NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Johannas
reflektioner
Heja alla Norbergsföretagare!
Jag träffade nyligen svenskt näringsliv som presenterade resultatet
från deras årliga företagsundersökning. Den visade mycket glädjande
siffror för oss i Norberg. Det som
stigit främst från föregående år är
politikens syn på företagen, dialogen med kommunledningen och
kommunens information till företagarna.
Eftersom vi jobbar hårt med att ge
den service och stöd våra företag
efterfrågar så känns det verkligen
roligt att få den här typen av siffror
presenterade så vi vet att vi är på
rätt väg.
Daniel Magnusson och Tobias
Back från Norbergs kommun gör
ett bra arbete i kontakten med företagarna och genom företagsbesök.
De delar vi inte kan påverka lika
lätt är exempelvis vägnät, tåg och
närheten till flyg så därför kan vi
ana att det för Norbergs del i det
sammanlagda resultatet kan vara
svårt att nå den absoluta
Sverigetoppen.
Sala är den kommun som har länets
högsta företagsamhet och Norberg
kommer på en tredjeplats där
11,3% av vår befolkning är företagsamma, dvs 473 personer.
Under senaste näringslivspromenaden med svenskt näringsliv och
företrädare från våra Norbergsföretag kom önskemålet upp från
våra köttproducenter att de önskar
vara med på upphandlingar i kommunen.
När jag nyligen träffade samma
företagare igen berättar han stolt att
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det var hans får som serverades
under Påsk på våra äldreboenden.
Vi verkar för att ha närproducerade
livsmedel i våra verksamheter så det
känns fantastiskt roligt att vi kan
hitta lösningar, politik gör skillnad!

Öppettider Norbergs
kommunhus sommaren 2018
Perioden 25/6 t o m 29/7
Tid: 8.30-11.30
Fr.o.m. 30/7 och framåt
Tid: 08.30-11.30. 13.00-16.30

För att få en förståelse för hur viktiga våra företag är för oss i Norberg
så vill jag ge några siffror. De privata
företagen i Norberg sysselsätter
1127 personer, det ger varje år skatteintäkter på 285 miljoner kronor
som i välfärden motsvarar 2048 förskoleplatser eller 12359 förlossningar. Heja alla Norbergsföretagare!

Öppettider Norbergs
kommunbibliotek:
25/6—10/8

Vi fick också nyligen bekräftat att vi
får ytterligare statliga medel så att vi
kan anställa fler ungdomar att sommarjobba hos oss i kommunen. Det
kommer medföra att vi i sommar
kan bemanna fler besöksmål i Norberg och att några fler Norbergsungdomar får erfarenhet från arbetslivet.
Nu vill jag önska alla oss
Norbergare en lokal handel,
välbesökta turistmål och en alldeles
underbar sommar.

Måndag –fredag
Tid: 13-17
OBS!
Fredag 6/7 Stängt

Besökscentrum / Bergslagens
medeltidsmuseum
6 juni - 9 september
Onsdag – söndag, 10-16
Extraöppet 2 – 3 juli, 20 - 21 aug och
27 – 28 aug
Nya Lapphyttan
Alla dagar 6 juni – 9 sep, 10 – 16

Barnens bergslag
29 juni - 5 augusti
Fredag - söndag 10-16

Guidningar
28 juni - 5 augusti
Torsdag - söndag 14.00

Järnframställning med masugnen
18 aug – 2 sep, dygnet runt

Fortsättning nästa sida

Johanna Odö (S), kommunalråd

Ansvarig utgivare:
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Vad vill du läsa om i nästa
nyhetsbrev? Tipsa oss gärna!

Turistinformation i
Frida Hansdotter Arena
26 juni -26 aug
Tisdag - söndag 10-17

Jag vill också passa på att ge våra 9:or en stor eloge för hur
bra ni skötte er under traditionens ballongkastande.
Ett extra plus för att ni städade upp efter er!
Jag kommer att ha poliskontoret öppet följande tider i juli:

Norbergs gruvmuseum
och utställningar i Maskinhuset
19 juni – 19 augusti
Tisdag - söndag 10-16

4 juli 9-11.30
5 juli 9-11.30
18 juli 9-11.30
19 juli 9-11.30

Polhemshjulet och utställning i Klackberg
6 juni – 9 sep
Tisdag – söndag 10-16

SEMESTERSTÄNGT vecka 30-33

Bra telefonnummer:
Turistinformation: 0223-291 30, 0223-290 30
Polisinformation juni 2018
Tänk att vi haft en dryg månad av högsommar. När regn
kommer efter en sådan värme så är den mycket efterlängtad. Vissa av oss hade nog önskat att vi fått en eller annan
skur tidigare, speciellt eftersom vi än en gång fick lov att
uppleva en stor skogsbrand.
Den här gången drabbades inte just våra kommuner som
utsattes 2014, men för lokalpolisområdet blev det tyvärr
ytterligare ett stort arbete med allt vad det innebär. Ett arbete som pågår för fullt även om brandhärdarna är släckta.
Att polisen nu är en myndighet är faktiskt något positivt vid
ett sådant här tillfälle. Under branden 2014 kämpade Västmanland själva med att få ihop mer personal från andra
delar av landet. Den här gången blev det en riksangelägenhet och den särskilda händelsen, skogsbranden, leddes utav
NOA (Nationella Operativa Avdelningen).

Önskar er alla en riktigt fin och bra sommar!
Kommunpolis Eva Lindberg, lokalpolisområde Norra
Västmanland , nås på telefon 010-5675394.

Biblioteket informerar
I år har Norbergs bibliotek öppet hela sommaren! Fram
t.o.m. vecka 25 har vi ordinarie öppettider.
Vecka 26 – 32 är biblioteket öppet kl. 13-17. Tidningshörnan öppnar kl. 10.15.
Undantaget är 6/7, då är biblioteket stängt.
Från och med vecka 33 har vi ordinarie öppettider igen.
Under sommaren har vi även ”sommarlån”, förlängda lånetider. Välkommen till Norbergs bibliotek!
En fantastisk nyhet är att Norbergs kommunbibliotek har
beviljats 500 000 kr från Kulturrådet för att utveckla
avdelningen för barn och unga.
Brita Westerman
Bibliotekarie

Men vis av erfarenhet ser vi också att alla inblandade var
mer ”på tårna” den här gången. En erfarenhet vi skulle vilja
Nyhet!
vara utan, men glädjande att lärdomen tas till vara.
Lördagen den 9 juni anordnades ett event för boende i Bolagshagen. Ett fint och mycket uppskattat event enligt de
boende som jag pratade med. Det var en del aktiviteter anordnade bl a av räddningstjänsten, Rädda Barnen m fl.
Förhoppningsvis en fortsättning nästa år och kanske ännu
fler som är engagerade.
Så har sommarlovet äntligen kommit för våra skolungdomar. En efterlängtad ledighet av många. Men innan sommarlovet började var det en fin avslutning i Mimerlaven
med olika aktiviteter. Tillsammans med en av våra polisvolontärer var jag ute och fotpatrullerade bl a uppe vid
Mimerlaven. En trevlig kväll med bra arrangemang och
glada ungdomar.

Loppis på Torget i sommar!
Norbergs nybildade Centrumförening anordnar ”Loppis”
på onsdagar v. 27-31.
Start 4 juli.
Vill du boka plats?
Ring 070-238 98 55.

Frivillarbetare!
Idag har vi tackat alla frivilligarbetare för våren.
De hjälper till med caféer på Resedan och i Bubblan,
anhörigstöd och högläsning.
Norbergs kommun bjöd på lunch på Engelbrekt och alla
fick en gåva som
Lions Club Norberg varit med att sponsra.

Eldningsförbud i Norbergs kommun
För Fagersta och Norberg kan man hitta en uppdaterad brandriskprognos på http://kriswebb.dalarna.se,
där Fagersta och Norberg räknas till Dalarna Sydost.
Sidan uppdateras dagligen mellan 27 april och 31 augusti.
Du kan också ringa automatisk telefonupplysning.
Tel: 023-48 88 62.

På bilden:
Isabella Åhs, Margareta Nilsson, Maj-Lis Fredlund, Gunnel Svedberg, Stig
Woxberg, Sven Ohle’n, Siv Fahlin, Inga-Stina Hesselius, Eva Olars, Maj-Britt
Pettersson ,Inger Velander och Ing-Britt Wallenius.

Ann-Marie Åsberg
Anhörigstöd

Kalendariet
Juni

Förskolerapport!
Källskolans fyra förskoleklasser har gjort sin årliga hembygdsresa. Första besöket Gruvmuseet med Mossgruveparken och sen åkte vi vidare till Klackberg för skattjakt. Vi
såg gruvfrun vid Storgruvan och hittade en skattkista fylld
med guldpengar.
Inte nog med det så
sprang vi rakt på
kolabusken som bara
”blommar” just den
här tiden.

Victoria Åkerlund, rektor

Ha en fantastisk sommar!

29-1/7 Engelbrektloppets Sommarlopp
30-1/7 Bråforsdagarna
30-8/7 #Järnrutten (Se separat program www.norberg.se)
Juli
1

ENJ: sommartidtabell startar (Söndagar)
(Se www.norberg.se)

6
15
21-22
22
26-28

Utställning Lena Langendahl o Anna Sjögren
Bygdetrav
Elvisdagarna
EngelbrektsTuren, cykeltävling
Norbergfestival18

Augusti
1
Utställning Malin Gebrer-Medhin
5
Visning Bråfors Bergsmansby
7
Barnens Dag på Karlberg
18-2/9 Järnframställningsförsök
18
Utställning Mats Pettersson
September
2
Visning Bråfors Bergsmansby
12
Utställning Jimmy Forsberg
28-30 Färskningsförsök

Med reservation för eventuella ändringar
Du hittar senaste nytt på kommunens evenemangskalender
norberg.se

