NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Skidhelgen med
Engelbrektsloppet är
avklarat och även i år
imponerades jag av
Norberg - den lilla
kommunen med stort
hjärta och engagemang.
Tack för att vi
tillsammans sätter
Norberg på kartan.
Senaste nytt i Norbergspolitiken
handlar denna gång om
tomtförsäljning, hållbarhet och
att bygga broar.
Vid Norens västra strand i
Klackberg finns fem lediga
tomter till försäljning i
varierande storlek. Tomterna
har under en längre tid varit
svårsålda och vid vårt senaste
kommunstyrelsesammanträde
beslutade vi att sälja tre av dessa
sammanhängande tomter till
företaget Håppfullt boende.
Håppfullt boende har under en
tid visat intresse för tomterna
och har en option på dem fram
till sommaren. De har skapat en
bostadsrättsförening i Norberg
med syfte att bygga i Klackberg.
Planerna är att bygga ett hus om
minst sex lägenheter i form av
bostadsrätter. Det känns
superkul att vi kommit ett steg
närmare att bygga attraktiva
bostäder i Norberg.
Representanter från Vafab Miljö
föredrog den nya avfallsplanen
med förslag till nya taxor och
avgifter. Avgifterna för
hantering av hushållsavfall

består av en fast årlig grundavgift
och en rörlig avgift som beror på
abonnemangsval, behållarstorlek
och antal hämtningar. Syftet med
taxan är att skapa en rättvis,
logisk och enkelt utformad taxa
som uppmuntrar till en hållbar
livsstil.

Vafab Miljö är ett
kommunalförbund bildat av
kommunerna i Västmanlands län,
Heby och Enköpings kommuner.
Förbundet arbetar med hållbar
och miljöriktig avfallshantering
och återvinning.
Vi politiker fick lära oss
skillnaden på återvinning och
återanvändning. Det kan vara
självklart för många men annars
reder jag gärna ut begreppen.
Återvinning betyder att en
produkt som anses förbrukad
kan bli till en ny produkt,
produktdesignen förstörs och
man tar endast till vara på
materialet för att tillverka nya
produkter. Exempelvis
petflaskorna vi pantar eller
glasburkarna vi slänger i
återvinningskärlen.
Återanvändning sker oftast utan
någon bearbetning, produkten
används igen utan att egentligen
ändra material eller design.
Exempelvis de möbler eller
kläder vi köper i andra hand. Vi
behöver bli bättre på att minska
vårt avfall. Det avfall som ändå
uppstår ska återanvändas eller
återvinnas i så stor utsträckning
som möjligt.
Du som medborgare har
möjlighet att tycka till om

Nummer 2, februari 2019

avfallsplanen då den kommer att
ställas ut i minst 4 veckor under
våren.
Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund
rapporterade att bron som ska gå
över ån vid Frida Hansdotter
arena är beställd. Den kommer
vara femton meter lång och
beräknas vara på plats innan
höstterminen 2019 startar. Bron
kommer underlätta vid hämtning
och lämning vid skolan samt att
barnen och ungdomarna på ett
smidigare sätt kan ta sig till och
från skolidrotten.

Johanna Odö (S)
KOMMUNALRÅD
Ansvarig utgivare:

Hannu Högberg
hannu.hogberg@norberg.se
Redaktör:
Nadja Vuorinen
nadja.vuorinen@norberg.se
0223-291 65
Vad vill du läsa om i nästa
nyhetsbrev? Tipsa oss gärna!

Beslut i korthet

Polisinformation

Nedan följer några av de ärenden som
behandlades under kommunstyrelsens
sammanträde den 11 februari 2019.

Tänk att vi snart har kommit till mars
månad. För egen del känns det som att vi
nyss gick över till ett nytt år.

Försäljning av tomter i Klackberg
Ett företag har visat intresse för de fem tomterna i
Klackberg, längs Norens västra strand.
Kommunstyrelsen har beslutat att företaget erbjuds
att köpa tre av tomterna med villkoret att minst ett
stomrest hus ska färdigställas inom ett år från
försäljningstillfället. Företaget är även erbjudet
option på de resterande två tomterna.

Men nog är det skönt att ”vabruari” är över för den
här gången. Det har funnits dagar inom vårt
lokalpolisområde när många arbetskamrater, både för
egen del och barnens, fått lov att anmäla sjukdom. Så
har det nog sett ut i många hem beroende antingen på
vinterkräksjuka eller influensa. Nu får vi i stället se
fram emot lite vår med sol och värme.

Resultatet av serviceundersökningar
Norbergs kommun har under år 2018 medverkat i
undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet,
KKiK. Som en del av KKiK har kommunen även
deltagit i en servicemätning via telefon och e-post.
Kommunen har även medverkat i Statistiska
Centralbyråns medborgarundersökning.
Sammanlagt deltog 111 kommuner i
undersökningen, som genomfördes under hösten år
2018. Ett slumpmässigt urval på 800 personer i
åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa
besvarade 37 procent enkäten.
Kommunstyrelsen fick under sitt möte en
föredragning av resultatet av undersökningarna. Vid
intresse kan resultatet läsas på kommunens
hemsida, under Kommun & politik och Kvalitet
och Utveckling:
Val av borgerliga begravningsförrättare
Kommunstyrelsen har utsett Per Georgsson och
Eva Hölke till begravningsförrättare under perioden
2019-2022. En borgerlig begravningsakt är en
ceremoni som kan utformas fritt enligt den avlidnes
eller de anhörigas önskemål. Platsen kan vara
inomhus, utomhus eller i ett kapell. Förrättningen är
kostnadsfri för personer som är folkbokförda i
Norbergs kommun.

Marie Fjellman
Nämndsekreterare/arkivarie

Folkfesten med Engelbrektsloppet är över för den här
gången. En helg med många besökare i form av både
åkare och åskådare. En mycket skötsam helg när det
gäller ordningshållningen. Det som krånglar är tillgång
på parkeringsplatser. Eftersom stafetten på fredagen
tillkommit stängs centrum av redan under
torsdagseftermiddag. Just under fredagen kom det in
en del samtal till polisen gällande
parkeringsmöjligheter, men även att bussarna hade
svårt att ta sig fram. Men problem är till för att lösas!
Polispatrullerna har haft trafikkontroller. Glädjande
har många kommit fram och talat om för dem att
buskörningarna minskat och att de sett patrullerna ute
på olika platser.
Tråkigt nog har vi under den här perioden haft tre
inbrott i bostäder. Där jobbar utredarna för fullt med
att utreda.
I övrigt har en misstänkt för rattfylleri rapporterats.
Även ytterligare trafikbrott har rapporterats.
Med önskan om fina vårdagar framöver!
Eva Lindberg
Kommunpolis i lokalpolisområde Norra Västmanland

Information angående
förtidsröstning vid omvalet i
Falun
Falun kommer att genomföra omval till
kommunfullmäktige den 7 april 2019 och alla
kommuner i landet ska ordna med förtidsröstning. Du
som har rösträtt i valet till Faluns kommunfullmäktige
kan rösta i Norbergs kommunhus, plan 1:
Torsdagen den 28 mars 2019, kl. 13.00-16.00
Måndagen den 1 april 2019 kl. 13.00-16.00
Onsdagen den 3 april 2019, kl. 13.00-16.00
Kontakta valsamordnare för överenskommelse om
andra tider på telefon 0223-291 02 eller e-post
christina.wallin@norberg.se.

