NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Johannas
reflektioner
I skrivande stund närmar vi oss
valdagen den 9 september men
förtidsröstningen började redan
den 22 augusti. Röstkorten sändes
ut till alla röstberättigade under
perioden 16-22 augusti.
Under nästan halva mandatperioden har jag haft förtroendet
att vara kommunalråd, ett uppdrag
jag är mycket glad över och stolt
blir jag när jag får representera vår
fina kommun i olika sammanhang.
Det är mycket på gång i vår
kommun just nu. Vissa delar har
slutförts, ex byggandet av Frida
Hansdotter Arena med en officiell
invigning lagom till innesäsongens
början. Andra projekt har nyligen
påbörjats, ex heltid som norm i
kommunens verksamheter.
I ett demokratiskt samhälle behövs
delaktiga medborgare. Kommunen
styrs av oss politiker som väljs
direkt av medborgarna. Vi politiker
fattar beslut om frågor som påverkar vardagslivet för människor.
Till exempel hur samhället där vi
bor ska utvecklas, om förskola och
skolor, omsorg och gator.
I de olika förvaltningarna arbetar
anställda i kommunen för att utreda, planera och genomföra det
som vi politiker fattar beslut om.
Det är den politiska organisationen
som i huvudsak styr förvaltningarnas arbete.
Vi sätter upp mål och följer upp
resultat.
Vi behöver värna om vår demokrati, den är inget man kan ta för
givet. Det räcker att blicka ut i
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världen för att förstå att vårt folkstyre är unik. Sverige ses enligt
organisationen Freedom in the
World 2018 som ett av världens
friaste länder.
I årets rapport som journalister,
politiker och forskare ofta refererar
till klassades 88 länder i världen som
fria, 58 länder som delvis fria och 49
länder som inte fria.
Utvecklingen går tyvärr åt fel håll i
flera länder enligt rapporten. Därför
är demokratin och friheten värd att
värna om. En egenskap som kännetecknar demokrati är folkstyret, vårt
folkliga medbestämmande bygger på
alla medborgares engagemang och
delaktighet och folkstyrets framtid
avgörs av var och en av oss. Vi har
och får den demokrati vi förtjänar.
Men det är inte bara vart fjärde år,
valåret, som vi politiker på olika sätt
ska möta våra väljare för att vinna
röster, utan vi ska finnas till hands
under hela mandatperioden och när
medborgarna behöver oss.
Politik handlar i första hand om att
lösa problem för att få samhället att
fungera. Min syn är att vi skapar ett
attraktivt och väl fungerande
Norberg genom att samarbeta,
kompromissa och lyssna på vad
medborgarna vill.
Jag hoppas att ni under min tid som
kommunalråd upplevt mitt engagemang för vår kommun som hjärtligt
och framåtsträvande. Min förhoppning är att även den kommande
mandatperioden blir en dans på
(röda) rosor.
Tillsammans för Norberg,
den lilla kommunen med hjärta och
engagemang!

Varma hälsningar Johanna Odö (S),
kommunalråd.

Ansvarig utgivare:
Hannu Högberg
hannu.hogberg@norberg.se
Tf redaktör:
Eva-Lena Silva
eva-lena.silva@norberg.se
norberg.se
https://www.facebook.com/
norbergs.kommun/

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

Är du anhörig till en person
med demenssjukdom.

Du kan också ringa Norbergs kommun:

Kom och träffa två personer som
varit anhörigvårdare.
De kommer att berätta lite om hur
stor betydelse det var för dem att
komma med i en anhöriggrupp.
Idag arbetar de båda ideellt i Anhörigcentrum i Avesta.
Du får också möjlighet att träffa personerna som bemannar
anhörigcafét i Resedan.

Christina Wallin telefon 0223-291 02
Marianne Laaksonen, telefon 0223-291 21

AnnMarie Åsberg, anhörigsamordnare och Raili Karling
Forss, diakon medverkar också.

Söndagen den 9 september är det dags för val till
Riksdag Landsting Kommun
All information om valet hittar du på detta blads förstasida
eller på www.norberg.se.

Vi bjuder på kaffe och bulle.

Polisinformation augusti 2018
Tänk vilken sommar vi fick i år, sol och värme i stort sett
ända från maj. Oavsett vilken del av sommaren vi haft vår
ledighet så har solen strålat mot oss alla.
Men det har följt en hel del oro också p.g.a. vädret. Inte
minst alla bränder som härjat runt om i Sverige. Vi är nog
många som gått med en klump i magen och undrat om vi
ska drabbas än en gång, men tack och lov förskonades vi
i vår kommun den här gången.
Nu är de flesta av oss åter på jobbet och i skolan. Efter en
längre ledighet är det skönt att komma tillbaka till ordinarie
rutiner. Inte minst alla aktiviteter som startar upp igen för
en ny termin välkomnas av de flesta.

Tid och plats:
Torsdagen den 30 augusti kl. 17.00 i Mariagården
Kontakt: Ann-Marie Åsberg tel. 0223-291 32 eller Raili
Karling Forss tel. 0223-298 11

Välkommen!

Kalendariet

För våra ungdomar blir det en nystart eftersom Unkan
flyttar sin verksamhet till nya idrottshallen.

Augusti

För oss i lokalpolisområdet är förhoppningarna stora på att
vi under hösten ska få möjlighet att jobba mer riktat mot
vårt eget område. Det brottsförebyggande arbetet har blivit
eftersatt i alla fem kommuner, eftersom de resurser vi haft
till vårt förfogande gått till ingripandeverksamheten.

18-19
18
22/8-9/9

Jag kommer att förändra mina öppettider på poliskontoret.
Det blir även i fortsättningen onsdag och torsdag som det
är öppet för alla.
Onsdag 09-11.30,
Torsdag 13-15.
Behöver du komma i kontakt med mig övrig tid så nås jag
på telefon: 010-56 75394.
För polisen i lokalpolisområde Norra Västmanland,
kommunpolis
Eva Lindberg.

Färdigställande av blästerugn
Utställning Mats Pettersson t.o.m. 4/9
Förtidsröstning på Norbergs
kommunbibliotek

September
9
12
28-30

Valdag. Riksdag, kommun och landsting.
Utställning Jimmy Forsman
Färskningsförsök i blästerugn

Med reservation för eventuella ändringar
Du hittar senaste nytt på kommunens
evenemangskalender. norberg.se
Rapportera gärna in ditt evenemang till:

info@norberg.se

