
Kommunbladet januari 2023 

Det här är ett lättläst urval av  

information från Norsjö kommun. 

 

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 med  

1 meters mellanrum från andra sop-kärl 

• sop-kärlen ska stå på en rak linje 

• 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. 

 

 

Start-kit 

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

Start-kitet innehåller viktig information samt  

1 grön behållare 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. 

 

Tack för att du gör vårt arbete enklare! 

 

 

Mer information kring matavfall hittar du på:  

www.norsjo.se/matavfall 

 

 

Kärleks-veckan 11 till 19 februari 

 

Vad är Kärleks-veckan? 

Kärleks-veckan har blivit  

en årlig tradition för Norsjö-bygden.  

 

Under en vecka engagerar sig invånare, 

föreningar, organisationer och företag för  

att skapa ett värde för alla som bor i  

och besöker Norsjö-bygden.  

http://www.norsjo.se/matavfall


 

Mat- och hantverksmässa   

Lördag 11 februari. 

Plats: Norsjö Folkets Hus. 

Tid: 11:00 till 14:00. 

 

Aktiviteter under dagen samt  

försäljning av lunch och fika. 

 

Gratis inträde  

Välkomna! 

 

Vill du ställa ut  

på mat- och hantverksmässan? 

Varmt välkommen att anmäla dig,  

ditt företag eller förening till  

Mat- och hantverksmässan. 

 

Det kostar inget att ställa ut. 

 

 

Bio för barn 

Klockan 12:30 

Norsjö kommun bjuder  

alla barn på popcorn. 

 

Anmäl dig till  

ina.jeuthe@outlook.com 

Anmäl dig senast 5 februari. 

 

 

 

mailto:ina.jeuthe@outlook.com


Andra evenemang  

under Kärleks-veckan  

För andra evenemang under Kärleks-veckan,  

se evenemangs-kalendern på  

Handelsplats Norsjö:  

https://handelsplatsnorsjo.se/evenemang 

 

 

Knut’n 

Våra öppettider: 

Måndag till fredag:  

klockan 12:00 till 16:00  

 

Sista lördagen varje månad:  

klockan 10:00 till 13:00  

Vi kommer inte längre ha öppet  

på torsdag-kvällar. 

 

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. 

 

Hundlatriner 

Nu står det soptunnor märkta hundlatrin  

på en del platser.  

 

 

https://handelsplatsnorsjo.se/evenemang


Klädknut´n  

Vi har fortfarande rea på utvalda kläder.  

 

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. 

 

Tack!  

Till sist vill vi tacka kunder och givare för att  

ni bidrar till vår fina secondhand-butik. 

  

Välkomna in!  

Knut’n finns på Industrivägen 1 i Norsjö  

Telefon:  

070-305 11 42  

072-516 45 89  

Instagram: @knuten.secondhand  

Facebook: knutnsecondhand 

 

Evenemang 

Varje månad sammanställer vi  

en evenemangs-kalender som  

du kan hitta i kommunbladet. 



 

Evenemangs-kalendern kan du även hitta på  

https://handelsplatsnorsjo.se/evenemang 

eller i appen Mitt Norsjö. 

 

 

Här kan du hämta Kommunbladet 

Kommunhuset  

Knut’n  

Norsjö bibliotek  

Norsjö simhall  

COOP Norsjö  

ICA Supermarket Norsjö  

Järnvägsstationen i Bastuträsk  

Handlar’n Bastuträsk  

Björks lanthandel, Kusfors  

Trygghetsboenden och äldreboenden  

 

Kommunbladet finns också digitalt på 

www.norsjo.se/kommunblad 

 

Fler platser kan bli aktuella. 

 

Vill du ha kommunbladet till din e-post?  

Skriv till: kommunikator@norsjo.se 

 

 

Nästa nummer 

Nästa nummer av kommunbladet  

kommer den 28 februari.  

https://handelsplatsnorsjo.se/evenemang
http://www.norsjo.se/kommunblad
mailto:kommunikator@norsjo.se


 

Skicka in ditt material till 

kommunikator@norsjo.se senast  

den 16 februari.  

 

Evenemang behöver du inte skicka in.  

Lägg istället in dina evenemang på 

https://handelsplatsnorsjo.se/evenemang 
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