NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Hannus
reflektioner
Sköna Maj välkommen!
Sköna maj, välkommen till vår
bygd igen! Sköna maj, välkommen, våra lekars vän!

måhända ersatt den cirkulära
tiden som eftertankens kvalitativa
tid. Med den linjära tiden upplever vi oss röra framåt eller så
kanske det finns några andra som
snarare uppfattar att det är tiden
som rusar på medan personen
står still, kanske att det dessutom
rusar på allt fortare, särskilt under
våren när några varma vårdagar
gör att grönskan briserar i naturen.

Vinter har gått över i vår och
vår i försommar. Hur har du det
med din kalender och din tid?
Gott om tid eller lite tid för det
du allra helst vill göra? Kanske
har du en väggalmanacka
hemma med årets dagar, veckor
och månader, med uppgifter om
helgdagar, namnsdagar, möjligen
också med astronomiska händelser och andra viktiga saker, t.ex.
födelsedagar som du skrivit in
med en penna. Själv har jag
lämnat fickpapperskalendern till
förmån för en digital i telefonen
samt i datorn som jag delar med
andra. På så sätt har min tid blivit mera offentlig än vad den var
med papperskalendern.

När jag var ung tillbringade jag
sommarloven hos mormor och
morfar som var lantbrukare med
mjölkkor, styrda av en bestämd
dygnsrytm sju dagar i veckan
samt av årstider med en hektisk
tid när många andra hade semester. När jag gick i skolan, utbildade jag mig till lärare och senare
när jag arbetade som lärare, var
terminer en del av min tillvaro.
Planeringen utgick från ett system med terminsscheman; det
var skolstart, hösttermin, julavslutning, vårtermin, en period av
betygssättning samt skolavslutning.

Cykliska förlopp i naturen, som
dygnets och årstidernas växlingar, är en del av vår vardag men
får kanske ändå allt mindre betydelse. De allra flesta har dock en
biologisk klocka som påverkas
av växlingar mellan ljus och
mörker. Kanske behöver du
mindre sömn under sommaren?
Synen på tiden som linjär har

Att mäta tid och dela in tiden har
gjorts i alla epoker med tidiga
vattenur och solur, till mekaniska
ur och atomur som i princip saknar felmarginal. Förr kunde det
ta dagar att ta sig till ett annat
landskap, för att sända ett meddelande fanns särskilda telegrafstationer. Idag är det lätt att bli
upprörd om datorn plötsligt gör
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en oväntad uppdatering som gör
att vi får vänta någon minut extra
med att sända ett mejl. Industrialismen förde inte enbart med sig
omfattande sociala, ekonomiska
och teknologiska förändringar
utan också idéer om att använda
tiden allt effektivare. På arbetsplatser började tid mätas på ett
mera detaljerat sätt och efterhand
uppfanns tidsstudiemannen samt
olika verktyg för planering och
effektivisering av arbetsrörelser
och arbetsmoment. Detta kan
kännas lite förlegat men
i Norbergs kommun har vi anledning att inspirera oss av Lean,
(en metod hur man arbetar
effektivt) samt närbesläktade
metoder som i slutändan ökar
skapande av mervärde för våra
invånare. Framförallt ska vi arbeta för att hela tiden föra in ett
allt högre kunskapsinnehåll i det
vi åstadkommer, digitalisering är
ett viktigt stöd i detta arbete.
Sommaren är perfekt för reflektion. Det tar tid att skapa nya tankar, att vårda tankar och även att
göra sig av med gamla.
Things Take Time (Piet Hein)

Hannu Högberg
Kommunchef
Vad vill du läsa om i nästa nyhetsbrev? Tipsa oss gärna!

