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En stor del av arbetet i en kommun
handlar om att få verksamheten här
och nu att fungera ännu lite bättre
och att lösa de utmaningar Norberg
har i ett kortare perspektiv.
Samtidigt måste vi planera för
framtiden och jobba med strategiskt utvecklingsarbete.
Vi har en gedigen och ambitiös
Översiktsplan för Norberg som stakar ut hur kommunen bör utvecklas.
Utmaningen är att omsätta den i
praktisk verklighet. Hur gör vi
Norberg ännu mer attraktivt? Hur
får vi igång bostadsbyggandet och
förbättrar pendlingsmöjligheterna
till större orter?
Norbergs kommun har, tillsammans med Fagersta och Skinnskatteberg, fått förmånen att vara
med i ett treårigt forskningsprojekt
kring infrastrukturplanering som
heter Den Attraktiva Regionen
(DAR). Trafikverket och Länsstyrelsen Västmanland är de andra
parterna i vårt regionala DARprojekt.
På ett övergripande plan handlar
det om att hitta metoder för hur vi
kan skapa samsyn kring infrastrukturplaneringen mellan lokal,
regional och nationell nivå.
I vårt regionala DAR-projekt har vi
följande målbild:
Fagersta, Skinnskatteberg och Norberg är en attraktiv del av Bergslagen och kännetecknas av samverkansformer som leder till att:

•
Näringslivet har tillgång till
den infrastruktur, marknad och arbetskraft som den behöver för etablering, utveckling och expansion
•
Invånarna har god tillgång till
det utbud av arbete, bostäder, fritidsaktiviteter och offentlig service som
de behöver

förslag i Minecraftplattformen för att
bidra med nya perspektiv på hur vi
kan bygga vårt samhälle i framtiden.
Det är ett nytt sätt för oss att ha medborgardialog och jag hoppas att det
kommer falla väl ut. Håll ögonen
öppna – mer information kommer i
slutet av året.

•
Avståndet till övriga Bergslagen och Mälardalen krymper
Nästa fas handlar om att enas kring
vilken aktör som behöver göra vad
när för att närma oss målbilden och
bidra till att Fagersta-NorbergSkinnskatteberg blir en ännu mer
attraktiv del av Bergslagen.
Bygga i en spelvärld
En del av DAR-projektet syftar till
att ta fram ett visualiseringsverktyg
med hjälp av Minecraft, ett svenskt
dataspel som används av uppskattningsvis 100 miljoner människor
världen över. Minecraft handlar om
något så grundläggande som att
bygga.
Hela spelvärlden - som är oändlig består av block som kan bearbetas,
omarbetas och användas på precis så
många sätt som fantasin tillåter.
När grunddata från våra tre kommuner lagts in i Minecraft lagras den
som en digital plattform. Minecraft
gör det därför möjligt att visualisera
och konkretisera fysiska åtgärder innan första spadtaget är taget.
Vi i styrgruppen för DAR hoppas att
detta digitala verktyg ska hjälpa oss
med det framtida samhällsbyggandet.
Vi kan släppa in olika grupper, t ex
specifika yrkesgrupper, skolelever
eller alla norbergare, att bygga sina

Åsa Eriksson (S)
Kommunalråd i Norberg
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Ansökan om medel från
Samfond, Norbergs kommun
Socialförvaltningen i Norbergs
kommun förvaltar fonden Samfond 1.
Avkastningen från fonden används
för utdelning till sociala ändamål för
personer bosatta i Norbergs
kommun.
Ansökan ska innehålla uppgifter om
bakgrund, varför du söker och vad
pengarna ska användas till. Bifoga
intyg/utlåtande från läkare, kurator
eller dylikt.
För mer information kontakta:
Anna Samsonovits, tfn 0223-29 225
anna.samsonovits@norberg.se

Ansökan ska vara socialförvaltningen
tillhanda senast den 31 maj 2015.
Skicka din ansökan till:
Norbergs kommun
Socialförvaltningen
Box 25
738 21 Norberg

Tänk på gräsbrandsrisken!
Just nu råder stor risk för gräsbränder
då fjolårsgräset torkar snabbt. Så var
extra försiktig när du eldar ris eller
grillar.
Du kan läsa mer på Södra Dalarnas
Räddningstjänst hemsida:
http://www.avesta.se/Sakerhet-Kriser/Raddningstjanst/
T.f. informatör Eva-Lena Silva
Tfn 0223– 29 131

Visste du att……
Från och med den 1 januari 2015
ingår bristande tillgänglighet som en
ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya
förbudet mot diskriminering ska
bidra till att öka tillgängligheten i
samhället så att människor med
funktionsnedsättning kan delta på
likvärdiga villkor.
Lagen heter SFS nr: 2008:567 och du
kan söka i ”Svensk författningssamling” på internet.

Naturpasset 2015!
Första maj är det åter dags!
Naturpasset drar igång. Pågår
perioden 1/5-30/9 2015
Du kan välja mellan:
Cykel/MTB-pass
Fot-pass
Kombi-pass
Du kan köpa passen
på:
-Norbergs bibliotek
-Engelbrektsloppets kansli
-Coop Forum
Vi ses vid kontrollerna!
Arrangör: Norbergs Orienteringsklubb.

———
———

Valborgsmässofirande 30/4!
Kl. 19:00 – 21:30

Omsorg på kvällstid
För barn placerade på förskola och
fritidshem startar den 20 april omsorg
på kvällstid, vardagar mellan kl. 18:0023:00. Under våren och sommaren
startar vi succesivt. Verksamheten
kommer att vara förlagd på Blåsippan.
Har du som vårdnadshavare behov av
omsorg på kvällstid så finns det blanketter på förskolan eller fritidshemmet
att fylla i. Läs mer på kommunens
hemsida.
Ingrid Nord, förvaltningschef
Barn– och utbildningsförvaltningen
Tfn 0223-29 170

Vårtal
Norbergs kyrkokör sjunger in våren

Evenemang 2015

Majbrasa, Fyrverkeri

April

Hembakt bröd, kaffe, lotterier mm.
Varm korv från Korv-Svens vagn

30/4 Valborgsmässofirande Karlberg

Serveringen öppnar kl. 19:00
Programmet börjar kl. 20:30
Arr: Norbergs Hembygdsförening
Välkommen!

Maj
1
16
24

Start ”Naturpasset”
Norbergsrundan, 2015,
cykeltävling
Bergslagens medeltidsmuseum
m. Nya Lapphyttan öppnar

(Uppdaterade och inrapporterade
evenemang hittar du på norberg.se )
Med reservation för ev. ändringar

