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Åsas spalt februari
Ekonomiskt resultat 2013
Jag hoppas att alla fått hem Budget
2014 i brevlådan. Det är en kortversion av den kommunala budgeten
för att alla medborgare ska ha en
chans att se vad våra gemensamma
pengar används till.
Trots att läget såg lite ansträngt ut ett
tag, har Norbergs kommun gjort ett
ekonomiskt överskott på drygt 7 Mkr
år 2013.
Det kan tyckas märkligt, när vi alla
ser att det skulle behövas mer
resurser på flera håll i
verksamheterna.
Anledningarna till överskottet är
flera, bl. a lägre räntekostnader än
beräknat, en vinter som inte kostade
så mycket i snöröjning och uppvärmning som budgeterat men
framför allt mycket god budgetdisciplin i alla verksamheter.
Det är oerhört viktigt att kommunen
gör små överskott varje år så att vi
kan göra satsningar som ligger i linje
med kommunfullmäktiges mål,
renovera fastigheter och avsätta
pengar till pensionskostnader.
Jag vill tacka all personal och
förtroendevalda – på alla nivåer –
som har bidragit till hög kvalitet i
verksamheterna och god hushållning
med resurserna.

Buss för alla
Norbergs kommun har en ambitiös
Energi- och klimatstrategi där det
bland annat finns tydliga
målsättningar för ökat resande med
kollektivtrafik.
Det är en utmaning, i en kommun
med stor landsbygd, men i höst tar
Norberg ett stort steg mot Buss för

alla.

Redan nu har linje 500 till och från
Fagersta klart flera turer i högtrafik.
I augusti kommer fler norbergare få
möjlighet att åka kollektivt.
Genom att göra en skollinje till linjetrafik blir den öppen för alla som vill
åka med och byar som Gäsjö,
Flängan och Klackberg får tillgång
till kollektivtrafik vissa tider på
dygnet. Busslinje 85, som kommer
ersätta nuvarande Norbergarn, får en
delvis ny sträckning efter sommaren
samt fler avgångar. Det ger boende
på Skallberget möjlighet till fler bussavgångar.
I samma veva börjar ett nytt skolskjutsreglemente att gälla och det
leder till förändringar för några.
Innan kommunen tar de slutgiltiga
besluten vill vi lyssna på dina synpunkter och höra dina frågor.
Därför bjuds alla norbergare in till
två ”öppna hus”:
Onsdagen den 19 mars kl 17.30 är
du som har barn och är intresserad
av skolskjuts välkommen.
Lokal meddelas senare.
Onsdagen den 26 mars är alla som
är intresserade av kollektivtrafik
välkomna kl 17.30 till kommunhusets
sessionssal.
Det är viktigt att så många som
möjligt tar chansen att påverka
besluten så att Buss för alla
verkligen blir bra.
Varmt välkommen!

Företagsklimat
Vårt arbete att förstå varför företagsklimatet i Norberg upplevs som
mindre bra fortsätter.
Alla företagare i Norberg är varmt
välkomna till en diskussionskväll
måndag den 7 april om Lagen om
Offentlig upphandling och om hur
kommunen kan agera för att lokala
företag ska vilja lämna anbud.

Att vi alla, privatpersoner, företag
och kommunala verksamheter,
försöker handla lokalt är viktigt för
ett dynamiskt näringsliv och för
handel på orten.
Handla i Norberg du också!

Åsa Eriksson (S)
Kommunalråd i Norberg
———
”Marskattor”!
I samband med utställningen
”Marskattor”, har Lena Holmer
kontaktat Norbergs kommuns
förskolor. Hon kommer att besöka
förskolebarnen och prata, läsa och
inspirera till barnens skapande av
egna bilder av katter.
Förskolebarnens bilder kommer att
visas upp då tre konstnärer ställer ut
under rubriken ”Marskattor”.
Utställningen startar med vernissage
8/3 och pågår till 23/3.
Öppet dagligen 14-18. Plats:
G:a Posten, Engelbrektsgatan 40.
T.f. informatör Eva-Lena Silva
Kontakt
Ansvarig utgivare:
Staffan Mood, 0223-291 23,
staffan.mood@norberg.se
Tf. redaktör:
Eva-Lena Silva, 0223-291 31,
eva-lena.silva@norberg.se

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 10
februari 2014
Nedan följer ett urval av de ärenden
som behandlades under sammanträdet.
Marknadsföringsstöd till
föreningen Engelbrektsloppet
Norbergs kommun har länge
marknadsförts genom sina stora
evenemang och festivaler.
Engelbrektsloppet hör till de allra
största och ingår i ”En svensk
klassiker” som är ett mycket starkt
varumärke.
Kommunstyrelsen beslutade att
kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
beviljas 50 000 kronor i marknadsföringsstöd till föreningen
Engelbrektsloppet.
Pengarna kommer att användas som
lanseringsstöd för nya säsonger av
tv-serien ”En svensk klassiker”, där
bland annat inspelningsmaterial från
Engelbrektsloppet visas.

Arbetsgivare i Norberg, anställ
en arbetslös ungdom i sommar!
Tillsammans med Arbetsförmedlingen gör nu Norbergs kommun ett
upprop: anställ en arbetslös person i
åldern 21 – 26 år i minst fyra veckor
i sommar och bidra till ett bättre
samhälle för alla!
Arbetsförmedlingen kommer
informera om vilken typ av
ekonomiska stöd som finns och vad
de i övrigt kan hjälpa till med i
samband med en sommaranställning.
Norbergs kommun och Arbetsförmedlingen inbjuder dig, arbetsgivare,
till informationsmöte:
Onsdagen den 19/3 klockan 16:00
Plats: Rum 1, Norbergs kommunhus
För ytterligare information, kontakta
Anita K. Karlsson 0223-29 109
Åsa Eriksson 0223-29 280.
Välkommen!
———

Kommunal bredbandsstrategi för
Norbergs kommun
Länsstyrelsen har tagit fram en bredbandsstrategi för Västmanlands län.
I strategin framkommer bland annat
att gemensamt för alla kommuner i
länet, är en låg tillgång till fiberbaserat
bredband bland landsbygdsbefolkningen.
Kommunstyrelsen beslutade att anta
förslag till kommunal bredbandsstrategi för Norbergs kommun.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK), gavs
uppdraget att utarbeta en handlingsplan för genomförandet av bredbandsstrategin, som redovisas till
kommunstyrelsens budgetberedning
i augusti år 2014.
Hannes Redrin, kommunsekreterare
—

Öppet hus om kollektivtrafiken.

Sportlov 2014
Sportlovsprogram
hittar du på
norberg.se !

Norbergs kommun har en ambitiös
Energi- och klimatstrategi där det
bland annat finns tydliga
målsättningar för ökat resande med
kollektivtrafik. Det är en utmaning,
i en kommun med stor landsbygd, men
i höst tar Norberg ett stort steg mot

Buss för alla.
Onsdagen den 26 mars
kl 17.30 i kommunhusets sessionssal.
Vi vill höra din åsikt, berätta för oss
vad som är viktigt för dig!
Medverkande:
Åsa Eriksson och Pratima Åslund från
kommunstyrelsens arbetsgrupp för
infrastrukturfrågor.
Jakob Klasander som är trafikplanerare
från Kollektivtrafikmyndigheten i
Västmanland.
Välkommen!

———

———

Evenemang februari/mars 2014
3/3
8/3-23/3
19/3
26/3
29/3

Kommunfullmäktige sammanträder
Utställning ”Marskattor”. Öppet 14-18 dagligen.
Öppet Hus angående skolskjutsar.
Öppet Hus angående kollektivtrafik.
”Earth Hour”, globalt arrangemang. (ytterligare information
kommer i nästa Nyhetsbrev)
Sportlovsprogrammet hittar du på norberg.se där du även hittar alla
inrapporterade evenemang.
Med reservation för ev. ändringar

