
NYHETSBREV 
För Norbergs kommun 

planlagd mark för bostäder, 
bland annat i Kärrgruvan och 
Karbenning som inte är bebyggd. 
Bjurfors är det större bebyggelse-
området där planlagd mark för 
fler bostäder saknas. 

I Norberg finns cirka 8,5 hektar 
mark i kommunal ägo som är 
planlagd för industri och verk-
samheter. Ytan är fördelad mel-
lan Davidsbo i söder och Spän-
narhyttan i nordost.  

Framtidens byggande är viktiga 
frågor för Norbergs utveckling. 
Vi behöver snabbt kunna erbjuda 
mark för både bostadsbyggande, 
industri- och företagsetableringar 
vid visat intresse. Vi vill bli bättre 
på att visa ändamålsenlig mark 
för att fler etableringar ska ske i 
Norberg. 

På samma möte redovisades pro-
gram för centrala Norberg som 
har sitt ursprung i översiktspla-
nen. Den fastslår att kommunen 
bör gå vidare med att utreda för-
utsättningarna för bebyggelseut-
veckling när det gäller bostäder 
och verksamheter inom oexploa-
terade ytor i tätorten, inklusive 
anslutning/anknytning till riksin-
tresset för kulturmiljövård i Nor-
bergs centrum. 

Inom programarbetet kan behov 
av ny bebyggelse, utvecklade of-
fentliga rum som torg, parker 
och grönstråk, gång- och cykels-
tråk och så vidare diskuteras och 
ses i ett sammanhang, vilket ger 
en fördjupad helhetsbild över 
framtida markanvändning. 

 

Programmets syfte är att skapa 
en stabil grund för framtida be-
slut om markanvändning och 
möjliggör även en snabbare de-
taljplaneprocess för exempelvis 
ny bebyggelse. 

Det är vi Norbergare som är och 
skapar vårt samhälle så låt oss 
fortsätta hjälpas åt. 

PS. Appen ”Visit Norberg” finns 
där appar finns! 

På ett frukostmöte jag var på nyli-
gen berättade några företagare om 
hur sommaren 2019 varit. De pra-
tade om hur viktig turismen är för 
deras butiker och företag. Turism-
en gör vår kommun levande och 
vi vill att fler ska upptäcka vad 
Norberg har att erbjuda.  

Visit Norberg är kommunens ny-
aste digitala turismsatsning. ”Visit 
Norberg” finns bland annat som 
app i telefonen och på webben. 
Där kan du som stolt Norbergare 
eller som turist i Norberg gå in 
och läsa mer om vad som finns att 
se och uppleva i vår kommun. 

Bostadsbyggandet och industrieta-
bleringar är två viktiga frågor för 
kommunen. På senaste kommun-
styrelsemötet var Västmanland-
Dalarna miljö- och byggförvalt-
ning inbjudna för att bland annat 
redovisa vilka områden vi har i 
Norberg för industrietablering och 
bostadsbyggande. 

I de centrala delarna av Norberg 
finns relativt gott om planlagd 
mark för att bygga bostäder. Med 
de möjligheter till planläggning 
som följer av utvecklingsplanen 
för Prostudden och Västra cent-
rum kan utbudet komma att bli än 
större. 

Nära tätorten, vid Klackberg, 
finns även planlagd mark. I övriga 
delar av kommunen finns en del 
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Turistsatsningar och 
framtidens 

bostadsbyggande 

Vad vill du läsa om i nästa  

nyhetsbrev? Tipsa oss gärna! 

Johanna Odö (S) 

Kommunalråd 



Balansera mera 

Under vecka 40, 30 september – 6 oktober genomförs 
en årlig nationell kampanj – Balansera mera. 
Kampanjen har tre teman: mat, motion och medicin. 
Kampanjen uppmärksammar hur man själv kan 
minimera risken för att falla. 

Sök efter artiklar med bibliotekets 

nya tjänst 

Bibliotekets nya tjänst gör det möjligt att söka efter 
artiklar i tidningar och tidskrifter. Du loggar in med ditt 
lånekort och PIN-kod. 

Med ArtikelSök får du: 

 över två miljoner noga utvalda hänvisningar till 
artiklar i tidningar och tidskrifter´ 

 en dagligt uppdaterad databas med 20 000 nya 
artiklar varje år 

 många artiklar i fulltext direkt på skärmen 

Du hittar en direktlänk på norberg.se. 

Ansvarig utgivare 

Hannu Högberg 

Kommunchef 

Redaktör 

Nadja Vuorinen 

Informatör. Telefon: 0223-291 65 

www.norberg.se 

facebook.com/norbergs.kommun 

Infomentor 

InfoMentor är en gemensam 
läroplattform för kommunikation mellan 
vårdnadshavare och skola/fritids/
förskola. I InfoMentor kan du rapportera 
frånvaro, boka tid för utvecklingssamtal 
eller ställa frågor till en pedagog. Alla 
kommunala förskolor, fritidshem och 
skolor använder idag Infomentor. 

Det är inte bara kommunikationen som blir enklare. 
Du kan också rapportera frånvaro, boka tid för 
utvecklingssamtal eller ställa frågor till en pedagog i 
den nya plattformen. Du som vårdnadshavare inom 
förskola/fritidshem lägger in barnets schema i 
plattformen, det måste finnas ett uppdaterat både i 
barnomsorgswebben och i InfoMentor. 

Via plattformen följer du vad som sker på skolan/
fritids/förskolan och barnets utveckling. 
Vårdnadshavare får tillgång till barnets portfolio 
med bilder, filmer och kommentarer om lärandet. 

Behöver du hjälp med inloggningsuppgifter eller 
liknande kan du kontakta: 

Förskola 
Torbjörn Åkerlund 
Biträdande rektor  
E-post: torbjorn.akerlund@edu.norberg.se 

Källskolan fritidshem, förskoleklass till år 3 
Ann-Christine Rask 
Biträdande rektor/administratör 
E-post: ann-christine.rask@edu.norberg.se  

Centralskolan år 4 till 9 
Malin Olofsson 
Skoladministratör 
E-post: malin.olofsson@edu.norberg.se 

 

 

 

 

 

 

Evenemang 

2 oktober Pierre Schori i Teaterbiografen.  

  Klockan 18.00. 

5 oktober Kulturkalas på biblioteket. Aktiviteter 

  hela dagen klockan 13.00-21.00. 

27 oktober Little Gerhard, Matti Koskinen, Moa 

  Olivensjö kompade av Knektarna.  

  Klockan 15.00. 

Med reservation för eventuella ändringar. 


