NYHETSBREV

FÖR NORBERGS KOMMUN Nr. 6 2013
Åsas spalt juni 2013
Nu är sommaren, och med den
sommarlovet, äntligen här! Vi är
många som ser fram emot några
lediga veckor men det är också flera
som nu påbörjar sitt första jobb. Ett
vikariat eller feriejobb kan vara guld
värt på flera sätt, inte minst i det fortsatta yrkeslivet.
Norbergs kommun har uppmanat
andra arbetsgivare att anställa en arbetslös ung i sommar och kommunen
bör förstås föregå med gott exempel.
I sommar anställer kommunen ca 75
sommarvikarier, ytterligare 1-2
arbetslösa ungdomar (21-26 år),
16 feriearbetare i gymnasieåldern
samt bidrar med pengar så att ca 30
Norbergs-ungdomar får möjlighet att
starta och driva ett företag eller
projekt i sommar. Det tycker jag att
vi som invånare kan vara stolta över.
Flera kommuner i landet har uppmärksammat att Norbergs kommun
de senaste åren lyckats vända ekonomiska underskott till överskott och
samtidigt vänt skolans resultat från
botten till toppen.
Under våren har vi berättat om hur
detta gått till för Rättvik, Sollefteå
och Munkedals kommuner. Flera har
hört av sig och det är förstås oerhört
roligt att det förändringsarbete vi
genomför intresserar så många.
En annan kommunal verksamhet
som har utmärkt sig på senare tid är
äldreomsorgen.
I Socialstyrelsens enkät från i höstas
om nöjdheten med Särskilt boende,

(d v s Björkängen, Granbacken och
Korttidsboendet i Norberg) svarar
100 % att man är ganska eller mycket
nöjd med sitt särskilda boende i
Norberg.
Helt fantastiskt! Ett stort och varmt
tack till all personal som tar hand om
våra gamla på ett utomordentligt bra
sätt. (Läs mer på sidan 2 i Nyhetsbrevet).

Tills sist vill jag önska er alla en
rolig, skön och upplevelserik
sommar. Själv ska jag umgås med
familjen och försöka ladda batterierna, för det blir – som vanligt – en
intensiv och spännande höst i
Norberg.
Åsa Eriksson (S)
Telefon: 0223-29 280
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsen har beslutat om
extra utvecklingspengar (drygt 1
Mkr) till Äldreomsorgen i Norberg i
år, vilket förhoppningsvis bidrar till
en ännu bättre verksamhet i framtiden.
Efter önskemål från lokala företag
har jag under våren bjudit in Länsstyrelsen och Trafikverket till en
diskussion om att eventuellt återuppta godstrafik på järnvägen genom
Norberg igen. Om det är möjligt
kommer att visa sig under senhösten.
Kommunstyrelsen i Norberg har
sagt ja till att en ansökan om att få
bilda regionkommun i Västmanland
från 2015 skickas in till regeringen.
Arbetet med att ta fram förslag till
hur en eventuell regionkommun
kan se ut och styras pågår och jag
är en av politikerna i den utsedda
styrgruppen för det projektet.
Tanken är att samla det regionala utvecklingsansvaret hos Landstinget
(den framtida regionkommunen) och
att flytta över befogenheter och ansvar för utvecklingsarbetet från
länsstyrelsen till de av folket valda
företrädarna.

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

Norberg - Årets företagarkommun 2012

Beslut i korthet från kommunfullmäktiges sammanträde den 10
juni 2013
Norbergs kommuns årsredovisning 2012
Fullmäktige beslutade att i enlighet
med revisorernas förslag att fastställa
årsredovisningen 2012 för Norbergs
kommun. På förslag från revisorerna
beviljades ansvarsfrihet för Norbergs
kommun verksamhetsåret 2012.
Norra Västmanlands Utbildningsförbunds årsredovisning 2012
Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) har antagit årsredovisning för 2012. Årsredovisningen
uppvisar ett överskott på 1 915 000
kronor.
Fullmäktige beslutade att godkänna
årsredovisningen.
Renhållningstaxa Norbergs
kommun

Minnesgåvor
Anställda i Norbergs kommun får
efter 25 års anställningstid en minnesgåva.
Sex jubilarer mottog vid dagens möte
minnesgåva, diplom och blommor
efter att ha arbetat 25 år i kommunens tjänst.
Försäljning av fastigheten Berget
Ett förslag på köpekontrakt avseende
fastigheten Berget har inkommit från
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund.
Köpeskilling är 175 000 kronor.
Fullmäktige godkände försäljningen
enligt föreliggande förslag till
köpekontrakt.
Inkommen motion
Gunilla Persson (S) inkom med en
motion om att ge kommunstyrelsens i
uppdrag att till nästa nationaldag utreda på vilket trevligt sätt man skulle
kunna uppmärksamma våra nya Norbergare som fötts i perioden mellan
nationaldagarna.

Norberg bästa äldreboendena i
landet!
På äldreboendena i Norberg trivs alla!
Enligt socialstyrelsens Äldreguide
svarar 100 procent i kommunen att
de är nöjda med sitt boende.
Expressen publicerar 2013-05-24 ett
reportage från Björkängens äldreboende.
Där har man intervjuat några boende
som särskilt lyfter fram att det bästa
är det goda bemötandet från personalen, ”de är trevliga och tillmötesgående och frågar hur man vill ha det”.
Regelbundna bo-råd ger de boende
möjlighet till delaktighet och upplevelsen är att de ofta får gehör för
frågorna som tas upp, att man blir
lyssnad på
Ett annat positivt exempel är den
trivseltid som vi infört som ger de
boende möjlighet till två timmars
trivseltid i månaden. Trivseltiden är
individuell, en del väljer extra promenader medan andra väljer att dela upp
den och få lite extra samtalstid.
Vi tackar all personal som bidragit till
detta fina resultat.

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund har sett över grunderna
för avgiftsuttaget för enfamiljshus
kontra flerfamiljshus i syfte att få en
så rättvisande taxa som möjligt.

Fullmäktige beslutade att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
——-

Fullmäktige beslutade att anta förslag
till ändringar av avgifterna i Avgiftsbilaga till renhållningstaxa för
Norbergs kommun att gälla från
1 januari 2014.

Sommaröppet på biblioteket
Måndag
12-18,
Tisdag-fredag
12-17
Under veckorna 28, 29 och 30, 8/7-26/7,
är biblioteket öppet :
Måndagar och fredagar mellan 14.00-17.00
Övriga dagar stängt dessa veckor (se ovan)

Va-taxa Norbergs kommun
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund föreslår justeringar i vataxan att gälla fr.o.m.1 oktober 2013.
Fullmäktige beslutade anta förslag
till ändring av avgifterna. Förslaget
innebär en höjning av anläggningsavgiften med 5 % och en höjning av
brukningsavgiften med 4,7 %. Även
de fasta avgifterna höjs med
2,5 %.

Liselotte Eriksson
Socialchef

Tidningshörnan öppnar 10:15 och stänger när biblioteket stänger med
undantag v. 28, 29 och 30 (se ovan) då tidningshörnan följer bibliotekets
öppettider.
Hängmatte-tips!
Lyssna på musik genom Naxos Music Library! Det kostar ingenting, det enda
du behöver är ett bibliotekskort i Norbergs kommun. Klicka in dig på fliken
"Databaser" under fliken Bibliotek och du hittar länken till musikbiblioteket .
Du kan lyssna genom din smart-phone eller surfplatta.

Öppettider Bergslagens medeltidsmuseum med Nya Lapphyttan:
Öppet dagligen
13 maj - 15 september kl. 10 – 16.
21/5 och midsommarafton stängt.
Fritt inträde.
Guidning erbjudes
27 juni - 4 augusti,
torsdag till söndag kl. 14.
Observera!
Nytt telefonnummer:
Berghuset reception 0223-290 30
——Norberg till Ullbaggegalan ?!
Två Norbergsprojekt har från olika
håll nominerats till höstens Ullbaggegala i Stockholm. Ett evenemang där
Jordbruksverket i olika klasser varje
år väljer landets bästa utvecklingsprojekt.
I kategorin bästa landsbygdsutvecklingsprojekt har Länsstyrelsen i Västmanland nominerat Ko Koll & Ko
Kontakt som genomförts av kommunens kultur- idrotts- och fritidsförvaltning.
Därtill har Skogsstyrelsen nominerat
Ulrica Persson och Dialogkraft som
en av årets landsbygdsföretagare. Till
final går de tre bästa i varje klass.
Alla nominerade och motiveringar
www.landsbygdsnatverket.se.
Klicka på ikonen för Ullbagge-galan.
——-

Skolstart 19/8
Förskoleklass och åk 1
08.00-10.00
Åk 2-6
08.00-12.45
Åk 7
08.00-12.45
Åk 8
08.30-12.45
Åk 9
09.00-12.45

Dal Edvin – målningar &
skulpturer

Öppettider Norbergs
turistinformation

Utställning 6/6 – 15/9 på Besökscentrum vid Nya Lapphyttan, av verk
i kommunens ägo. Vernissage torsdag
6 juni kl. 10.00 Torsdag 13 juni kl.
19.00 samlas vi för att berätta minnen
kring Norbergs-konstnären. Du som
äger alster av Dal Edvin är välkommen att ta med och visa.
——-

18/6 - 17/8 2013

Utställning Natur & Kultur
Klackberg och Utställning
Natur Bruk Maskinhuset
Kärrgruvan
Utställning dagligen
13 juni – 18 augusti kl 12 – 16.
Fritt inträde.
För ytterligare information,
ring 0223-290 30

Tisdag-lördag
10:00-15:00
Söndag-måndag stängt
Stängt 21 juni
Extraöppet vid arrangemang.
Telefon 0223-29 130

——-

Norbergs kommun
tillönskar alla en riktigt
skön sommar!

Evenemang juni 2013
Juni
19/5-31/8
6/6-19/5
13/6-18/8
29/6
29/6
Juli
4/7
57
6/7
6/7
7/7
20/7

Utställning ”6:e Sinnet”
Dal Edvin – målningar & skulpturer, utställning
Utställning Natur och Kultur, Klackberg
Utställning Natur Bruk, Maskinhuset
Amandadagen i Karbenning
Sommarträff 2013 med rally, Svenska Volvo/PV-klubben

Bygdetrav, Mimerbanana
Engelbrektslöpet
Engelbrektsstafetten
Exkursion Lapphyttan, Olsbenning
Historisk vandring i Klackbergsreservatet

20/7
25-27/7
26/7
28/7

Woulfman Jack och Roffe Wikström i Kärrgruveparken
Utflykt till Digerkälla
Norbergfestival
Ulrik Munther till Kärrgruveparken
EngelbrektsTuren och UngdomsTuren

Augusti
2-3
6/8
19/8
16-17/8
31/8
31/8-15/9

Gruvpunk
Barnens dag på Karlberg
Ebba Gold & Nattugglorna
Visfest i Kärrgruveparken
Torson, Docenterna, Sator
Medeltida järnframställning

Med reservation för eventuella ändringar

