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Välkommen härliga,
ljuvliga sommar!
Eleverna har gått på sommarlov,
lärarna får en välförtjänt ledighet
och en mängd sommarvikarier
introduceras just nu i
verksamheterna för att täcka
upp under semestertiden.
Välfärden tickar på, dag efter
dag, medan många av oss
checkar ut för att njuta av sol,
värme och sköna bad.
Nu har Framtidens Företagare
dragit igång. Det ska bli
spännande att se vad
ungdomarna åstadkommer i
år. Projektet riktar sig till
ungdomar i årskurs 8-9 som
tidigare varit deltagare i
Sommarlovsentreprenörerna
och som vill testa att starta ett
företag i sommar. Varmt lycka
till med mer er kreativitet och
entreprenörskap!
Under sommarmånaderna gäller
en annan turlista för
busstrafiken och det finns
normalt färre avgångar att välja
på. I år gör vi ett försök med att
istället linjelägga bussturer som
under terminerna är
anropsstyrda. Förhoppningen är
att det ska underlätta resandet
under sommarmånaderna. Faller
det väl ut kan det bli en
fortsättning i höst.
Till hösten väntar som
vanligt en del förändringar.

Skolan och förskolan har fått en
rejäl budgetförstärkning och
kommer ha mer personal nästa
läsår. Centralskolan har dessutom
en ny rektor. NVK antar nya
uthyrningsprinciper som gör det
möjligt för fler människor att hyra
lägenhet hos kommunen.
Kommunstyrelsen har nyligen
beviljat sammalagt 1,3 Mkr för
fem olika projekt som ska
underlätta och förbättra
integrationsarbetet i Norberg. Det
handlar om olika sätt att skapa fler
möten mellan människor, fler
möjligheter att hitta sin plats i
samhället. Det ska bli spännande
att se vad projekten leder till.
Nyligen hölls ett öppet
medborgardialogmöte om den
planerade ombyggnationen av
busstorget. Syftet är att förbättra
säkerheten vid bussarna och att
göra det tydligare var man ska stå
för att komma med rätt
buss. Någon vecka senare hölls ett
medborgardialogmöte i Bjurfors
där ett fyrtiotal personer
hörsammat inbjudan. I Bjurfors är
tillgång till buss en av de stora
frågorna och anslutning till
kommunalt vatten och avlopp en
annan.
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kommunfullmäktige föreslås fatta
är det om en ny idrottshall. När
detta skrivs har fullmäktige inte
tagit ställning till ärendet ännu
men alla partier var i alla fall eniga
i kommunstyrelsen: NVK bör få i
uppdrag att upphandla byggnation
av en ny idrottshall på Kronan, att
en ny, större fritidsgård ska
inrymmas i byggnaden samt att
området utanför hallen ska göras i
ordning för parkeringar och även
spontanidrott.
Jag tror att en central
samlingspunkt för människor i
olika åldrar, med olika intressen
och med olika bakgrund skulle
betyda jättemycket för
utvecklingen och
sammanhållningen i Norberg. Vi
mår alla bra av att röra på oss på
olika sätt och samhället blir ännu
bättre när vi lär känna fler av våra
medmänniskor.

Från kommunledningens sida
jobbar vi nu med de synpunkter
som framfördes och vi
återkopplar med mer information
så snart vi kan. Stort tack till alla
er som trots de vackra
försommarkvällarna kom och gav
oss era värdefulla synpunkter.

Kommunen har anlitat en konsult
för att ta fram förslag på hur
Norberg bättre kan använda vår
stora potential inom besöksnäring
och turism. Rapporten visar att vi
måste bli bättre på att ha en röd
tråd i vår berättelse om Norberg,
vi måste bli bättre på att koppla
ihop och stötta och olika aktörer
och framför allt måste kommunen
arbeta mer långsiktigt och
strategiskt med dessa frågor.
Rapporten finns tillgänglig på
Ledningskontoret för den som är
intresserad. I nästa steg ska vi ta
fram en långsiktig strategi och en
handlingsplan.

Ett av de större
investeringsbesluten som

Kommunstyrelsen har beslutat att
lägga ner nuvarande Kultur-,
Fortsättning på nästa sida...

Idrotts- och Fritidsutskottet och
istället bilda ett Demokrati- och
Samhällsutvecklingsutskott från
2017. Det nya utskottet ska
ansvara för allt som Kifu gör idag
plus besöksnäring, information,
näringslivsutveckling och olika
delar av samhällsutvecklingen.
Mer om det i höstens spalter.
Till sist vill jag önska alla läsare en
riktigt kul, skön och härlig
sommar. Det har hänt mycket i
Norberg det senaste året och nu
tycker jag att vi är värda lite
ledighet och avkoppling.

Margurite Wallblad
Monica Karlsson
Birgitta Andersson
Maria Kärrbom

———

———

Åsa Eriksson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
———

Tack till alla ni som jobbat
i kommunen i 25 år!
Måndagen den 20 juni var det
middagsdags på värdshuset
Engelbrekt för att tacka alla som
jobbat inom kommunen i 25 år.
Tack till följande 25-årsjubilarer:
Kicki Wallin
Victoria Åkerlund
Katarina Hobro
Marianne Widar
Annelie Holm
Per Findahl
Katarina Åhs
Maria Malinen

Bränder kan även uppstå när
grillar med glödrester placeras
inomhus i garage och liknande
eller intill ytterväggar. Glöden
avger giftig kolmonoxid. Placera
därför aldrig en grill som
innehåller glöd inomhus eller i ett
slutet utrymme. Kolmonoxid är en
starkt giftig gas.
Engångsgrillar

Planera grillningen ordentligt. Var
utomhus på en säker plats. Ta för
vana att ha en trädgårdsslang eller
en hink vatten med en skopa i
närheten för att kunna släcka om
något antänds utanför grillen.

Ställer du en engångsgrill i gräset
kan det lätt ta eld i gräset. Lämna
aldrig en grill som inte brunnit ut
utan uppsikt. Ha alltid vatten i
närheten för att kunna släcka en
brand. Släng inte engångsgrillen i
sopkorgen om du inte är säker på
att den är helt släckt.

Använd rätt typ av tändvätska

Grilla på balkongen

Den vätska du använder för att
tända grillen ska vara avsedd för
tändning av grillkol eller briketter.
Eltändare är ett säkert och
miljövänligt sätt att tända. Även
tändpapper, tändgelé och
tändblock är säkra sätt att tända
grillen. Följ bruksanvisningarna
för respektive produkt.

Kolgrillar är inte lämpliga att
använda på balkonger, använd
istället en elgrill eller gasolgrill.
Det finns inget förbud i lagen som
förbjuder grillning på balkongen,
men många hyresvärdar och
bostadsrättsföreningar har
särskilda ordningsregler som gäller
grillning på balkongen.

Är det varmt och torrt ute är det
bra att kolla upp om det är
eldningsförbud. Har kommunen
eller räddningstjänsten utfärdat
eldningsförbud får du inte grilla
överallt.

Även om din hyresvärd inte
förbjudit grillning på balkongen
får du inte störa dina grannar.
Röken från grillen kan vara
obehaglig och kan räknas som en
störning.

Släck grillen ordentligt

Källa:
dinsakerhet.se

Grilla säkert i sommar

(Foto: Agnes Achrén)

efter grillningen. Många bränder
har uppstått när man tömt grillen
eller slängt engångsgrillar bland
soporna utan att kontrollera att de
var helt släckta.

När grillningen är avslutad, släck
kvarvarande glöd och aska med
vatten eller placera grillen försedd
med lock utomhus på säker plats.
Större kolbitar eller briketter kan
fortsätta att glöda i flera timmar

Sommarteater på Karlberg
Datum, tid och plats
15 juli—13 augusti
Fredagar kl. 18
Lördagar och söndagar kl. 17
Hembygdsgården Karlberg
Av Stig Claesson, Slas. Bearbetad
av Kenneth Risberg och Ismo
Nurmilehto.
Medverkande: Anna Lundqvist,
Anja Landgré, Jan-Erik Hagström,
Ismo Nurmilehto och Henry
Lehto. Regi: Kenneth Risberg
Biljetter kan beställas via
turistinformationen 0223-29130
och Coop Norberg 010-741 27 95

Höstterminen 2016
Undervisningen börjar torsdag
2016-08-18
Källskolan, förskoleklass och åk 1,
upprop kl. 8-10
Åk 2 och 3, samling i klassrummet
kl. 8.00
Centralskolan åk 4-6, samling i
klassrummet kl. 8.00

Jag vill tacka alla barn, elever,
föräldrar och personal inom
förskola och skola för ett intensivt
och härligt år.
Jag önskar er alla en härlig
sommar så ses vi i augusti igen.
Ingrid Nord
Barn- och utbildningschef

Åk 7 samling i aulan kl. 8.00
Åk 8 samling i aulan kl. 8.30
Åk 9 samling i aulan kl. 9.00
Skollunch serveras.

Kassan öppnar 1 timme innan
föreställning (kontantbetalning).
Kaffeservering finns. Varmt
välkomna!

Vi önskar er alla
en riktigt härlig
och solig sommar!

Sommarens evenemang
2-10 juli Ekomuseum-vecka
4 juli Arkeologisk vandring
5 juli Digerkällan
8-9 juli Engelbrekt sommar
9 juli Järnrutten
9 juli Musikal, opera och romans
10 juli Utflykt till mässingsbruket och Vasagrottan
14 juli Bygdetrav vid Mimertravet
15 juli-13 aug Sommarteater ”Vem älskar Yngve Frej?”
16 juli ”Elvis i våra hjärtan”
23 juli Vandring i Klackbergs naturreservat
23 juli Västerfärnebo dragspelsklubb
24 juli Engelbrektsturen
28-30 juli Norbergfestvial
30 juli Elvisdagen
2 aug Barnens dag på Karlberg
5-6 aug Gruvpunken i Kärrgruveparken
6 aug Mångkulturell matmarknad
27 aug Orgelkonsert med organist Ragnhild
11 sep DM i orientering
Evenemangen finns i sin helhet på norberg.se!
Med reservation för eventuella ändringar.

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

Kontakt
Ansvarig utgivare:
Hannu Högberg, 0223-291 26
hannu.hogberg@norberg.se
Redaktör:
Nadja Vuorinen, 0223-291 65
nadja.vuorinen@norberg.se
Adress:
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