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För Norbergs kommun
Hannus
reflektioner
Vi har ett resultat!
När jag skriver denna text är det
dagen efter valet. Stort tack till alla
som arbetat med valet, inte minst
ni röstmottagare som räknade röster långt in mot måndag morgon!
En mix av nytt och rutin kommer
att styra Norberg framåt de kommande fyra åren.
Tills för ett par år sedan hade
”min” idrottsförening enbart
kvinnliga utövare, från de allra
yngsta 6 åringarna till elitdamer i
högsta serien. Innan vårt beslut om
att också starta verksamhet för
pojkar var självuppfattningen i
styrelsen att vi genom att särbehandla verkligen bidrog till en mera
jämlik idrott såväl lokalt som nationellt. Vi satte ju 100 procents
fokus på kvinnors idrottande, alla
medlen gick till tjejer, vi rekryterade
kvinnliga ledare till olika nivåer och
i styrelsen var varannan person
kvinna. Efterhand förstod vi att det
fanns andra sätt att se på vår verksamhet utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vi uppfattades inte vara
jämställda och straffades ekonomisk i form av neddragning i föreningsbidrag. När jag i skilda elitidrottssammanhang varit förespråkare för en mera jämlik idrott är det
inte sällan som jag stött på motvind. Ett exempel på denna ojämlikhet är var nationella mediers fokus ligger. Särskilt sned är dessutom medierapportering från lagidrotter. I princip går det att slå upp
vilken dagstidning som helst för att
se det begränsade utrymme som
kvinnors lagidrottande får. Visst

går det åt rätt håll men det går
lååångsamt. Inom mitt specialidrottsförbund sändes t.ex. samtliga
herrmatcher i högsta serien via nätet, dock inte damer trots att det
handlar om samma nivå. Efter
många års argumenterande har nu
äntligen förbundet bestämt sig för
att avsätta medel så att även dammatcher visas på samma villkor som
det varit för herrar. Jag har också
varit engagerad i flera kulturföreningar, ideella såväl som ekonomiska föreningar, samt varit rektor
för en konstskola. Vad vill jag säga
med detta? Jo, att jag aldrig sett någon motsättning mellan kultur och
idrott. När det gäller kultur och idrott ser jag tyvärr återkommande
argument som är för det ena eller
andra och då nästan alltid utifrån
ekonomiska förtecken om var
skattemedlen borde hamna. Investera i kulturhus eller i idrottsarenor?
Stödja konstnärer eller idrottsutövare med skattemedel? Strax innan
sommarsemestern läste jag en krönika i tidningen Idrottens affärer där en
krönikör, som är starkt pro-idrott,
argumenterade om att idrotten
borde få en väsentligt större andel
av de offentliga skattemedlen eftersom idrotten står för en större
andel ideell verksamhet än kulturen
mätt i arbetstimmar. Jag vet inte hur
det är med denna sak mera än att
uppskattningsvis har 600.000 ideella
idrottsledare i landet som flera
gånger i veckan gör ett fantastiskt
arbete, ni finns givetvis också i Norberg. Det är ledare som utan en
krona i ersättning tar emot våra barn
och ungdomar, inte enbart för träning och matcher, utan också för
något större. Förutom glädjen med
rörelse lär dessa ledare barnen att
vara i tid, respektera varandra, göra
sitt bästa för gruppen samt utvecklas
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som individer. Idrotten är bra på
integration men kan bli bättre på
jämlikhet. Jag är också glad för alla
er som sysslar med skapande, ja var
ni än verkar för att främja och förmedla kulturen så att vi kan vidga
våra sinnen. Vi har fått en fin arena
och fritidsgård men för att Norberg
ska vara en idrotts- och kulturkommun räcker inte de offentliga medlen särskilt långt. Genom att blicka
över alla arrangemang, idrott och
kultur, som genomförts bara under
sommaren är det lätt att konstatera
att endast en mindre del utförts av
kommunalt anställd personal och i
de flesta fall med ett blygsamt kommunalt stöd. Tillsammans bidrar ni
idrottsförenings- och kulturarbetare
till utvecklingen och bilden av ett
attraktivt Norberg. Det kanske bästa
av allt, ni bidrar även till ett hälsofrämjande och förebyggande arbete.
Norbergs kommuns folkhälsoverktygslåda vore onekligen tunn utan er
som är engagerade inom idrott och
kultur. Stort tack för ert engagemang!

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

Biblioteket informerar
“It takes a village to raise a child!”

Vill du veta mer så kontakta Pia Carlsson, bibliotekpedagog Telefon: 0223-291 39

(afrikanskt talesätt)
Barn har rätt att utveckla ett språk som är så bra som möjligt efter deras förutsättningar, och som gör det möjligt att
utvecklas som individer med förmåga att aktivt delta i samhället. Samtidigt får inte alla barn det stöd de behöver för
att utveckla sitt språk. Men tillsammans kan vi göra skillnad
och under hösten påbörjas ett utvecklingsarbete med Norbergs bibliotek som bas. Barn och ungdomsavdelningen
kommer att göra en rejäl ansiktslyftning och dessutom
kommer biblioteket tillsammans med BVC och Norbergs
förskolor att delta i ett gediget projekt producerat av SKL
kallat Idélabbet. Planering av Norbergs första
”Förskolebibliotek” är också på gång, vilket personalen på
Tallens förskola ser fram emot!
Utveckling av barn-och ungdomsavdelningen
Med stöd av Statens kulturråd ska biblioteket utveckla barn
och ungdomsbibliotekets lokaler. Planeringen av inredning
är i full gång. Biblioteksrummet ska bli en inspirerande
miljö för olika åldrar som ska främja språk, läsning, möten
m.m.
Bokstart - Idélabbet!
Bokstart – Idélabbet, ett nationellt projekt som vänder sig
till kommuner som vill utveckla bibliotekens, barnhälsovårdens och förskolans arbete med små barns språkutveckling
tillsammans med föräldrar och andra vuxna i barns närhet.
Samtliga verksamheter har i uppdrag att stödja barns språkutveckling, men utifrån skilda kompetenser och infallsvinklar.
Varför ett idélabb?

Polisinformation september 2018
I skrivande stund har valdagen precis passerat. En valdag
som var väldigt lugn i vårt lokalpolisområde. Eftersom jag
var ute hela valdagen och besökte alla vallokaler i mina
kommuner, Norberg och Skinnskatteberg, kan jag konstatera att det var en lugn valdag. Anledningen till att vi kommunpoliser var i tjänst och besökte våra kommuners vallokaler beror på att vi var länken mellan valarbetare och polis.
Det blev en lång men trevlig arbetsdag tillsammans med
positiva valarbetare!
Sedan förra numret skrevs har polispatrullerna kört trafikkontroller lite varstans i kommunen vilket renderat i 2 rattfylleri/drograttfylleri och 6 st trafikbrott. Vid 5 tillfällen har
anmälan skrivits för narkotikabrott.
För att kunna rapportera någon för ett trafikbrott måste
polispatrull träffa på aktuellt fordon/förare under färd.
Därför är polisen beroende av att få in information från er
när ni ser något i trafiken som ni anser att vi bör känna till.
Det gäller självklart annan brottslighet också.
Tänk på att du genom att ringa och larma oss, på olika sätt,
kan bli en hjälp för en medmänniska.
Just ditt samtal kan vara pusselbiten som behövs i ett
ärende för att få en lösning.
Låt polisen avgöra om ditt tips är något som vi kan jobba
vidare med i stället för att du avfärdar det som ointressant.
Med önskan om en fortsatt fin höst!

Syftet med Idélabbet är att ge metodstöd till ett långsiktigt
förnyelsearbete för de verksamheter som har ett uppdrag
Eva Lindberg för lokalpolisområde Norra Västmanland,
att arbeta med små barns språkutveckling, utifrån olika pernås på telefon 010-567 53 94.
spektiv och kompetenser. Bibliotek, barnhälsovård och
förskola har alla en viktig uppgift, att stärka föräldrar i deras
betydelsefulla roll för sina barns språk och kommunikation.
Norbergs kommun, tillsammans med 6 andra kommuner
har fått möjligheten att delta i projektet som startar med en
introduktionsträff den 8 oktober för enhetschefer och projektledare för berörda verksamheter.
”Vi har ett välbesökt bibliotek och en mycket engagerad personal som
är en tillgång för oss Norbergare. Det är kanon att vi fått medel för
att fortsätta utveckla biblioteksverksamheten.”
Johanna Odö, Kommunalråd Norbergs kommun
”Jag tycker det är häftigt med den kraft biblioteket i Norberg har, nu
går vi in i både projekt och utvecklingsarbete där initiativet helt kommer från bibliotekspersonalen som ständigt vill utveckla både miljöer
och idéer. Tack vare pengar från kulturrådet kan vi nu göra denna
viktiga mötesplats mer attraktiv för alla besökare”.
Daniel Magnusson, sektorchef demokrati- och samhällsutveckling, Norbergs kommun

Surströmmingsfest på Björkängen
Den 27/8 fick alla som gillar surströmming på Björkängen
möjlighet att vara med på Surströmmingslunch i Bubblan.
Det var 26 st surströmmings- fantaster som tyckte det var
mycket gott och trevligt.

Plats: Teaterbiografen
Datum : 26/9
Tid: 18.00 - 19.30
Efter föreläsningen finns möjlighet att ställa frågor och
köpa böckerna Så funkar det! -sömn, stress och lite annat
samt Hjärnskolan -inlärning, fokus, minne och motivation
till rabatterat pris.
Välkommen!

Ingrid Nord, skolchef

Lediga jobb
Norbergs kommun söker sjuksköterska, handläggare ekonomiskt bistånd, IKT-samordnare, undersköterska, förskollärare, grundskollärare samt studiehandledare somaliska.
Besök norberg.se och klicka på ”Lediga jobb” så
hittar du en uppdaterad lista på annonserade lediga arbeten.
Välkommen att arbeta hos oss!
Ann-Marie Åsberg
Anhörigstöd

Hellre uppkopplad än avkopplad?

Kalendariet

Föreläsning

September
12
Utställning Jimmy Forsman
26
Föreläsning. ”Hellre uppkopplad än
avkopplad?”
28
30

Många av dagens barn och unga sover för lite och sitter
mycket framför dator och mobil.
Detta får konsekvenser som visar sig på olika sätt, inte
minst i skolan. Trötthet, koncentrationssvårigheter och
bristande kost- och motionsvanor är några av konsekvenserna av ständig uppkoppling och sömnbrist. Med goda
levnadsvanor mår man bättre och presterar bättre i
skolan, det hänger ihop.
Norbergs kommun anordnar den 26/9 en föreläsning för
föräldrar och vårdnadshavare.
Föreläsare är Anna Nygren, livsstilspedagog och grundare
av Ung Livsstil. Anna Nygren förklarar på ett enkelt sätt
hur det funkar i kroppen och hjärnan när man får för lite
sömn och spenderar för mycket tid vid dator, TV och
mobil. Hon ger också tips om hur man som förälder kan
hjälpa sina barn till god livsstilsvanor.
Läs mer på www.unglivsstil.se

Järnförsök i blästerugn
Tipspromenad NOK-stugan

Oktober
7
Tipspromenad NOK-stugan
14
Tipspromenad NOK-stugan
21
Tipspromenad NOK-stugan
28
Tipspromenad NOK-stugan
November
4
Tipspromenad NOK-stugan
11
Tipspromenad NOK-stugan
18
Tipspromenad NOK-stugan
December
10
”Bjällerklang” 50, 60 och 70-talsshow om Julen

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

