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En fantastisk skidloppshelg har
nyligen gått av stapeln. Jag vill å det
varmaste gratulera alla inblandade –
arrangörer, funktionärer, deltagare,
publik, den hjälpsamma allmänheten – till ett riktigt lyckat arrangemang. Ni är bäst! Att vi dessutom
har fått dela Frida Hansdotters
glädje över två VM-medaljer gör
inte saken sämre. Varmt grattis!
Upplevelsen av att vara behövd
och att höra till är grundläggande
för oss människor. Idag finns det
alldeles för många människor som
dessvärre upplever det motsatta.
Arbetslösheten i Norberg är inte
högre än i resten av länet men vi
har tyvärr allt fler unga som inte
hittar sitt första jobb.
Enligt en TCO-rapport förbättras
ungas chans på arbetsmarknaden
om de har haft sommarjobb eller
tidigt jobb efter gymnasiet.
Vårt lokala Näringslivsråd, som
består av företagare och politiker i
Norberg, har som ambition att fler
arbetsgivare ska vilja anställa
arbetslösa ungdomar under
sommaren. Därför kraftsamlar vi
nu och uppmanar alla arbetsgivare,
stora som små, privata som
offentliga, att fundera över om det
är möjligt att ge en ung människa
en chans till ett första steg in på
arbetsmarknaden i sommar.
Arbetsförmedlingen har möjlighet
att hjälpa till med ekonomisk ersättning om man anställer en person

som varit utan arbete en längre tid
eller är ny i Sverige. Stödet kallas
nystartsjobb eller särskilt nystartsjobb.
Den totala kostnaden för arbetsgivaren reduceras kraftigt och kostnaden för en fyraveckorsanställning
kan t ex bli 13-14 000 kr.
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Tillsammans med Arbetsförmedlingen och Näringslivsrådet 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!
Möjligheten för en ung person
att få en första rad i sitt CV, att få
erfarenhet och referenser, att lära
sig hur det går till på en arbetsplats
kan inte underskattas. Att vi får visa
att våra unga behövs, att de kan, är
en förutsättning för att vi ska klara
morgondagens kompetensbehov.
Därför är min förhoppning att
många tar chansen att bidra till en
minskad ungdomsarbetslöshet och
ett ännu bättre Norberg.
På AF’s och Norbergs kommuns
hemsidor finns mer information
om hur du går tillväga.
AF kommer bjuda in till ett
informationsmöte i Norberg den
16 mars kl. 17.30 för att svara på
frågor. AF åtar sig också att ta emot
ansökningar från de unga, anordna
speed dating mellan arbetsgivare
och sökande samt att föreslå
lämpliga kandidater till de arbetsgivare som ställer upp på uppropet.
Norbergs kommun erbjuder varje
år feriejobb åt ungdomar och
anställer semestervikarier i olika
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verksamheter men i år kommer vi
dessutom delta i detta upprop. Jag
hoppas att många andra arbetsgivare gör detsamma.
Åsa Eriksson, Kommunstyrelsens
ordförande (S)
Ing-Marie Pettersson Jensen
(Pim), sedan lång tid verksamhetsansvarig för kulturmiljövården i vår
kommun, har den 15 februari med
glans avlagt sin doktorsexamen i
arkeologi.
Hennes avhandling på 300 sidor
förutom bilagor, har titeln Norberg
och järnet.
Avhandlingen sammanfattar mer
än femton års forskningsarbete och
omfattar resultaten av flera olika
arkeologiska undersökningar. Den
sammanställer också litteraturgenomgång, kartstudier, namnhistorik och mycket annat. Ett
centralt tema i boken är Bergslagens och bergsmännens betydelse för Sverige genom århundraderna.
Boken finns att köpa i Bergslagens
medeltidsmuseums Besökscentrum
eller på Norbergs bibliotek från och
med 7 mars.
Norbergs kommun gratulerar å det
varmaste!

Kontakt
Ansvarig utgivare:
Staffan Mood, 0223-29123,
staffan.mood@norberg.se
T.f. redaktör
Eva-Lena Silva 0223-29131
eva-lena.silva@norberg.se
Hemsida: www.norberg.se
Facebook: Norberg - låt dig överraskas

Bibliotekariens boktips!
Skönlitteratur
Ny finsk grammatik av den
italienske författaren Diego
Marani handlar om en man som
tappat minnet och sitt språk efter
att ha blivit misshandlad i Trieste i
Italien under andra världskriget. En
militärläkare med finskt ursprung
tar sig an honom, bl a för att det
står ett finskt namn i hans sjömanjacka. Han försöker lära honom
finska och skickar honom till ett
militärsjukhus i Helsingfors. Boken
har fått ett mycket positivt mottagande i många länder.

Monika Fagerholms nya bok
Lola uppochner är en thriller. En
ung man hittas mördad i en liten
stad där alla känner alla. Tvillingpoliserna Lilla och Stora Berglund
undersöker fallet och ytterligare ett
mystiskt mord inträffar.
Faktaböcker
Ett sötare blod – om hälsoeffekterna av ett sekel med socker.
En bok om hur vi påverkas av vad
vi äter är skriven av Ann Fernholm

Norbergs kommun byter telefonileverantör vilket kan ge
störningar i telefontrafiken
Norbergs kommun genomför
under kvartal 1 2013 ett byte av
telefonioperatör och telefoniplattform från Telia Centrex till IP-telefonitjänsten ”Scale” som levereras
av TDC Sverige AB. Syftet med
operatörsbytet är att få billigare och
effektivare telefoni i kommunen.
Projektet genomförs i samarbete
med kommunerna Fagersta, Skinnskatteberg och Hallstahammar.

Nya vävar – klassiska mönster i
ny form av Birgitta Bengtsson
Björk och Tina Ignell. Här finns
Fredrik Backmans debutbok
mönster och beskrivningar till vävar
En man som heter Ove – handlar
av alla de slag - dukar, tabletter och
bl a om den arga äldre mannen i
handdukar, plädar, mattor, kuddar
grannhuset. En underhållande feeloch gardiner.
good-berättelse om vår tid.
Det medeltida Dalarna & VästVi kom över havet heter en bok
manland av Jonas M Nordin .
av Julie Otsuka. I den skildrar
Boken ingår i en serie arkeologiska
hon unga japanskor som kom till
guideböcker om våra landskap. Åtta
Kalifornien på 1920 talet som postlandskap har hittills kommit ut.
orderbrudar.

Vad innebär bytet?

René Vázquez Díaz krönika över
en irrfärd - Städer vid havet ett gripande äventyr om en ung
kuban som skickas till Polen för att Siv Nielsen, bibliotekarie
studera till ingenjör men lyckas så
Stängt på biblioteket 12/3
småningom fly till Malmö. Författaren är bosatt i Sverige sedan
Biblioteket samt tidningshörnan
mitten av 1970-talet.
har stängt hela dagen den 12/3 på
Deckare
grund av utbildning.
Den populäre isländske deckarför- Välkommen åter 13/3!

Datum då störningar i kommunens
telefoni kan inträffa

fattaren Arnaldur Indridasons
senaste bok Den kalla elden finns
nu både som pappersbok och
ljudbok.

Nya telefonnummer till Kultur-,
idrotts - och fritidsförvaltningen
vid Besökscentrum/Nya Lapphyttan fr.o.m.
Död i skugga, Anne Holts nya
bok med kriminalpsykologen Inger 14/3 2013
Johane Vik handlar om en 8-årig
0223 29 030
pojke mystiska olycksfall i hemmet. Besökscentrum
Guide			
0223 29 031
Den finns också som ljudbok.
Ulf Öhman		
0223 29 033
I-M Pettersson Jensen 0223 29 032
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- Alla kommunens fasta telefoner
byts ut mot mobiltelefoner.
- Befintliga anknytningsnummer
som är i bruk kommer att behållas
(med några enstaka undantag)
- Själva växelfunktionen behålls i
Fagersta kommun (även för
Skinnskattebergs kommun)
- Alla kommunala nummer
kommer att vara kopplade till en
anknytning i växeln

12/3 Driftstart för Fagersta och
den gemensamma växeln.
Växeln jobbar parallellt i det nya
växelsystemet (TDC Scale) och det
gamla (Telia Centrex) fram till den
14/3 då Norbergs kommun och
Skinnskattebergs kommun byter till
det nya systemet.
14/3 Driftstart i Norberg.
Bytet mellan systemen görs tidig
morgon för att minimera påverkan
men störningar är tyvärr oundvikliga vid själva bytet.
Erik Lehto

Grattis Frida Hansdotter!
Fantastisk insats vid VM i
Schladming. Norbergs kommun
önskar dig all lycka till framöver
och många fler medaljer!

Vill du gratulera Frida själv, finns
möjlighet under Norberg Slalomklubbs klubbmästerskap i Klackberg den 2:a mars.
Höjd avgift vid försening,
förkommet och förstört material
vid Norbergs kommunbibliotek.
Avgift vid försening
Bok, tidskrift
5:- per påbörjad vecka.
Högst 50:-/bok eller tidning
Videofilm/spel
10:-/dygn.
Högst 50:-/film eller spel
Högsta avgift per
återlämningstillfälle

200:-

Vid helt förkommer eller förstört
material, nyanskaffningsvärde.
Avgifterna gäller från 2013-01-01.
Du som vet att du har försenade
böcker hemma, kan lämna tillbaka
till 2012 års avgift till och med
31/3 2013.
Eva-Lena Silva

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 11
februari 2013
Avsiktsförklaring för Mimerlavsområdet
På kommunstyrelsens uppdrag har
en arbetsgrupp utsedd av kultur-,
idrotts- och fritidsutskottet utrett
utformningen av en framtidsplan
för Mimerlavsområdet. Framtidsplanen innehåller bland annat en
avsiktsförklaring. I den anges
att kommunen har för avsikt att
långsiktigt bevara, utveckla och
utnyttja området med dess
byggnader och anläggningar för
kultur-, idrotts och fritidsändamål,
med särskild inriktning mot barn
och ungdom.
Visionen anges till att området är
en nationell symbol för viktiga
processer och skeenden i
Bergslagens och Sveriges 1900talshistoria. Området förmedlar
starka positiva upplevelser som
genererar kreativitet hos besökare
och användare. Kommunstyrelsen
föreslår fullmäktige att anta
avsiktsförklaring, vision och mål
med mera för Mimerlavsområdet.
Utvärdering av den nya politiska
organisationen
Den 1 januari 2011 ersattes
barn- och utbildningsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden och
socialnämnden med utskott under
kommunstyrelsen. I beslutet ingick
även att ordförandeposterna i
barn- och utbildningsutskottet och
socialutskottet tillfaller oppositionen. På uppdrag har en utvärdering av den nya politiska
presenterats.
Kommunstyrelsen har tagit del av
utvärderingen och överlämnar den till fullmäktige.
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Flytt av Kärrgruvans skola
På förslag av barn- och utbildningsutskottet beslutade kommunstyrelsen att grundskoleverksamheten
i Kärrgruvans skola flyttar till
centrala Norberg från och med läsåret 2013/2014. I beslutsunderlaget
redovisas bland annat pedagogiska
konsekvenser. Kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att
godkänna beslutet.
Svar på motion om Bildande av
estetsikt råd
En motion om att bilda ett estetiskt
råd har återremitterats av kommunfullmäktige på grund av bristande
beslutsunderlag. Kommunstyrelsen
föreslår nu att en informell referensgrupp i estetiska frågor rörande
miljöerna i och kring centrala
Norberg inbjuds till samtal då
behov uppstår.
Avtal om lokaler i Karbenning
Ett hyreskontrakt mellan
kommunen och Karbenningbygdens ekonomiska förening
godkändes. Kommunen hyr lokaler
i syfte att tillhandahålla subventionerade lokaler till föreningar samt
att kommunen själv också har rätt
att disponera lokalerna för t ex
sammanträden.
T.f kommunsekreterare Tove Winqvist

Evenemang
Februari

27/2 Film. ”Searching for
Sugar Man”

Mars

4/3 Författarbesök av Lars Gustavsson
och Agnetha Blomqvist
5/3 Konsert, Ale Möller m.fl.
6/3 Film, ”Good Bye Lenin”
13/3 Film. ”Den siste mammuten”
20/3 Film. ”Jane Eyre”
27/3 Film. ”Råttfångaren”
Med reservation för eventuelle ändringar

