NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Hannus spalt
Mars 2016
Norbergs kommun kommer
under våren att söka utträde ur
Tillväxtgruppen (TVG), den
gemensamma
näringslivsorganisationen för
Fagersta och Norbergs
kommuner. Det här innebär att
det kommer att skapas en ny
tillväxt/näringslivsenhet (namn
finns ännu inte på
organisationen) vid
kommunledningskontoret från
den 1 januari 2017. Det politiska
beslutet innebär att Norbergs
kommun kraftsamlar för att
skapa än bättre förutsättningar
för entreprenörer och företag att
växa och bli starkare i Norberg.
Min bild är att frågor om
besöksnäring, utveckling av
evenemang, turism och
entreprenörskap/företagande
hänger samman. Dessa frågor
organiseras också i flera
kommuner inom en och samma
enhet och ofta nära
kommunledningen.
Samarbeten och utbyten berikar.
Historiskt sett har Norberg alltid
haft inflyttning och utflyttning
samt rörlighet över socken-,
kommun- och nationsgränser.
Under den senare medeltiden

invandrade många tyska köpmän
och hantverkare, vilka var viktiga
för svensk politik, ekonomi,
industri och handel, senare hade
vi en omfatande
arbetskraftsinvandring som
följdes upp av en
flyktinginvandring. Även inför
framtiden tror jag att vi kommer
att fortsätta att ha en migration
dvs. att personer av olika
anledningar byter hemort eller
hemland. För att utveckla
näringslivet men även kommunen
behöver vi utbyten och
samarbeten - regionalt, nationellt
och internationellt. Med det
menar jag att integrationsarbetet
är en strategiskt viktig fråga som i
Norberg kommer att ligga nära
kommunledningen med en tydlig
koppling till näringslivsfrågor.
Inför mottagande av
näringslivsfrågorna finns en hel
del praktiska frågor att lösa så att
övergångar sker smidigt och på
bra sätt. De aktiviteter och
program som är igång ska ha en
kontinuitet över årsskiftet även
om övertagandet sannolikt också
ska innebära en skillnad.
Vägledande för arbetet med
näringslivsfrågorna på en
övergripande nivå är Norbergs
kommuns vision som tar sikte
mot år 2025. Kommunfullmäktige
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har i full enlighet fastställt
visionen:
Norberg – den växande
kommunen som är tillgänglig,
trygg och utvecklande för alla.
Mångfald är den självklara
drivkraften för hållbar utveckling.
Att utveckla Norberg som
destinations- och tillväxtort är ett
långsiktigt arbete i samverkan över
förvaltningsgränser, med företag,
civila samhället samt föreningar.
Min tanke är att vi framförallt ska
fokusera på tre arbetsområden;
start, service och etablering. Tveka
inte att höra av dig med
synpunkter i hur vi bör arbeta
med näringslivsfrågor. Det är via
dialog som vi utvecklas.

Hannu Högberg
Kommunchef

Beslut i korthet från
kommunfullmäktiges
sammanträde den 25
januari 2016
Vindkraftpark Målarberget
Process- och lägesinformation
VKS Vindkraft Sverige AB har
ansökt hos Länsstyrelsen i
Uppsala län
(Miljöprövningsdelegationen) om
tillstånd till uppförande och drift
av en gruppstation om 39
vindkraftverk i ett område mellan
Norberg och Avesta. Företrädare
för VKS Vindkraft Sverige AB har
vid kommunfullmäktiges
sammanträde informerat bl.a. om
vilken påverkan på omgivningen, i
form av skugga, buller och ljud,
som uppförandet och driften av
de 39 vindkraftverken beräknas
medföra.
Styrdokument för
krisberedskap
Kommunfullmäktige har antagit
ett nytt styrdokument för
Norbergs kommuns
krisberedskap. Styrdokumentet
innehåller bland annat en
beskrivning av det arbete och de
åtgärder som ska ske under
mandatperioden för att reducera
eller ta bort risker och sårberheter
samt för att öka förmågan att
kontinuerligt bedriva
samhällsviktig verksamhet.
Avlopp i Bjurfors

kommun ”Vision 2025”, som har
följande lydelse:
”Norberg – den växande
kommunen som är tillgänglig,
trygg och utvecklande för alla.
Mångfald är den självklara
drivkraften för tillväxt och hållbar
utveckling.”
Till visionen har fyra strategiska
områden kopplats:
- Den tillgängliga och attraktiva
kommunen
- Samverkan för hållbar tillväxt
och utveckling
- Unik miljö för fritid, kultur och
besöksnäring
- Kommunen – en attraktiv
arbetsgivare
Vision 2025 och strategiska
områden utgör en plattform för
det fortsatta målarbetet för
kommunen och dess
verksamheter.
Revidering av regler och
avgifter för kommunal förskola
och fritidshem
Kommunfullmäktige har godkänt
barn- och
utbildningsförvaltningens förslag
om ändrade regler och riktlinjer
för förskola och fritidshem.
Ändringen innebär bland annat att
”kontraktsplats” inom fritidshem
tas bort och ersätts med
”lovfritids”, där vårdnadshavarna
ansöker om plats för de dagar
under loven som de har behov
och betalar då 75 kr/dag.

Kommunfullmäktige har beslutat
att ställa sig positiv till att bygga ut
allmänt vatten och avlopp i
Bjurfors. Utbyggnaden påbörjas år
2017.

Ylva Sjödén
Kommunsekreterare

Vision 2025

Nyheter från
Centralskolan!

Efter att ”Vision 2015” löpte ut
vid årsskiftet har
kommunfullmäktige beslutat om
en ny vision för Norbergs

———

Vårterminen har startat i en
rasande fart på Centralskolan,
sportlovet har redan varit och

snart väntar påsklovet.
På Centralskolan råder i alla fall
full aktivitet på många plan. Under
hälsoveckan v.7 hade både år 4-6
och år 7-9 utedagar. Dagarna bjöd
på olika aktiviter så som
modellflygning, fiske, längdskidor,
pulkaåkning och slalom. I
slalombacken hade eleverna
möjlighet att testa på utförsåkning,
vilket var ett roligt och uppskattat
inslag för många av våra
nyanlända elever.
Mellanstadiets skolklassiker pågår
för fullt och är nu inne på den
sista etappen skidåkning. En hel
del skidåkning blir det säkert, men
annars finns också alternativen
stavgång och cross-trainer.
Elever i år 9 har fått möjligheten
och äran att lyssna på överlevaren
från förintelsen, Mietek Grosher, i
samband med deras arbetsområde
om krigstiden.
Elever i år 7-9 har på elevens val
fått möjligheten att få delta i ett
Minecraft projekt där de kunnat
bygga upp nya områden i
Norberg, mycket spännande!
För föräldrar och andra besökare
är det också värt att nämna att det
varit några lokalbyten. Numer
hittar man rektorsexpeditionen
och vår skoladministratör
Svjetlana på entréplanet i
anslutning till elevhallen.
Nu hoppas vi att våren snart är
här på riktigt och att det går bra
för alla elever i år 6 och år 9 med
de nationella proven som ligger
under våren.
Sari Johansson
T.f. rektor Centralskolan

Språkvän Norberg—
integration börjar där
människor möts!
Språkvän syftar till att bygga broar
mellan etablerade och nyanlända
invånare i Norberg. Att bli/få en
språkvän handlar om ett ideellt
arbete och ömsesidigt utbyte där
tanken är att motverka segregation
och fördomar.
För mer information,
Cecilia Morssing,
etableringssamordnare
0223-290 23

———

stor betydelse, men firas till
åminnelse av judarnas uttåg ur
Egypten. Ordet påsk kommer från
det hebreiska ordet pesah och
medeltidslatinets pascha. Veckan
före påsk kallas stilla veckan, som
inleds med palmsöndagen. Själva
påskhelgen består idag av
skärtorsdagen, långfredagen,
påskafton, påskdagen och
annandag påsk. Påsken är
sammanlänkad med fastlagen och
fastan.
I Sverige börjar påsken
traditionellt firas på påskaftonen,
det vill säga dagen före Jesus
återuppståndelse i den bibliska
berättelsen. Påsken innebär slutet
på fastan, den 40 dagar långa
period när man undvek att äta
kött. Fastan är en kvarleva från
den katolska tiden.

Ägg som mat är en vida spridd
kristen symbol, vilket säkert till del
förklarar äggens betydelse under
påsken. Men påsken infaller också
under en tid på året när honorna
börjat värpa och tillgången på ägg
var jämförelsevis god. Äggmålning
är i vårt land känt sedan 1700talet. En annan typisk matvara är
fisk, särskilt lax i vår tid.
En mer sentida påskfigur är
påskharen. Det är en tysk tradition
som kommit till Sverige från
Tyskland under sent 1800-tal.
Källa: nordiskamuseet.se

Glad Påsk tillönskas er
alla!

En av de mest utmärkande
symboliska matvarorna under
påsken är ägg.

Evenemang April
Vårsalong på galleri
Abrahamsgården med
vernissage
Långfredagen den 25 mars
klockan 11-17.
Utställningen pågår hela påsken
och avslutas söndagen den 3 april.

Varför firar vi påsk?
Påsken är kristenhetens mest
betydelsefulla helg. Påskens
religiösa budskap är att påminna
om Jesus lidande, död och
återuppståndelse. Också inom
judisk tro har påsken mycket
Vad vill du läsa om i nästa nyhetsbrev?
Tipsa oss gärna om nyheter!

25/3-3/4 Vårsalong på
galleri
Abrahamsgården
30/4-1/5 Norbergs
marknad
30
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Evenemangen finns i sin helhet på
norberg.se!

www.norberg.se

Nästa nummer kommer
söndagen den 24 april!

