Bucket List Norsjöbygden

Ät en vildmarkslunch på Svansele
Vildmarkscenter. De har öppet dagligen från
juni till augusti! www.svansele.se

Bestig Västerbottens landskaps högsta topp,
i Åmliden. Uppe på toppen finns ett utkikstorn
som tillåter den som vågar att komma ännu
högre.
Besök hantverksshoppen på Mötesplatsen i
Bastuträsk. Läs mer på www.bastutrask.se
Besöka Källans nyrenoverade spa och
relax. Kom ihåg att boka, 0918-321 00 eller
www.kallan-hotell.se
Beskåda ett OS-guld på Skidlöparmuseet.
Finns på Hembygdsområdet i Norsjö.
Mer information: www. nbhf.se
Ät middag på Bastuträsk Wärdshus
Läs mer på www.bastutrask.se

Käka middag på Stay Grill & Vinbar’s nya
uteservering. Mer information om öppettider
och meny på facebook eller instagram
@staynorsjo
Besök Svansele Grönts Gårdbutik
Här kan du köpa lokalt odlade grönsaker och
även t.ex. marmelad eller serap. Butiken har
självservice, och är därmed alltid öppen.
www.svanselegront.se
Bada på minst fem olika badplaster i
Norsjö kommun. www.visitnorsjo.se
Testa gå in på 24SJU i Norsjövallen.
Läs mer på www.24sjuab.se
Sova en natt på Fromhedens Camping.
Här finns fiske och golfbana runt knuten!
Läs mer på www.fromhedenscamping.se

Fika i Hålens Café på Hembygdsområdet.
Mer information: www. nbhf.se

Titta på Ångloket i Kusfors.
Passa på att fika på Café Ångloket eller handla
med någonting gott från Björks Lanthandel.
www.cafe.angloket.se

Vandra Norakammen. Leden är i sin helhet ca
1,9 mil och det går ypperligt att starta i Böle. Mer
information: www.visitnorsjo.se

Besöka Knut’n. Second hand-affär med
allting från möbler till leksaker och kläder.
Läs mer på facebook @knutnsecondhand

Hitta nyckelpigorna på Farfarsgården i Ajaur.

Handla minst två presenter från en lokal affär.
Mer information om vårt lokala utbud finns på
www.handelsplatsnorsjo.se

Konstnären Lotta Holmberg har gömt nyckelpigor på
alla sina verk... kan du hitta dem?

Mer information: www.lotta-holmgren.com

Köp en mervärdes-produkt.
När du handlar produkter kopplade till Mervärde
Norsjö går en liten del tillbaka till den lokala
utvecklingen. Mervärde finns idag på K-Bygg
fresks, Naturlig Deo och Klippgrändens BB.
Göra en turridning hos Horses of Taiga
Mer information: www.horsesoftaiga.com
Fiska i någon av Norsjös många fiskevatten

Tips! I Norsjön råder fritt fiske, det innebär att du inte
behöver lösa fiskekort innan du fiska här. I denna
stora sjö finns gott om både abborre och gädda.
Läs mer på www.visitnorsjo.se

Kika in den nya grillplatsen vid Pumptjärn i
Bastuträsk. Varför inte grilla en korv eller två?
Du kan handla på Handlar’n i Bastuträsk.
Stigcykla i Svansele. Mer information:
www.svansele.se/aktiviteter/cykel

Bowla på Norsjö Aktivitetshus
Läs mer på www.norsjoaktivitetshus.se
Spendera en timme i Arena parken
www.norsjo.se/arenaparken
Hyr en fatbike hos Pu’s i Norr
Storgatan 62, 935 32 Norsjö
Telefon: 070-278 14 22
Tälta i Rännudden. Här har du badplats och
fiskevatten knappt ett stenkast bort.
Läs mer på www.rannudden.com
Golfa på golfbanan
Läs mer på www.norsjogk.se. Välkommen till
en spännande och utmanande skogsbana.
Handla skorpor hos Katarinas Hembageri i
Kvarnåsen. Den så kallade ”blåa lådan” som
finns utanför bageriet är alltid är öppen.

Var med och tävla om ett presentkort och t-shirts! Allt du behöver göra, är att bocka av så många grejer på listan
som möjligt och skicka in; listan, namn och telefonnummer till Norsjö kommun, 93581, Norsjö, senast den 1 september.
Då är du med i en utlottning av fina priser. Och du? Trevlig #hemester !

Bucket List Namn: ______________
Köp ett klädesplagg på Nya Varuhuset
Beställ en fotoförstoring hos Foto & Reklam i
Norr AB www.ricke.se
Dra upp gammelgäddan med ett nyinköpt
fiskedrag från Styx AB (Norsjö Fiske & Fritid)
Storgatan 6, 935 32
Boka en härlig massage eller förläng dina
fransar hos Hjortronstället
www.bokadirekt.se, sök ”Hjortronstället”
Kör ett svettigt pass på Jump-in
www.jumpingym.se
Uppdatera din elektronik hos Novicom
Gå på secondhand-jakt
Tips! Besök Knut’n, Världens barns loppis eller
varför inte en gårdsloppis? Många annonser
i facebookgruppen ”Vad händer i Norsjö” om
loppisar.
Ät en svalkande glass från Fiket eller OKQ8
Häng med på Kyrkogårdsvandringar på Näset
Birgit Andersson guidar. Den 26/7 13:00
och 2/8 13:00.
Fyll på med solskydd från Apoteksgruppen
Måla om ute eller inne
Handla färg eller måleritjänster av våra lokala
företag!
Besök Tant Brun Antik & Kuriosa
Varierande öppettider. • Plats: Bäckgatan 4,
Bastuträsk. Uppdateringar på Facebook: Tant
Brun Butik
Gör klart ett byggprojekt
Exempelvis:
• Byta ut småhusavlopp eller dränera runt
hus, exempelvis är MiSu AB är certiferade
för detta.
• Bygga om eller till
• Bygg ett växthus, en inglasning, bastu eller
badtunna
• Renovera om hemma, kanske sätta in en
luftvärmepump?
Vill du ha hjälp? Kolla in handesplats Norsjö
för förslag på byggföretag. Nya verktyg kan du
köpa på på K-Bygg i Norsjö.

Besök Dagnys i Bjursele
Gårdsbutik med inredning och lite annat smått
och gott. Varierande öppettider, håll utkik på
Instagram: Restaureramera
Ta en avstickare till White Mountain Lodge
Ett stenkast från kommungränsen hittar du
Kalvträsk, en liten men aktiv by. Här finns
förutom fina vandringsleder även stugor att
hyra och fjolårets braksuccé till restaurang som
drivs av White Mountain Lodge.
Plocka bär eller svamp i någon av våra vackra
skogar. För att alla ska ha en fin upplevelse i
naturen, visa hänsyn till de som bor i området.
Det kan till exempel handla om att inte gå på
åkermark, inte trampa på grödor, inte störa
boskap, undvika att gå för nära bostadshus.
Gör ett fikastopp vid en av kommunens fina
rastplatser. Och du, visst tar du med skräpet
hem om soptunnan är full?
Klipp en ny sommarfrisyr hos någon av våra
lokala frisörer. Kolla in handesplats Norsjö för
förslag på frisörer.
Leta efter den fridlysta blomman
Lappranunkeln i Godtjärnens naturreservat
Blomman finns under juni/juli.
Naturreservatet ligger cirka 10 kilometer söder
om Norsjö, kring sjön Godtjärnen.
Läs mer på www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/
besoksmal
Besök Svansele dammängar
Reservatet ligger väl synligt från väg 846 cirka
två kilometer norr om Svansele by och lockar
varje år ett stort antal besökare.
Gör en utflykt till Kron- Olles
Här finns en stuga med stor eldstad och möjligheter att övernatta för den modige. Med sitt
läge precis intill Storforsen och dess naturreservat finns det även möjlighet att fiska mellan 1/6
- 30/9 (övrig tid fiskeförbud). Kom ihåg att lösa
fiskekort bara!
Vägbeskrivning och mer information:
www.visitnorsjo.se
Besök den nya ECObutiken i Norsjö
Ni hittar ECObutiken på Sörbyvägen 1, i samma
hus som Elaffären. Under sommaren har dem
öppet när deras gröna ”ÖPPET-flagga” hänger
utanför butiken.

