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Vi lever i en stimulerande värld
som snabbt och ständigt förändras.
Kommunen har arbetat fram ett
antal planer för hur vi ska utveckla
Norberg till en långsiktigt hållbar
kommun. Den senaste planen är
vårt Övergripande Tillväxtprogram tillsammans med Fagersta
kommun. Där pekar vi ut de
områden vi tror är allra viktigast
för att skapa tillväxt på ett klokt
sätt i vår region. Nu återstår att
omsätta vackra ord till handling!
Där behövs du som medborgare,
företagare, föreningsaktiv eller
församlingsmedlem. Det är summan av vad vi alla gör som skapar
tillväxt i vår kommun och ibland
blir effekten mycket större om vi
gör det tillsammans. Tillväxtprogrammet hittar du på kommunens
hemsida. Hör gärna av dig till mig
eller kanslichef Staffan Mood om
du har idéer kring hur handlingsplanen för det fortsatta arbetet ska
se ut.
Det är ingen hemlighet att Norbergs kommun har haft, och
delvis fortfarande har, en besvärlig
ekonomisk situation. Under lång
tid gjordes inga avsättningar till
framtida pensionskostnader och
kommunen underlät att underhålla
sina fastigheter på ett framsynt
sätt. Vi har lärt oss av misstagen
och idag har Norbergs kommun
en mer stabil ekonomisk grund att
stå på. Med det överskott i räkenskaperna som redovisas för år
2011 kan vi slutligen återställa de
underskott som uppkom i början
av 2000-talet.

Nu i mars månad har vi också, för
första gången sedan 2003,
amorterat 10 Mkr av kommunens
lån. Det ska inte dröja nio år innan
vi gör det igen.
Än är det en bit kvar innan Norbergs kommun helt är på grön kvist
men målet ligger fast: vi ska göra
små ekonomiska överskott varje
år för att bygga upp ett kapital för
satsningar i framtiden. Vi ska ha
långsiktiga planer för hur vår kommun ska utvecklas så att vi är redo
att ta chansen när det öppnar sig ett
möjlighetsfönster.
Ett sådant fönster är att Statens
Bostadsomvandling är villiga att
tillsammans med kommunen skapa
ett Trygghetsboende i Norberg.
Den chansen ska vi ta, tycker jag,
och det blir i så fall vår stora prioritering år 2012. Kommunfullmäktige har i mars beslutat att vi ska gå
vidare i den här processen och ta
fram de beslutsunderlag som krävs.
Min förhoppning är att fullmäktige
tar ett slutgiltigt beslut efter sommaren och att ett Trygghetsboende
på Kornettgatan kan invigas i början av år 2014.
Kommunstyrelsens allmänna
utskott har förra hösten givit mig
ett uppdrag att arbeta vidare med
framtida gruvetablering i Norberg.
Det är framför allt ett lobbyuppdrag, d v s att prata med olika
aktörer och intressenter för att få
alla bitar i gruv-pusslet att falla på
plats i rätt tid.
Hittills har intresset varit ganska
stort och vi har fått god draghjälp
av Landshövding Ingemar Skogö
och Länsstyrelsen i Västmanland.
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Förutom den hearing vi arrangerade i Norberg i september och
den avsiktsförklaring vi har med två
gruvföretag är den YH-utbildning
i bergarbete som NVU har tagit
fram tillsammans med Hedemora
kommun steg i rätt riktning. Kommunen kan förstås inte på egen
hand få igång gruvverksamhet igen
men om det inte har öppnat en
gruva i Norberg inom tio år så ska
det i alla fall inte bero på att kommunen inte har ansträngt sig.

Åsa Eriksson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Anhörigcenter
Du som vårdar eller stödjer en
närstående som är äldre, långvarigt
sjuk, har funktionsnedsättning eller
missbruksproblem har möjlighet att
få stöd.

Anhörigcenter har öppet onsdagar
11-13. Ingång vid matsalen på
Björkängens äldreboende. Du
är välkommen och behöver inte
ha något speciellt ärende för att
besöka oss. Du kan komma och få
en pratstund över en kopp kaffe,
kanske få taktil massage eller bara
en stunds avkoppling och glädje.
Om intresse finns kan vi ordna informationsträffar och utbildningar
med innehåll som är aktuellt för
dig. Anhörigcenter är en resurs och
blir vad vi tillsammans gör den till.
Varmt Välkommen!
Stödteamet
Vidare information kan lämnas på
telefon 0223-291 32 Siv Jansson
Socialförvaltningen

För Norberg Dag
Boka in den 12/5 i era kalendrar.
Då är det dags för den tredje upplagan av ”För Norberg-dag”, en dag
alla som kan, vill och har möjlighet
gärna får dra sitt strå till stacken
för att göra Norberg till en ännu
vackrare plats. Det kan till exempel
handla om att kratta, plocka upp
skräp ur diken, kanske måla om
ett staket. Ju fler vi är som jobbar
tillsammans desto roligare blir det!
Vill du veta mer om dagen kommer
du att kunna hitta mer information
på kommunens hemsida framöver.
Du får också gärna kontakta
kommunalrådet Åsa Eriksson,
0223 29 000

Nyinflyttarresa
Lördagen den 10/3 startade den
andra nyinflyttarresan.
107 nya Norbergshushåll hade fått
inbjudan och dryga treittiotalet
personer hade anmält sig.
Vi startade från torget kl. 10.00
och kommunalrådet Åsa Eriksson
började med att hälsa alla välkomna
och berättade om hur viktiga var
och en är för Norbergs kommun.
Sedan vidtog själva resan, efter en
rundtur i de centrala delarna där
det berättades om alla de kommunala inrättningarna som kommunhus, bibliotek, skolor, teaterbiograf
samt vårdcentral. Centrumturen
avslutades med en sväng till Norbergs camping.
Sedan gick färden vidare mot Högfors där ett litet stopp gjordes och
man fick möjlighet att få frukt.
Vid Wernergården tog familjen
Werner emot och
vi fick en snabblektion i hur det är
att göra ost.
Halva gänget var mycket intresserade av kossorna så Bengt ”kulade”
in dessa från betet.
Efter att ha passerat Karl Hedin
AB och berättat om företagets
verksamhet, så åkte vi vidare mot
Norberg och Kärrgruvan utefter en
minst sagt ishal väg. Vår busschaufför Bengt Steinbach skötte sig med
den äran. Kort stopp vid utgrävningsplatsen för Lapphyttan där
det berättas kort om utgrävningen.
Vi åkte genom Kärrgruvan där vi
passerade Norbergs Gruvmuseum,
Svinryggen, Folkparken samt ENJ:s
lokstall vidare mot Klackberg där
visades skidspår och slalombacke
upp. Här i Klackberg samsas idrott,
kultur och naturvård i god symbios
på samma område.

Slutligen gick färden vidare mot
Nya Lapphyttan och Karlberg där
medeltidsklädda guiden Kerstin
berättade om anläggningen och vad
som är på gång inför sommaren.
Bland annat Barnens
Bergslag och järn
framställning.
Vid det här laget var
alla hungriga och vi
stannade vid Värdshuset Engelbrekt för att inta en mycket god
lunch och då gavs det också tillfälle
till frågestund m.m.
Frukt och lunch sponsrades vänligen av lokala företag.
Detta avslutade dagen och visningsresan som arrangeras av
TVG- Tillväxtgruppen och Norbergs kommun var nu till ända. Vi
hoppas nu att alla som deltog vet
mer om Norberg och att de känner
sig välkomna!
Eva-Lena Silva
Intervju med Magnus Lundberg, Taxi Norberg och Petterssons Buss om Ungdomstaxi
Vem kan åka Ungdomstaxi och när får
man göra detta?
Barn- och ungdomar upp till 19 år.
Det gäller onsdagar kl. 22 samt fredagar kl. 24 med avresa från Taxi
till Kärrgruvan och Karbenning.
Varför väljer ni att erbjuda detta?
För att underlätta för ungdomarna
att komma hem på kvällen.

Har det blivit som ni har tänkt er?
Det är lite för tidigt att avgöra det
ännu. Det brukar ta några månader
innan det ”sätter sig”, men vi tror
att det blir ett positivt utslag på
detta.

Beslut i korthet från
kommunfullmäktiges sammanträde den 5 mars 2012
Svar på medborgarförslag om att främja
sociala företag
Målet med socialt företagande
är att integrera människor, som
har svårighet att få jobb på arbetsmarknaden, som arbetstagare
och företagare. Åsa Eriksson har
lämnat in ett medborgarförslag om
att kommunen ska främja socialt
företagande. Fullmäktige besvarade
förslaget med att uppmana kommunens verksamheter att beakta
kommunens policy för upphandling om social hänsyn och socialt
företagande och att fortsätta med
det arbete som pågår inom området
socialt företagande.
Svar på medborgarförslag om en positiv
väg in i Norberg
Karin Stridh har lämnat in ett medborgarförslag om olika åtgärder vid
Fagerstainfarten för att göra den
mer attraktiv. Fullmäktige besvarade förslaget med att hänvisa till att
flera åtgärder i linje med förslaget
planeras eller redan har vidtagits.
Övergripande tillväxtprogram för Fagersta och Norberg
Ett förslag till gemensamt tillväxtprogram för Fagersta och Norbergs
kommuner har tagits fram. Föreningar, företag med flera har haft
möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget. Allmänheten har även
bjudits in till informations- och
diskussionsmöten om programmet. Fullmäktige beslutade att anta
förslaget.
Malin Hedman

Öppettider på Norbergs kommunbibliotek
Måndag		 12.00-19.00
Tisdag-torsdag		
12.00-18.00
Fredag			12.00-17.00
Lördag			Stängt
Fredagen den 13/4 är biblioteket
stängt hela dagen. Studiebesök
på Bokmässan i Örebro
Tidningshörnan öppnar vardagar
klockan 10.15.

Digital Delaktighet
”Aktivitetsdagar”
Under april månad kommer
Biblioteket Norberg i samarbete
med ABF arrangera några aktivitetsdagar kring Digital Delaktighet.
Detta vänder sig till dig som känner dig ovan eller kanske aldrig har
provat.
Dagarna kommer bland annat innehålla föreläsning och visning av s.k.
smartphones, e-post, digitalfoto,
och internet.
24 och 26/4 Förmiddag
28/4 Förmiddag
29/4 Eftermiddag
Är du intresserad, anmäl dig till
biblioteket 0223 29 140. Då får du
även mer information om tider.
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26-29/7
29/7

Film ”Dogtooth” Teaterbiografen
Film. ”Kings speech” Teaterbiografen
Film. ”Semestersabotören” Teaterbiografen
Världsbokdagen firas Teaterbiografen
Film. ”Kokvinnorna” Teaterbiografen
Skinner Mountain Boys med Lina Adolpson
Teaterbiografen
Norbergs marknad Centrala Norberg
Film. ”Sound of Noise” Teaterbiografen
Film. Winter´s bone” Teaterbiografen
”För-Norberg-Dag”
Film. Sherlock Holmes-The Adventures
Of...”Teaterbiografen
Engelbrektsrundan - Cykeltävling
Invigning av Bergslagens folkhögskola
Kulturfestival med hjärtat i Bergslagens
folkhögskola
Exkursion till Lapphyttan (orginalplatsen)
G:a Lapphyttan
Myrbergsrallyt Norberg med omnejd
144 timmar Norberg Centrala Norberg
Norbergfestival Mimerlaven
Engelbrektsturen Norberg med omnejd

