
NYHETSBREV 
För Norbergs kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En annorlunda jul är också en jul 

Snart lägger sig snön över Norberg och 

den bygd vi är så stolta över kommer visa 

sig i sin vackraste vinterskrud.  

Om man kisar lite kan det nästan se ut precis som 

det ska men den som tittar lite närmare ser att det är 

något som skiljer sig. Det kommer vara färre männi-

skor ute på ärenden och färre som reser till sin nära 

och kära. Julen och vintern kommer präglas av den 

pågående pandemin men det kommer ändå att vara 

en jul. En jul som vi firar på lite annorlunda sätt 

med kanske telefon eller över datorn med våra 

vuxna barn eller äldre släktingar. Även om det inte 

kommer vara som det brukar kommer barnen som 

vanligt ha pirr i magen på julaftonsmorgon, granen 

ska kläs, gröten ska ätas…. 

Det är extremt viktigt att vi orkar hålla ut och 

minska smittspridningen, ett Coronavirus tar ju inga 

särskilda julhänsyn utan smittar oavsett det är jul 

eller inte. Inom kommunen har vi tagit till stora åt-

gärder för att säkra den vård, omsorg och övrig 

kommunal service som behövs för att samhället ska 

fungera.   

 

 

 

Nummer 11, december 2020 

Vad vill du läsa om i nästa  

nyhetsbrev? Tipsa oss gärna! 

Johanna Odö (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 

Christian Foster 

Kommunchef 

 

Vi är trygga i att kommunen kommer finnas där vi 

behövs med hemtjänst, särskilda boenden, snöröj-

ning, social omsorg med mera men vi behöver alla 

hjälpas åt att begränsa smittspridningen och ta an-

svar. 

Det kommunala arbetet har fortgått som det ska 

under året och kommunen har antagit en ny budget 

för 2021. En budget som riktar framåt med sats-

ningar inom trygghet, skola och äldreomsorg.  

Spännande saker i budgeten som kommer märkas 

påtagligt de kommande åren är klimatanpassningen 

av Norbergsån, ombyggnad av kommunhuset och 

utvecklingen av Västra centrum och Prostudden. 

Ta hand om er och ta hand om varandra.  

 

 

 



Ansvarig utgivare 

Christian Foster 

Kommunchef 

Tf. Redaktör 

Ida  Långbacka 

www.norberg.se 

facebook.com/norbergs.kommun 

Bibliotekets öppettider kring jul och 
nyår: 

21-22/12           Öppet 12-17 

23/12                 Öppet 12-15 

24-25/12           Stängt 

28-29/12           Öppet 12-17 

30/12                  Öppet 12-15 

31/12-1/1         Stängt 

4/1                      Öppet 12-17 

5/1                      Öppet 12-15 

6/1                      Stängt 

7-8/1                  Öppet 12-17 

8/1 kl. 10-11 Öppet för dig som tillhör en riskgrupp 

9/1 kl. 11-14 Lördagsöppet 
 

Biblioteket jobbar med att förebygga en ökad smitt-
spridning av Covid-19 i Norbergs kommun och an-
passar därför verksamheten, läs mer på 
www.norberg.se.  

Om du tillhör en riskgrupp kan vi hämta och lämna 
böcker hemma hos dig. Kontakta bibliotekets re-
ception om du önskar hjälp med det: 0223/291 40 

 

Äntligen! 
Biblioteket i Norberg startar bokcirkel på facebook. 
Vill du vara med? Det är enkelt! 
Gå in på bibliotekets facebooksida och gå med i vår 
grupp Digital Bokcirkel före 13 december. Där hit-
tar du också mer information om boken vi kommer 
att börja med. 

Vill du veta mer eller har du några frågor ring oss!

0223-29140 

 

Polisinformation december 2020 

Vi har kommit in i julmånaden med allt vad den in-

nebär. I år blir helgerna helt annorlunda jämfört 

med tidigare år. Men vi får ta sikte mot 2021 redan 

nu och hoppas att vi då får ett mer ”normalt” liv. 

Det enda vi vet är att situationen är lika för oss alla, 

oavsett vad vi tänker och tycker om det.  

Första snön har lagt sitt täcke över kommunen vil-

ket har märkts bl a av sladdande fordon. Polispatrul-

lerna får till uppgift att kontrollera bilar och förare, 

vilket görs i den mån möjlighet finns. Men polisen 

kommer aldrig att ha möjlighet att befinna sig på 

plats hela tiden.  

Just nu pågår en kampanj för att vi ska bli fler kolle-

gor i Norra Västmanland. Bl a genom inslag i sociala 

medier. Känner du någon som du tror skulle passa 

att jobba som polis? Prata då med vederbörande och 

försök förmå hen att söka. Idag är det möjligt att 

söka till polisutbildningen när som helst under året. 

Det är också möjligt att läsa utbildningen på distans. 

Anledningen till att vi vill att fler från området ska 

söka, är framför allt möjligheten till att hen blir kvar 

när anknytningen finns. 

Från lokalpolisområde Norra Västmanland vill vi 

önska er alla en så God Jul och ett Gott Nytt År 

som möjligt! 

Tänk på varandra! Håll avstånd och tvätta händerna 

(det kan inte sägas tillräckligt ofta). 

Eva Lindberg kommunpolis i Norberg och Skinnskatteberg. 

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 

rekommendationer med anledning av 

detta. 

Vad vill du läsa om i nästa  

nyhetsbrev? Tipsa oss gärna! 

http://www.norberg.se/

