NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Senaste nytt i
Norbergspolitiken
Sommaren kickade igång
med en riktig rivstart, till
och med så att gruset
sprutade!
Det skedde den 15 juni närmare
bestämt i Karlberg då Myrbergsrallyt gick av stapeln för 27e året i
rad. Rallyt är öppet för motorcyklar, bilar och även lastbilar i
ursprungsutförande 30 år eller
äldre.
Jag hade den stora äran att vara
kartläsare i en av de fina bilarna
och fick tack vare alla eldsjälar
runt om i våra byar en alldeles fantastik upplevelse. Var vi än åkte
blev vi vänligt mottagna och utmanades med diverse kluringar
och tipspromenader. Tack till er
alla som gjorde denna dag till en
att minnas.
Det gamla vattenverket på Prostudden intill sjön Noren har bommats igen ordentligt och sedan
några år tillbaka ligger det ett rivningsbeslut på fastigheten. Vi har
en fin översiktsplan på hur vi
skulle vilja att området utvecklades
där byggnaden har rivits och nya

attraktiva bostäder byggts för
gamla och nya Norbergare.
Under tre månaders tid har det
gjorts en utredning inom hemtjänsten för att se hur vi kan förbättra servicen samt försäkra oss
om att det är kvalité i insatserna
som beviljas. Under en tid har
stora satsningar gjorts på hemtjänsten men tyvärr inte nått det
resultat vi velat. Vi vill att brukarna ska vara nöjda med servicen
men vi vill också ha en personalgrupp som är stolta över det fina
arbete de gör och känna att de
hinner med att utföra uppgifterna
på utsatt tid.

I och med den här utredningen
får vi nu en kartläggning på ett
mer grundläggande plan där vi
tydligt kan se var bristerna finns
så ändringar i verksamheten kan
göras och insatser sättas in på rätt
plats.
Biblioteket går nu in i det som
kallas Bibliotek i Västmanland.
Det är en regional databas där
länets kommuner finns samlade.
Du som låntagare kommer exempelvis att söka efter böcker via
det nya systemet.
På Tallens förskola i Kärrgruvan
har vi nu Västmanlands första
förskolebibliotek. Det är tydligt
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hur den tidiga språkutvecklingen,
ett välutvecklat ordförråd, tidig
läslust och ökad läsförmåga påverkar hur det går i skolan. Vi är
därför glada över förskolebiblioteket med dess inbjudande miljö
som uppmuntrar till läsning.
Treklöverns förskola är snart inflyttningsklar efter renoveringen
och jag vet att många fröknar
och kanske även barn längtar tillbaka.
På Norberg kommuns hemsida
kan ni ta del av sommarens alla
aktiviteter och sommarprogrammet hittar ni även på sista sidan i
detta nummer. Varför inte turista
på hemmaplan i sommar?
Med önskan om en fin sommar!

Johanna Odö (S)
Kommunalråd

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

Polisinformation juni
Semestertider är här. Det är nu under
sommaren vi ska hämta igen oss och få
ny energi för kommande höst.
När midsommar passerat kan vi konstatera att det
för de allra flesta av oss dröjer till jul innan vi har
några röda dagar, som ger lite extra ledighet. Våren
har gett oss flera veckor med röda dagar och för
många klämdagar.
Men när hösten kommer är det bara att kämpa på
fram till jul.
Vi har haft en förhållandevis lugn period fram till
skrivande stund. Det som noterats är följande:


Misshandel: 2 stycken



Ringa narkotikabrott, eget bruk: 2 stycken



Brott mot knivlagen: 1 stycken



Viltolyckor: 13 stycken

Var extra uppmärksam och hjälp varandra när ni vet
att någon granne är bortrest. Genom att prata med
varandra och ge lite information om vi ska resa bort,
ges vi möjlighet att hålla lite extra koll i närområdet.
Ser ni något som inte stämmer, tveka inte utan ring
112 och begär polis.
Önskar er alla en riktigt härlig sommar!
Eva Lindberg
Kommunpolis i lokalpolisområde Norra Västmanland

Kommunstyrelsen i korthet
Nedan följer några av de ärenden som
behandlades under kommunstyrelsens
sammanträde den 3 juni 2019.
Antagande av varumärket Visit Norberg
Inför turistsäsongen år 2019 pågår en satsning för att
samla all information kring besöksnäringen på ett
strukturerat sätt. Kommunen har satsat på Visit
Norberg, som kommer att finnas som hemsida, app,
på Facebook och på Instagram. Visit Norberg får
den inofficiella sloganen Visit Norberg – I hjärtat av
Bergslagen.Denna slogan är tillhörande Visit Norberg
och därmed inte en officiell kommunal slogan.
Kommunstyrelsen beslutade att anta Visit Norberg
och Visit Norberg – i Hjärtat av Bergslagen som
vedertagna begrepp för besöksnäringen i Norbergs
kommun.

Försäljning av mark på Spännarhyttans
industriområde
Ett företag på Spännarhyttans industriområde har för
industriändamål visat intresse för att köpa mark av
Norbergs kommun. Företaget vill i samband med
markköpet stänga av en allmän väg inom den nu
gällande detaljplanen, vilket innebär att en ny
detaljplan för området behöver tas fram och att en ny
vägsträckning behöver ordnas.
Kommunstyrelsen beslutade att ge Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund i samråd med
demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet i uppdrag
att ta fram en markoption och ett antal olika avtal samt
att ge Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd i uppdrag att påbörja
planförändringen.
Rutin för särskilt stöd till föreningar
Kommunstyrelsen beslutade om en rutin för särskilt
stöd till föreningar. Stödet kan exempelvis vara att gå
in som borgenär, ge lån eller köpa och leasa ut. Varje
sådant ärende ska prövas individuellt av
kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige i korthet
Nedan följer några av de ärenden som
behandlades under kommunfullmäktiges
sammanträde den 17 juni 2019.
Uppvaktning och överlämnande av minnesgåva
till avgångna förtroendevalda
Kommunfullmäktige uppmärksammade fem
förtroendevalda som avgått efter valet 2018 och har en
sammanhängande tjänstgöringstid om minst 12 år som
ledamot i något av kommunens politiska organ.
Skolan informerar om sitt arbete med de globala
målen i Agenda 2030
Elever i årskurs sju och åtta har arbetat med de globala
målen och har röstat om vilket mål de tycker att
kommunen ska prioritera.
Mål 2: Ingen Hunger
Mål 4: God utbildning för alla

Mål 13: Bekämpa klimatförändringen
Porlande arrangemang vid Resedan
Kommunfullmäktige har beslutat att motionen ska
återremitteras. I dialog med förslagsläggaren ska
motionen utredas på nytt. Motionen handlar om att
det ska finnas ett porlande arrangemang i kvarteret
Resedan. Innergården är fin med sitthörna och
blomlådor, men det saknas porlande vatten som är
mycket rogivande att sitta vid.

Sommarlovsprogram

Öppettider Folkis

1 juli-28 juli. Bergslagens folkhögskola har
sommargympa i Karlbergsparken. Tisdagar och
torsdagar klockan 18.00-19.00. För alla åldrar.

En öppen mötesplats för dig som är 17-21
år. Folkis hittar du på Järnvägsgatan 53 i
Unkans gamla lokaler.

24 juni-4 augusti. Norbergs tennisklubb har
tennisskola. Anmälan sker till 070-771 63 36.
Juli. Norbergs orienteringsklubb arrangerar SOLskola (sommar, orientering och lek). Anmälan sker
till 070-65 13 301.
Augusti. Barnkulturfestival på Nya Lapphyttan.
Arrangör: Rädda Barnen Norra Västmanland.
Övriga aktiviteter
"Kom igen människa" arrangerar matlagning.
Gratis minigolf vid minigolfbanan varje tisdag.
Unkans fritidsgård sommarverksamhet. För dig
som ska börja årskurs 7 och uppåt.
1 juli. Dans på Unkan Klockan 10.00-13.00. Anmäl
dig på Unkan. Vanlig Unkan-kväll klockan 16.0021.30.
2 juli. Dans på Unkan. Klockan 10.00-13.00. Anmäl
dig på Unkan.
3 juli. Dans på Unkan. Klockan 10.00-13.00. Anmäl
dig på Unkan.
4 juli. Resa till Gröna Lund. Kostnad 260 kronor.
Anmäl dig på Unkan.
Stängt vecka 28-29.
22 juli. Vanlig Unkan-kväll. Öppet 16.00-21.30.
26 juli. Vanlig Unkan-kväll. Öppet 17.00-00.00.
29 juli. Vanlig Unkan-kväll. Öppet 16.00-21.30.
31 juli. Graffiti i Spännarhyttan. Klockan 16.00-2130. Anmäl dig på Unkan.
2 augusti. Skräckfilm i Mimerlaven klockan 19.00.
Godkännande ska ges från målsman.
12-13 augusti. Läger i Pellbo.Kanot, lekar,
matlagning och överraskningar. Anmälan på Unkan.
14 augusti. Vanlig Unkan-kväll. Öppet 16.00-21.30.
16 augusti. Arrangemang utanför Unkan. Klockan
17.00-00.00.
Vill du vara med på något anmäl dig till personalen
på Unkan.
E-post: unkan@norberg.se
Telefon: 0223-291 97
Med reservation för eventuella ändringar.

Ojämna veckor
Tisdag 16.00-21.30
Torsdag 16.00-21.30
Fredag 16.00-21.30
Jämna veckor
Tisdag 16.00-21.30
Fredag 16.00-21.30
Telefon: 0223-292 72
Jessica, jessica.sjoberg@norberg.se
Bully, famara.bully.touray@norberg.se

650 000 kronor till biblioteket
Norbergs bibliotek får 650 000 kronor i
stöd av Kulturrådet. Kulturrådet, på
uppdrag av regeringen, delar ut över 5
miljoner kronor till biblioteken i Sverige i
syfte att på lång sikt stärka folkbiblioteken.
Biblioteket tilldelas 650 000 kronor som kommer
användas till extra personal och där man även kommer
satsa på att kunna hjälpa besökare digitalt.
– Många besöker biblioteket för att få hjälp med
frågor av digital karaktär. Bidraget kommer att
användas till att stärka biblioteket med extra personal
som kan hjälpa till med detta. Vi kommer också att
kunna genomföra riktade insatser gentemot några
prioriterade grupper av besökare. Dessa insatser
inriktar sig på digital teknik och hur den kan användas
för lärande, skapande och delaktighet. Eftersom
samhället blir allt mer digitaliserat vill vi verka för en
ökad digital delaktighet som också har en mycket stark
koppling till demokrati, säger Brita Westerman,
bibliotikarie/teamledare på biblioteket.
Ansvarig utgivare
Hannu Högberg
Kommunchef
Redaktör
Nadja Vuorinen
Informatör. Telefon: 0223-291 65
www.norberg.se
facebook.com/norbergs.kommun

