NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Johannas
reflektioner
Nu närmar sig julen ordentligt
och för mig blev det mer verkligt när jag fått njuta av julmarknaden här i Norberg.
Trots det gråtrista vädret lyckades ändå stämningen infinna sig.
Att vandra runt och se allt
vackert som såldes, dricka glögg
vid kvarnen till smedernas
hamrande och värma sig vid den
fina kaminen på Abrahamsgården. Allt detta och mycket mer i
ett vackert upplyst Norberg.
Tack alla som gjorde marknaden
möjlig.
Julen är för många av oss en
familjehögtid och så även för
mig. Visst skänker vi också tankar och mer därtill till dem som
har det svårt, traditionen att vid
jul vara extra givmild känns
given och jag har sedan långt
tillbaka bestämt mig för hur mitt
extra bidrag ska se ut.
Tekniska framgångar andas ju
ofta framtid och de senaste
decennierna har präglats av en
stark utveckling på just den
fronten. Årets julklapp har utsetts av branschorganisationen
svensk handel och istället för en
elektrisk pryl är årets julklapp det återvunna plagget – plagg
helt eller delvis tillverkade av
återvunna material eller second
hand – uppfyller alla tre kriterierna för årets julklapp.
Jag tycker verkligen det speglar
vårt intresse och medvetenhet

för hållbar konsumtion, lovely!
Tanken med årets julklapp var
nämligen att fånga upp något
som representerar tidsandan vi
lever i och jag tycker man har
lyckats.
Slutligen vill jag önska er alla
en God Jul och Gott Nytt år!
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Förslagen tillbaka till kommunfullmäktige är att avslå
ett medborgarförslag om buss för föreningar med flera
Här kan du läsa om några de ärenden som behandla- och en motion om en evenemangsbuss samt att bifalla
des Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i
en motion om ekologisk skolmat. Motionerna och
korthet
medborgarförslagen behandlas av kommunfullmäktige
Nedan följer några av de ärenden som har behandden 17 december 2018.
lats av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Justerade protokoll kan läsas på Norbergs kommuns
hemsida, under Möten, kallelser och protokoll och Kom- Marie Fjellman, Nämndsekreterare, 0223-292 97
munstyrelsen respektive Kommunfullmäktige.

Beslut i korthet

Kommunfullmäktige den 19 november 2018
Seniorgård på Resedan
Kommunfullmäktige har beslutat att bifalla ett medborgarförslag om att inrätta en seniorgård vid
Resedans matsal. Tanken är att seniorgården ska ge
äldre en plats för att umgås och prata med varandra.
Fastställd skattesats för år 2019
Kommunfullmäktige har fastställt skattesatsen för år
2019 till 22,66 kronor per skattekrona, det vill säga
oförändrad i förhållande till år 2018.
Inlämnade motioner och medborgarförslag
Ett antal motioner och medborgarförslag har
lämnats in, som kommunfullmäktige har remitterat
till kommunstyrelsen för beredning.
Det gäller medborgarförslag om policy för offentlig
utsmyckning och hantering av kommunens konst,
medborgarförslag om en hundrastgård, motion om
lokalt kollektivavtal för lärare och motion om ombyggnation av Öjersbogården.
Kommunstyrelsen den 3 december 2018
Utredning om industrimark
Kommunstyrelsen beslutade om att genomföra en
utredning gällande industrimark. Utredningen ska
undersöka vad det finns för möjligheter med den
industrimark som kommunen äger samt den mark
som är detaljplanelagd för industri. Vidare ska möjligheten till att köpa mer industrimark och mark avsedd för framtida bostadsbyggande utredas.
Samordningsfunktion för elevhälsans medicinska del
Kommunstyrelsen beslutade att Norbergs kommun
ska ingå i en samordningsfunktion för elevhälsans
medicinska del i Västmanlands län.
Samordningsfunktionen ska bland annat vara en
tydlig representant för elevhälsans medicinska del,
såväl inom länets elevhälsa som i kontakter med
exempelvis hälso- och sjukvårdens olika delar och
andra samarbetsparter. Efter två år kommer samordningsfunktionen att utvärderas.
Förslag om motioner och medborgarförslag
Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige fått
ett antal motioner och medborgarförslag för beredning.

Vårterminens tider
Vårterminen 2019-01-09 - 2019-06-14
94 undervisningsdagar
Undervisningen börjar onsdag 19-01-09
Lovdag fredag 19-02-08
Sportlov v 9 måndag - fredag 19-02-25 - 19-03-01
Påsklov v 16 måndag-torsdag 19-04-15 - 19-04-18
Lovdag torsdag-fredag 19-05-02 - 19-05-03
Lovdag fredag 19-05-31
Lovdag fredag 19-06-07
Avslutning fredag 19-06-14

Tänk på levande ljus och brandrisken
Tips från Din Säkerhet
För att en brand ska starta behöver värme, syre och ett
brännbart material finnas. De vanligaste bostadsbränderna
hänger ihop med att vi lagar mat eller använder husets
eldstad, till exempel kamin och öppen spis.
I december ökar antalet bränder som hänger samman med
tända ljus. Den här tiden på året tänder vi ju fler ljus.
Ett bra brandskydd börjar med att du vet vilka risker som
finns och att du använder den kunskapen.
- Gå inte ifrån spisen när den är på och matlagningen
är igång.
- Placera ljus stadigt och långt från sådant som kan
börja brinna
- Blås ut ljusen när du lämnar rummet.
Bra att ha hemma:
Brandvarnare
Brandsläckare
Brandfilt
Vattenslang
Hinkar
Källa: www.dinsakerhet.se

Polisinformation Norbergsbladet december 2018
Vi är inne i december och kan bara konstatera att snart
har ytterligare ett år passerat. I år finns möjligheten till
en lång ledighet över storhelgerna med hjälp av några
semesterdagar. Förhoppningen är att ledigheten ska ge
alla en möjlighet till återhämtning och möjlighet att
umgås med varandra.
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Polisverksamheten rullar på med allehanda uppdrag.
Trafikkontroller har utförts på olika håll i kommunen.
I de allra flesta fall har allt varit i sin ordning. Ett misstänkt fall av rattfylleri och några övriga trafikbrott har
dokumenterats.
Det som fortfarande är övervägande händelser som
kommer in som händelserapporter är viltolyckor.
Främst rådjur men även vildsvin. Eftersom det är gott
om både rådjur och vildsvin i markerna, vill jag än en
gång uppmana er att ta det lugnt efter vägarna.
Under vecka 49 träffade jag och representanter från
NVK, länsstyrelsen och trafikverket. Anledningen till
träffen var dels att träffas fysiskt men även att gemensamt kunna se hur det ser ut på olika gator i kommunen.
I vårt gemensamma medborgarlöfte i Norberg har vi
trafik. Jag samverkar med NVK, som kommunens
representant. Men eftersom länsvägarna är länsstyrelsens ansvar och riksvägarna trafikverkets, så krävs det
yttrande från bägge parter när vi önskar få till en förändring.
Vi hade ett bra möte och kom fram till en gemensam
syn på hur vi ska gå vidare i vårt arbete.
Önskar er alla en riktigt GOD JUL och ETT GOTT
NYTT 2019!
Om du eller dina nära och kära ska ut och resa i samband med storhelgerna.
Tänk på att ta det lugnt. Det är bättre att alla kommer
säkert fram dit man ska, än att spara några få minuter
på att stressa.
Eva Lindberg kommunpolis i lokalpolisområde
Norra Västmanland
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