
NYHETSBREV 
För Norbergs kommun 

kopplar dem till planerade verk-
samhetsinsatser, innehållet består 
av politiska prioriteringar men är 
samtidigt ett planeringsdoku-
ment. 
Förutom att fortsätta utveckla 
och förbättra våra lagstadgade 
verksamheter kan vi i planen läsa 
att utvecklingen av Norberg fort-
sätter med förnyad kraft och att 
Norbergs kommun, genom miljö
- och byggförvaltningen, har bör-
jat ta fram ett program för ut-
veckling av centrala Norberg. 
Därför vill vi att så många nor-
bergare som möjligt skickar in 
sina idéer och synpunkter innan 
själva skissarbetet börjar. Idéerna 
behöver inte bara handla om 
byggnationer utan kan även gälla 
parker, gångstråk, rekreationsom-
råden mm. Skicka in beskrivning-
arna av ditt allra drömmigaste 
Norberg innan den 15 mars! 
 
Vidare i verksamhetsplanen kan 
vi läsa att en fritidsbank kommer 
att startas i Norberg och att fri-
tidsbankens verksamhet ska un-
derlätta för fler människor att ha 
en aktiv fritid. På fritidsbanken 
kan man låna sport- och fritidsut-
rustning gratis. 
 
Kostverksamheten i kommunen 
ska via ett nytt datasystem säker-
ställa en klimatsmart kosthante-
ring med minimalt matsvinn. 
Matsvinn är mat som slängs men 
som hade kunnat ätas om den 
hade hanterats på ett annat sätt. 
Genom att minska svinnet bidrar 
vi till en bättre miljö och eko-
nomi.  
 

Vi kan också läsa att vårt lokala 
närings- och föreningsliv ska ges 
möjlighet att presentera sin verk-
samhet för våra elever på skolan i 
större utsträckning. Samverkan 
mellan skola, näringsliv och andra 
arbetsgivare är jätteviktigt för att 
eleverna ska kunna se vad de ska 
använda sina kunskaper till och för 
att de ska förstå i vilket samman-
hang de själva verkar. Då kan de 
också lättare skapa sina framtids-
drömmar.  
 
Ta nu hand om er lite extra i 
dessa pandemitider så ses vi på 
byn! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politik är att vilja förändra. 
Men minst lika mycket handlar 
det om att prioritera, vilket säll-
an är så enkelt som man kan 
tro.  
I skrivande stund är det tisdags-
kväll och jag har tagit med mitt 
digitala kontor till stallet, dottern 
tar hand om hästen och jag jobbar 
klart för dagen. Det är tyvärr allt 
för sällan jag reflekterar över vilket 
rikt liv jag har men ikväll slås jag 
av det. Visst kräver livet i sig ett 
visst pusslande och prioriterande 
men går det inte som planerat 
hanterar vi det ändå.  

 
Norbergs kommun ansvarar för 
en stor del av den samhällsservice 
som finns i Norberg. Att tillhan-
dahålla förskola, skola, äldre-
omsorg och socialtjänst är bland 
kommunens viktigaste uppgifter 
och ska enligt lag bedrivas i varje 
kommun. Det kommunala själv-
styret ger dock kommunen stor 
frihet att själv bestämma om sin 
verksamhet.  
Det finns frivilliga verksamheter 
som kommunen kan åta sig att 
driva, dessa verksamheter bestäms 
av oss lokalpolitiker. Exempel på 
sådana är fritidsverksamhet, tur-
ism, kultur, bostäder och närings-
liv. Det är områden vi norbergs-
politiker bedömer som viktiga för 
våra invånare och för kommunen.  

De utmaningar Norbergs kom-
mun står inför ställer krav på lång-
siktighet och bred uppslutning 
kring gemensamma mål. Vi nor-
bergspolitiker har därför tagit be-
slut om en ny verksamhetsplan för 
hela kommunen. Den samlar 
kommunens långsiktiga mål och 
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Coronaviruset (covid-19) 

Norbergs kommun följer utvecklingen av 

coronaviruset (covid-19). Du hittar aktuell 

information på vår hemsida och i våra sociala 

kanaler. Vi följer myndigheternas 

Polisinformation februari 2021 

Så har vi då fått en riktig vinter jämfört med tidigare 

år. Visserligen har februari varit kall, men vi har 

också fått många fina soliga dagar. Positivt med alla 

som fyller de fina dagarna med promenader eller 

skidåkning. Promenader är ett bra sätt att kunna 

umgås i dessa tider.  

Från polisens sida har det varit en lugnare period. 

Patrullerna har kunnat ägna sig åt mycket 

trafikrelaterad verksamhet i form av bl a 

fordonsstopp och kontroll av nykterheten. 

Visserligen brukar årets första månader vara lite 

lugnare, men i år är läget lugnare än på många år. 

Att vi inte får mötas i några större grupper utan 

måste hålla avstånd till varandra är nog en väldigt 

avgörande del till att det är lugnare. Många är de 

företagare i Västmanlands län som utsatts för 

inbrott i sina företagsbilar. Därför vill jag påminna 

om att inte förvara tankkort och kod i bilarna.  

I region Mitt ökar bedrägerierna i vissa kommuner. 

Jag vill därför på nytt påminna om vad du kan göra 

för att slippa bli utsatt: 

Lägg på luren om du blir misstänksam mot person 

eller samtalsämne. Kom ihåg att det oftast är trevliga 

och tillmötesgående personer som ringer. De gör 

allt för att du ska uppfatta dem som 

förtroendeingivande. 

Svara aldrig med ett ja i samtalet. Om någon frågar 

om du är XX, säg då inte ja det är jag utan fråga 

tillbaka ”vem är det som frågar”. Ditt ja kan 

användas i ett helt annat sammanhang än du avser. 

Lämna ALDRIG ut personnummer eller hjälp med 

att logga in på bankID. Din bank eller polisen ringer 

aldrig och frågar dig om detta. 

Just nu är det vanligt att en mycket trevlig person 
ringer och berättar att det gjorts en felaktig 
insättning på ditt konto. Du uppmanas att ta dig till 
bankkontoret för att detta ska rättas till. Men om du 
har svårt att ta dig dit, är de snälla och kommer hem 
till dig.  

 

 

Om det ringer på dörren strax efter samtalet, öppna 

inte. Utanför står då en person med en bärbar 

betalkortsläsare. Om du stoppar in ditt kontokort 

och slår din pinkod förs dina pengar över till ett 

annat konto. 

Eva Lindberg kommunpolis i lokalpolisområde Norra 

Västmanland. Ni når mig på 010-5675394 eller 

eva.lindberg@polisen.se 

 

Aktuellt på biblioteket 

Förhållningsregler vid besök på biblioteket. Det är 
viktigt att hålla sina ärenden så korta så möjligt. Det 
tillåts max 10 besökare på biblioteket samtidigt.  

Det finns 2 bokningsbara datorer, men boka bara tid 
om du har ett viktigt ärende eller behöver skriva ut 
något. Max 15 min. per person. Tidsbokning görs 
per telefon 0223/291 40 eller i receptionen. Endast 1 
person vid datorn och pga restriktioner kan 
bibliotekspersonal inte hjälpa till vid datorerna.  

Vi vill även tipsa om vår digitala bokcirkel!  
Gå in på bibliotekets facebooksida och gå med i vår 
grupp Digital Bokcirkel före 8 mars. Där hittar du 
mer information om boken vi kommer att läsa. 
Vill du veta mer eller har du några frågor ring oss! 

0223-29140 

Vad vill du läsa om i nästa  

nyhetsbrev? Tipsa oss gärna! 


