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Januari 2016
Jag har sagt det i olika
sammanhang och gör det gärna
igen, jag är imponerad av det
föreningsengagemang som finns
i Norberg. Den vita vintern har
kommit och med kylan kom
också Snöfabriken igång.
Skidspår har iordningsställts vid
Vinternstadion och NOKstugan, slalomklubben har
arbetat dygnet runt för att
öppna Klackbergsbacken.
Jag har haft min skidpremiär i
Norberg. Under den första
turen var det rejält kallt så jag
fick ha spåren för mig själv men
bara några dagar senare var det
fullt av barn och vuxna från
Fagersta och Norberg i spåren,
motionärer men även
skidtränande ungdomar.
En grupp engagerade från
Engelbrektsloppet har under
försäsongen förbättrat
skidspåren, rensat och röjt, och
när den första snön kom var
spårpatrullen ute i terrängen
med skotrar och plattade till
spåren, vilket fantastiskt arbete!
Stort tack sänds även till de
markägare som stöttar
Engelbrektsloppets arbete.
Fagersta-Norbergs skoterklubb
är också igång med att göra fina
skoterleder.

Ett förslag som jag lagt fram till
politiken är att bygga en central
fullstor idrottshall i kvarteret
Kronan. Frågan har varit aktuell
tidigare men med extra medel från
staten ser det äntligen ut att finnas
förutsättningar för en hall.
Idrotten-, fritidssektorn- och det
civila samhällets insatser med
föreningslivet har stor betydelse
för integrationen och så är det
även med en idrottshall. Att
kvarteret Kronan ligger nära
Norbergs större bostadsområden
gör att barn- och ungdomar kan ta
sig till hallen utan behov av skjuts.
Att sänka trösklarna för
deltagande i idrotten är både
demokrati- och
folkhälsofrämjande.
Min bild är att handeln skulle
gynnas av en hall i kvarteret
Kronan. Besökare som ska se en
match, de som kommer till
Norberg en heldag för följa
poolspel eller är i hallen för andra
evenemang, kan ta en kort
promenad till centrum och torget
för att handla, fika/äta. Närhet
finns också till
övernattningsmöjligheter.
Ytterligare en fördel med en hall i
kvarteret Kronan är att centrum
upplevs som tryggare när fler
människor rör sig där. En
nybyggd hall skulle dessutom
möjliggöra att den lilla
gymnastiksalen i Centralskolan

Nummer 1, 2016

kan omvandlas till klassrum och
grupprum istället för att skolan
hyr tillfälliga lösningar när antalet
barn i skolan ökar.
Jag ser det som ett plus om en ny
idrottshall kan användas för andra
aktiviteter än lagidrotter och
bollsporter, exempelvis som
logialternativ under
Engelbrektsloppet eller som en
mässhall. Det är också en fördel
om en ny hall kan fungera som
lokal för festivaler och konserter
då en större samlingslokal saknas i
Norberg.
En hall, när hela golvytan
används, inrymmer upp mot 500750 personer. Exempel på
arrangemang som skulle kunna
genomföras i hallen är
utmärkelsen årets företagare och
föreningsgalor, evenemang som
jag gärna är med och engagerar
mig i för att få till i Norberg.
Jag är övertygad om att en central
idrottshall kan utgöra en länk
mellan generationer, etniciteter
och verksamheter under många år
framöver!

Hannu Högberg,
kommunchef

Nyheter från Källskolan!
Sedan mitten på november är det
skola i Prästgården. Ett tjugotal
elever undervisas där. Det är barn
till asylsökande. Undervisningen
sköts av dels en anställd lärare på
heltid samt ett antal pensionerade
lärare på deltid. Tillsammans ser
de till att eleverna får skolgång
från kl.08:00 till kl.13:45 varje dag.

matematik är också ett
favoritämne. Sång och musik, bild,
slöjd och samarbetsövningar av
olika slag fyller dagarna.
Asylsökande elever har rätt till
skola men har ingen skolplikt.
Närvaron är dock nästan 100%
vilket vi ser som ett tecken på att
eleverna trivs och mår bra i
skolan.

sångfavoriter. Det känns att
skolan gör skillnad.
Putte Dahlström
Källskolan

Nyheter från Biblioteket!
Vi läser Anna Jörgensdotters
prisade roman Drömmen om
Ester, som handlar om ett
fascinerande kvinnoöde i början
av 1900-talet. Välkommen att
delta. Du kan köpa eller låna
boken hos oss så möts vi för ett
boksamtal den 10/3 kl. 18.00 på
biblioteket. Den 12/3 kommer
Anna Jörgensdotter till Norberg
för ett författarbesök.
För mer information, ring
0223/29 140 eller besök oss på
biblioteket!

Eftersom eleverna kommer från
flera olika länder har skolan
tillgång till språkstöd/
studiehandledare som kan
komplettera vissa delar av
undervisningen på elevens
modersmål. Fokus ligger förstås
på svenska språket men

Sedan starten har ett antal elever
slutat, oftast p.g.a. flytt från
Norberg, men det står ständigt
nya som väntar på att få börja.

Brita Westerman
Biblioteket

Tips kring sophanteringen
För att sophämtningen ska
fungera är det viktigt att snö både
på och runt sopkärlen tas bort.

Snön som kom var efterlängtad
och danserna från julavslutningen
står fortfarande på listan över
Ni har väl inte missat att kortbudgeten 2016 har landat i era
brevlådor? Har du inte fått hem den, kontakta kommunen så skickar
vi en i tryckt format. Den finns även att läsa i sin helhet på
norberg.se!

Kylan gör också att de bruna
soppåsarna kan frysa fast i
soptunnan. Tänk därför på att låta
blött avfall rinna av ordentligt
innan du lägger det i påsen. Vik
ihop påsen noga så att avfallet inte
rinner ut och sedan fryser fast. Låt
gärna påsen stå utomhus några
minuter innan du lägger den i
kärlet så att ytan på
bioavfallspåsen blir kall. Det
förhindrar bildning av kondens
som sedan fryser.
Källa: vafabmiljo.se

Språkcafé—meningsfulla
möten mellan människor
Välkommen på språkcafé, där
gamla och nya norbergare träffas
över en kopp kaffe. Tisdagen den
2 februari mellan 17.30-19.00 på
Mariagården och onsdagen den 3
februari 13.30-15.00 i Bergslagens
folkhögskolas lokaler på
Engelbrektsgatan 57. Sedan
fortsätter caféet varje vecka,
samma tider och platser!

لقاءات ذات مغزى بين الناس
!الكل مرحب به في كافية اللغات

Medaljjakten 2016
Medaljjakten är en tävling för barn
upp till 14 år och består av totalt 5
deltävlingar. Alla som deltagit i
minst 3 deltävlingar får varsin
pokal! Tävlingen äger rum på
Vinterstadion i Klackberg.

Kommunfullmäktiges
sammanträdesdagar 2016
25 januari
7 mars
9 maj
20 juni

Anmälan sker via mejl med namn,
födelseår, telefonnummer och
eventuell klubb till
norbergssk@telia.com.

26 september

För att tävlingarna ska kunna
genomföras behövs
funktionärer—vill du vara med?
Kontakta då Norbergs skidklubb.

Du vet väl om att
kommunfullmäktiges
sammanträden även kan höras i
Radio Norberg 95,3 MHz—
välkomna att lyssna!

سكان نوربري القدامى و الجدد سيلتقون للتحدث
.واحتساء فنجان من القهوة
- 17.30  شباط من الساعة2 الثالثاء في
في ماريا غوردن
19.00

7 november
5 december

Fullständigt schema över
sammanträdesdagar och tider hittar du
på norberg.se/politik-och-demokrati.

15.00 – 13.30  شباط من الساعة3 االربعاء في
في مدرسة بيرسالغنس
57 فولك هوغ سكوال الواقعة في انغلبريكت غاتن
وستستمرالكافية كل اسبوع بنفس التوقيت
وبنفس االماكن

Evenemang Februari

Arr: Norbergs kommun, Norbergs
församling, ABF, Sensus och
Studieförbundet Vuxenskolan

2-3

Språkcafé

2

Filmföreningen visar film
(varje tisdag fram till den
16/2)

6

Frida Hansdotter cup

Den senaste informationen
gällande skidspåren i
kommunen finns på
skidspar.se.

Kontakt
Ansvarig utgivare:
Hannu Högberg, kommunchef,
0223-291 26

13-14 Engelbrektsloppet,
Engelbrektshalvan och
Kristinaloppet

Redaktör:
Nadja Vuorinen,
informatör/utredare,
0223-291 65

15-21 Hälsoveckan (se separat
program)

Adress:
Malmgatan 7, 738 21 Norberg

8/3 Internationella kvinnodagen

info@norberg.se
www.norberg.se

Vill du tipsa om nyheter? Kontakta Nadja Vuorinen, informatör/utredare, Norbergs kommun
nadja.vuorinen@norberg.se eller 0223-291 65

Nästa nummer kommer
söndagen den 28 februari!

