och 
spela spel eller se storbildsskärm med 
Viaplay

slaBANG ” Swahnen har landat ”
Lördag 11 februari kl. 19:00
Lokal: Medan, Folkets Hus
En musikberättarföreställning där vi får 
följa musikern Åke och hans värld från 
uppväxten i Svanvik fram till dagens 
landning i slaBANG. En föreställning 
med otroliga berättelser om en ovanlig 
människa med fler liv än en katt. Detta 
varvas med blandade musikstilar och 
låtar som kommer att väcka känslor och 
minnen hos många i publiken.

Norsjö älskar hästar!
Söndag 12 februari kl. 13:00- ca 15:00 
Lokal: Norsjö ridklubb
Uppvisning och aktiviteter på 
Norsjö Ridklubb: • Presentation av 
hästarna och klubben - röstning 
på stallbästisen • Riduppvisning 
med ridledarna • Gymkhana (roliga 
och spännande lektävlingar) med 
klubbens ungdomssektion • Eventuellt 
köruppvisning • Löshoppning med 
stallets största häst • Maskeradtåg med 
kärlekstema med klubbens elever – ett 
pris lottas ut bland deltagande ekipage.  
• Tipsrunda, ponnyridning och godisregn 
• Försäljning av fika och varmkorv. 

Fika med elever på SFI
Tisdag 14 februari kl. 10:00
Lokal: Gymnasiets lokaler, klassrum 7
Öppet hus. Välkomna att besöka oss 
på SFI under kärleksveckan och läsa 
elevernas dikter. Eleverna bjuder på fika.

Novellcafé
Tisdag 14 februari kl. 14:00
Lokal: Norsjö bibliotek
Personalen läser en kortare novell, dikt 
eller berättelse. Vi bjuder på fika!

OMG
Tisdag 14 februari kl. 17:00
Lokal: Norsjö församlingshem
Årskurs 6-9. 
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BIO! Magic Mike’s Last Dance
Tisdag 14 februari kl. 18:30
Lokal: Medan, Norsjö Folkets Hus
Inför Alla hjärtans dag kommer den tredje 
filmen om Magic Mike. 

ÅRSMÖTE SPF
Tisdag 14 februari kl. 13:00 
Lokal: Pingstkyrkan
Vi bjuder på semlor och kaffe, 
underhållning av JÖRNS-REVYN.

Café Nyfiket
Onsdag 15 februari kl. 13:00
Plats: Mötesplatsen, Bastuträsk jvst
Kärlekscafé med underhållning av 
kören. Norsjö kommun bjuder på fika. 
Välkommen!

Dialog om kulturlivets framtid i 
Västerbottens län
Onsdag 15 februari kl. 18:00
Lokal: Norsjö bibliotek
Region Västerbotten vill tillsammans med 
länets kommuner bjuda in till dialog om 
det lokala kulturlivets förutsättningar. 
Dialogerna kommer bland annat att 
utgöra underlag till den regionala 
kulturplanen.

Öppet hus
Torsdag 16 februari kl. 08:30
Lokal: Norsjö församlingshem
För människor i alla åldrar. 

Stickcafé
Torsdag 16 februari kl. 13:00
Lokal: Norsjö bibliotek
Vi handarbetar och har trevligt 
tillsammans. 

BOWLING SPF
Fredag 17 februari kl. 14.00 
Lokal: Aktivitetshuset
Arr. SPF Seniorerna Norsjö

BIO! Ant-Man and the Wasp: 
Quantumania
Fredag 17 februari kl. 18:30
Lokal: Medan, Norsjö Folkets Hus
Tillsammans med Hank Pym och Janet 
van Dyne utforskar Scott Lang och Hope 
van Dyne ”Quantum Realm”, något som 
för dem bortom gränsen för vad de 
trodde var möjligt.

Multinations-Fika
Lördag 18 februari kl. 11:00-15:00
Är du nyinflyttad till Norsjöbygden? 
Anmäl dig till en träff på caféet i Norsjö. 
För mer information och anmälan: 
norsjo.se/flyttahit eller skicka mejl till 
martine.westerlund@norsjo.se

Volleyboll division 1: 
Norsjö – Sollentuna C
Lördag 18 februari kl. 14:00
Lokal: Norsjö Arena, sporthall

Öppet på fritidsgården i 
Bastuträsk
Lördag 18 februari kl. 15:00
Lokal: Bastuträsk Folkets Hus
För barn upp till 12 år. Kom och spela 
olika spel på frtidsgården. Vi säljer även 
godis, drickor, chips till låga priser. Swish 
eller kontant.

Volleyboll division 1: 
Norsjö – Vallentuna
Söndag 19 februari kl. 14:00
Lokal: Norsjö Arena, sporthall

OMG
Tisdag 21 februari kl. 17:00
Lokal: Norsjö församlingshem
Årskurs 6-9. 

Författarbesök med Pernilla 
Enmark 
Onsdag 22 februari kl. 18:00
Samarr: Norsjö bibliotek och ABF

Öppet hus
Torsdag 23 februari kl. 08:30
Lokal: Norsjö församlingshem

BOWLING SPF
Fredag 24 februari kl. 14.00 
Lokal: Aktivitetshuset
Arr. SPF Seniorerna Norsjö

TRIVSELKVÄLL på Medan 
Monikas cafè 
Fredag 24 februari kl. 18.00-20.00
Lokal: Norsjö Folkets Hus
Underhållning TRE DAMER Gertrud, 
Anette, Karin.

Medans familjedag
Lördag 25 februari kl. 11:00-14:00
Lokal: Norsjö Folkets Hus
Inträde: 50 kr/per person. Då ingår en 
hamburgare, fika, gratis popcorn och bio 
för barn, tävlingar, musikkryss, med mera. 
Arr. Medan och ABF

Öppet på fritidsgården i 
Bastuträsk
Lördag 25 februari kl. 18:00
Lokal: Bastuträsk Folkets Hus
För ungdomar över 13 år

Kurs skoterkort
Tisdag 28 februari kl. 18:00
Lokal: Vuxenskolan
Anmälan och för mer info görs till 
0918-108 96 alt norsjo@sv.se
Eller via www.sv.se (Sök Norsjö) 

Vill du att ditt evenemang ska synas här? Lägg in det i evemenagskalendern på 
handelsplatsnorsjo.se/foresla-ditt-evenemang/ För att ditt evenemang ska hinna 
med i kommunbladet måste du ha publicerat det senast den 10 varje månad. 

Knut’n
Våra öppettider: 
Måndag – fredag kl. 12:00 – 16:00 
Sista lördagen i månaden kl. 10:00 – 13:00 
Angående öppettiderna på torsdagskvällar 
så kommer vi att sluta med dem. Det beror 
på att kundunderlaget minskat. 

Återbruk
Vi efterfrågar gamla elkablar och 
resårmadrasser. I dessa finns det både 
metall och trä som vi återbrukar och ibland 
säljer om de är i gott skick.
 
Vi efterfrågar fortfarande gamla 
tvättmaskiner. 

Vi tar givetvis emot möbler av alla slag 
och det vi inte säljer tar vi isär för att 
minska sopberget/kostnader för att frakta 

bort. Återbruket med att bygga saker är 
ett jättebra jobb till våra medarbetare, där 
kreativiteten, självkänslan och måendet får 
en boost.

Hundlatriner
Nu står det soptunnor märkta med 
hundlatrin på en del platser.

Klädknut ´n
Rean fortsätter på utvalda plagg för dam, 
herr och barn.

Individen i fokus
Knut´ n är en arbetsplats som erbjuder 
rehabilitering/utredning samt daglig 
sysselsättning för personer som behöver 
det för att komma igång. Att få känna sig 
delaktiga i ett sammanhang är lite av vår 

ledstjärna. Målet är individen i fokus och 
att skapa de bästa förutsättningarna för att 
komma vidare till arbete, studier samt egen 
försörjning och ett gott liv. 

Tack!
Till sist vill vi tacka kunder och givare för 
att ni finns och att ni bidrar till att vår fina 
secondhandbutik kan existera.

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



Kommunbladet • Nr 1 januari 2023

Nästa nummer av kommunbladet kommer ut tisdag 28 februari. 
Skicka in ditt material till kommunikator@norsjo.se senast torsdag 16 februari.
Evenemang behöver du inte skicka in utan lägg in dem på handelsplatsnorsjo.se 

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

Världens Barn vill ge 
stort tack till: 
• Alla kommuninvånare, kultur,  
 bibliotek samt till personer från  
 andra kommuner som stöttat oss. 
• För alla fina gåvor till lotteri,  
 butiken samt alla kläder. 
• Alla som sponsrat till olika  
 arrangemang, artister, musiker  
 och till diakon Dorota Lindström. 
• Till företag som sponsrat oss med  
 lotterivaror, pengar, varor till  
 blötan. En jättetrevlig dag med en  
 gemensam Skyltsöndag. 
• Pingstkyrkan som vi får nyttja. 
• Medlemmarna
• För de anonyma gåvor samt de  
 pengar Ni donerat på loppisen och  
 i Världens Barn-bössan om Ni  
 handlat eller inte handlat. 
• Norsjöbo – Jörgen Andersson vår  
 hyresvärd. 
• Norsjöbos fantastiska  
 vaktmästare. 
• Fonus och Nya Begravningsbyrån,  
 samarbetet fungerar jättebra. 
• Alla ni som skänkte gåvor till  
 insamlingen till Ukraina. 
• Norsjöborna visade enormt stor  
 vilja att hjälpa till. 
• Alla våra frivilliga som  
 serverar dukar och gör fint  
 efter minnesstunderna och övriga  
 evenemang samt till de som finns  
 på vår loppis dagligen. 
• Sist men inte minst – till Ni som  
 plockat bär, svamp, syltat, saftat,  
 bakat mjukkaka som går åt som  
 smör i solsken. 

2023 fortsätter vi med vårt arbete för 
VÄRLDENS BARN. Skulle du vilja bli en 
av oss, hör gärna av dig. 

Arbetsgruppen, Världens Barn

ABF mitt i Lappland
Förarbevis skoter, anmäl dig till ABF. Så 
snart vi har tillräckligt många deltagare 
startar vi upp cirklar löpande. I samarbete 
med Norsjö skoterklubb

Släktforskning, nybörjar- och 
fortsättningskurs

Grundläggande svenska för dig med 
utländsk bakgrund. I Norsjö har vi träffar 
eftermiddagar och i Bastuträsk dagtid. 
Kontakta ABF för mer information och 
anmälan.

Kamratcirklar: ABF mitt i Lappland har 
många kamratcirklar i olika ämnen. Är 
du och ditt kompisgäng intresserade att 
tillsammans lära er mer i något ämne, 
kontakta oss. Vi kan hjälpa till med lokal, 
studie- och arbetsmaterial.

Du som är medlem i något fackförbund, 
kom ihåg att de flesta fackförbund 
subventionerar cirklar i ABF.

Ungdomar under 19 år betalar halv 
deltagaravgift vid betalcirklar (gäller ej 
förarbevis skoter).

Hos oss kan du köpa batterier till 
hörapparater, vi har hemma 312 (brun) och 
13 (orange). Betala med swish eller jämna 
kontanter. Pris för dig som är medlem i 
HRF: 25 kr/karta, ej medlem 30 kr/karta.

ABF mitt i Lappland 
Storgatan 49, Norsjö 
e-post: info.norsjo.185@abf.se
Tel: 0918-107 55

Följ oss på Facebook 
för aktuell information:
facebook.com/abf.norsjo

SPF SENIORERNA NORSJÖ
Motionstävlingen fortsätter. Hämta 
och lämna kupong i röda lådan på 
Vuxenskolans bro.

SENIORLUNCH på restaurang MILAN 
kl. 12.00 första fredag varje månad.

VÄLKOMNA!
Mer info finns på våran hemsida.
Se evenemangskalendern i 
kommunbladet för fler arrangemang. 

Aktuellt på 
Vuxenskolan:
Jägarexamen kommer att hållas under 
våren. Kontakta oss för intresseanmälan 
och mer info.

Sugen på att lära dig väva?  Kontakta 
Vävskälet på tele 070 223 99 04 för mer 
info.

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

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

Våra öppettider
Måndag-fredag  kl. 8-12  
(med reservation för ändringar)

Besökstider bokas på telefon 
Tele:  0918-108 96 (lämna meddelande så 
ringer vi upp)
E-post:  norsjo@sv.se 

Studieförbundet 
Vuxenskolan
Storgatan 50 i Norsjö

Med vänliga hälsningar
Gunilla, Eva och Elisabeth 

Förändringar i utgivningen av kommunbladet
Kommunbladet finns att hämta här: 
Kommunhuset
Knut’n
Norsjö bibliotek
Norsjö simhall
COOP Norsjö
ICA Supermarket Norsjö
Järnvägsstationen i Bastuträsk
Handlar’n Bastuträsk

Björks lanthandel, Kusfors
Trygghetsboenden och äldreboenden
Digitalt på www.norsjo.se/kommunblad
Fler platser kan bli aktuella

Du kan också anmäla om du vill 
ha kommunbladet via e-post till: 
kommunikator@norsjo.se


