
NYHETSBREV 
För Norbergs kommun 

samt i förlängningen även våra 
idrottsanläggningar. 
  
I mitten av februari var ledande 
politiker, kommunledningen och 
representanter för samverkans-
organen på en konferens som 
kommunledningen arrangerade. 
Vi lyssnade på Po Tidholm och 
hade inför konferensen också läst 
boken ”Läget i landet”, en 
tankeväckande beskrivning av 
den svenska regionalpolitikens 
historia. Tidholm fångar också in 
dagens utveckling där fokus med 
en långsam glidning förflyttas till 
staden samt det urbana som 
norm för framgång. Tidholm 
föreslår i boken en och annan 
lösning om hur vi kan bryta en 
för glesbygden negativ 
utveckling.  
 
Under konferensen inspirerades 
vi också av en hållbarhetsstrateg 
från Rättviks kommun. Det som 
är intressant med Rättvik är hur 
de försöker få till en tydlig lokal 
koppling till Agenda 2030 och de 
globala målen för hållbar 
utveckling.  
De globala målen och Agenda 
2030 syftar till att utrota 
fattigdom och hunger, 
förverkliga de mänskliga 
rättigheterna för alla, uppnå 
jämställdhet och egenmakt för 
alla kvinnor och flickor samt 
säkerställa ett varaktigt skydd för 
planeten och dess naturresurser. 
Alla organisationer behöver bed-
riva ett aktivt hållbarhetsarbete 
för att stoppa en negativ 
utveckling men även för att vara 
relevanta på en marknad. I 
Norberg har vi mängder med 

goda exempel på klimatsmarta 
insatser och utvecklingen går 
verkligen åt rätt håll men har 
ändå anledning att fundera på om 
vi behöver ta ett mera samlat 
grepp om en ekonomisk, social 
och miljömässigt hållbar 
utveckling. 
  
Slutligen. Tack för allt engage-
mang under Engelbrektsloppet 
och de olika tävlingarna.  
Det har varit härligt att följa de 
svenska framgångarna under 
vinter-OS Pyeongchang, ett 
särskilt stort Grattis till Frida 
Hansdotters OS-guld. Du är en 
riktigt god ambassadör för din 
hembygd! 
  
Gå gärna in på kommunens 
hemsida www.norberg.se där ni 
kan hitta aktuell information om 
vår kommun. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Johanna Odö, kommunalråd 
 

 
Ett av mina favoritord eller 
framför allt innebörden av det är 
civilkurage. Att ha mod att stå 
för sin åsikt även om det 
innebär en personlig risk. Den 
som har civilkurage har ofta 
också modet att ingripa när 
någon blir utsatt och behöver 
hjälp. Det betyder att man bryr 
sig om varandra. 
Vi har nyligen tagit beslut i  
Norbergs kommun om att  
införa huskurage i våra 
kommunala bostäder. Målet är 
att förebygga och förhindra våld 
i nära relation genom att 
ge grannar verktyg att agera. 
Huskurage är en policy som 
uppmanar grannar att visa 
omtanke och omsorg vid oro 
för att någon far illa. Det är 
något så självklart som civil-
kurage i husen där vi bor – 
därför kallas det Huskurage.  
 
Majoriteten av dem som utsätts 
för våld i nära relation är  
kvinnor men även barn och män 
drabbas. I Sverige anmäls varje 
dag 50 fall av våld i nära 
relation, det är våld som sker i 
hemmet av en närstående. 
Genom att grannar tillsammans 
beslutar sig för att agera kan liv 
räddas och barn bli hjälpta till en 
ljusare framtid. Vi försöker nu 
även få med de privata 
hyresvärdarna i vår kommun 

Nummer 2 2018 

Johannas 
reflektioner 

Vad vill du läsa om i nästa ny-

hetsbrev? Tipsa oss gärna! 



Polisen informerar 

 
Årets första folkfest är till ända då Engelbrektsloppet 
genomförts i helgen som gått. Förutsättningarna var 
bästa tänkbara, då snötillgången var bättre än på 
många år och vädret bra för både skidåkare och åskå-
dare. 

Oavsett hur mycket arrangörerna gör för att se till att 
allt ska gå så smidigt som möjligt, måste både åkare 
och åskådare använda eget förnuft. Är det anordnat 
parkeringsmöjligheter med parkeringsvakter så borde 
gemene man begripa att det är den parkeringen som 
ska användas. Det är inte upp till var och en att själva 
parkera hur som helst. Boende i närheten av centrum, 
har fått sina infarter blockerade av besökare, så att 
man varken tagit sig till eller från den egna fastig-
heten. Förutom den vrede och irritation som väckts 
hos boende, har även en oro funnits över att utryck-
ningsfordon inte haft möjlighet att ta sig fram vid 
eventuella larm. 

Inför nästa års arrangemang får vi alla hjälpas åt med 
att hjälpa dem som inte förstår bättre. Detta genom  
att påtala att parkering ska ske på anvisad plats!  

Den föreläsning som jag skrev om i förra numret ge-
nomfördes måndagen den 12 februari. Vi var inte så 
många besökare som lyssnade, men vi som var på  
plats fick en mycket bra inblick i hur livet som tung 
missbrukare kan vara. Vi fick även höra hur lätt det 
kan vara att hamna i missbruk oavsett förutsättningar 
 i uppväxten. Föreläsarna kommer från vitt skilda  
uppväxtförhållanden, den ene uppväxt med en föräl-
der och dålig ekonomi och den andra i en familj med 
möjligheter att köpa och få det man önskar.  

De är visserligen uppväxta i olika områden utanför 
Stockholm, men det de berättar om skulle kunna 
hända precis var som helst, även i Norberg. 

Föreläsningen gav mig en hel del att fundera på,  
trots att jag jobbat som polis i drygt 30 år och sett  
vad  
missbruk för med sig.  

Jag kan bara konstatera att det är tråkigt att inte fler 
tog chansen och kom och lyssnade. Till den som tän-
ker att det här kan aldrig hända i min familj, med min 
son eller dotter, vill jag uppmana att tänka om.  
Det här kan hända i vilken familj som helst.   

 

Eva Lindberg, kommunpolis i Lokalpolisområde Norra  
Västmanland  
 
 
 

Tallens förskola 
 
Renoveringen av förskolan påbörjades HT -16 
(höstterminen -16) med byggmöten och planering. 

Under VT-17 (vårterminen -17) påbörjas markarbete 
med att iordningställa  gården för att den ska bli an-
passad till förskoleverksamhet.  

Tallens förskola har huserat i denna skolbyggnad sen 
år 2001. Ombyggnationen var efterlängtad av både 
föräldrar, barn och personal.  

Hela läsåret 2017 har det skett ombyggnation både 
utomhus och inomhus. Vilket har inneburit stor flexi-
bilitet av både personal och barn. 

I mellandagarna var renoveringen klar och vi fick flytta 
tillbaka in i våra nyrenoverade lokaler. 

Vi har även öppnat ytterligare en avdelning, Stubben, 
januari 2018. Detta på grund av högt antal barn i kö till 
förskolan. Avdelningen Stubben är placerad i den be-
fintliga modulen, placerad på gården. 

 

 

 

 

 

Hälsningar Tallens 
förskola 

 

 

 

Utbildning 

I fredags när solen strålade och skidåkare åkte förbi på 
skolgården, arbetade lärare och studiehandledare med 
SKUA - språk och kunskapsutvecklings arbetssätt. 
Tillsammans vill vi bli ännu bättre på att ge alla elever 
möjlighet till att samtala, läsa, förstå och skriva texter.  
 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning, Källskolans personal 

Förskolan Tallen 

Förskolan Stubben 



Biblioteket informerar 
 
Internationella kvinnodagen, den 8 mars, kommer att 
uppmärksammas på biblioteket. Arrangemanget är ett 
sam-arbete mellan Norbergs kommun, Norbergs för-
samling, Rädda barnen, Språkkaféet i Kärrgruvan och 
Avesta dansteam. Program, se separat annons. 

På biblioteket har det sedan ett par år tillbaka pågått 
ett utvecklingsarbete, som är en del i ett större sam-
arbete mellan Västmanlands alla bibliotek. En positiv 
utveckling som syftar till att underlätta för dig som 
använder biblioteket. Det kommer bl.a. att innebära: 
 
-Lättare att låna och lämna i automat—du slipper stå  
i kö. 
-En gemensam katalog med större antal medier. 
-Enklare att reservera från andra bibliotek. 
-En ny gemensam webbsida för regionens bibliotek, 
vilket innebär att informationen blir mer tillgänglig 

Våra nya automater för lån och återlämning kommer 
att finnas på plats inom en snar framtid.  
 
Välkomna till Norbergs bibliotek! 

Hälsningar Bibliotekspersonalen 
Telefon: 0223-291 40 

 

Demokrati– och samhällsutvecklings-
kontoret informerar 

Norberg ska vara  en utvecklad arrangemangs- och 
besöksort. Det är ett av de mål som kommunen  
jobbar med. Ett av årets största arrangemang är  
Engelbrektsloppet som vi fick se prov på för några 
veckor sedan. Föreningen Engelbrektsloppet gör ett 
kanonjobb med klassikerloppet i kommunen och  
tävlingarna växer, i år bland annat med stafetter redan 
på fredag förmiddag. Det kan bli lite svårare att ta sig 
fram i byn under dessa dagar, men de flesta  
norbergare verkar ha överseende och känner mer 
stolthet än stress för att ta sig fram.  

Besöksmässigt var loppet en succé med ännu fler  
människor ute på torget än tidigare år, och de som  
inte kunde vara på plats kunde följa loppen hemifrån 
på nätet. Norbergs kommun gav de som bor på  
kommunens äldreboenden möjligheten att följa  
loppen från de gemensamma grupprummen vilket 
blev väldigt lyckat och något vi gärna fortsätter med.   
  
Nästa år är det jubileum för Engelbrektsloppet, då  
det då är 50 år sedan första loppet åktes.  
Man ska alltid ta tillfället i akt att fira.  

 På tal om firande. Frida Hansdotter, vilken fantastisk 
idrottskvinna! Vi var nog många som hade klockan på 
ringning natten för en dryg vecka sedan då Norbergs 
stolthet visade att hon är bäst när det gäller. OS-
GULD! Det är så oerhört stort, naturligtvis för Frida 
men också för Norberg och norbergarna som nu vill 
fira och hylla. Ett stort grattis till Frida och ett stort 
tack till alla eldsjälar som kämpar i Klackbergsbacken, 
nu närmast med Frida Hansdotter Cup den 3 mars. 
Kanske sås ett frö till framtida OS-framgångar där. 
Heja! 

Daniel Magnusson, Näringslivs- och besöksnäringschef 
0223– 292 60 

 
 
 

 
 
 
Utvecklingsplan för Prostudden och Västra 
centrum i Norberg 
 
Norbergs kommun har, genom miljö- och byggför-
valtningen och i samarbete med Smideman Arkitekter 
AB, tagit fram en utvecklingsplan för hur centrum på 
sikt kan växa mot sjön Noren. Förslaget är nu utställt 
för granskning och du har möjlighet att lämna syn-
punkter.  
 
Programförslaget ställs ut under perioden 19 februari 
– 19 mars 2018 och vänder sig till allmänheten, före-
ningar, företag, fastighetsägare, myndigheter och andra 
berörda. Syftet med utställningen är att göra en sista 
avstämning med allmänheten, förbättra utvecklingspla-
nen ytterligare samt att ge berörda intressenter möjlig-
het till insyn och påverkan. Under denna tid tas skrift-
liga synpunkter på förslaget emot.  
 
Alla planhandlingar finns under hela utställnings-
perioden tillgängliga på biblioteket i Norberg samt på 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, 
Strandbacksvägen 7 i Avesta (öppet vardagar 08.00-
12.00, 13.00-16.30)  
 
Synpunkter på förslaget lämnas skriftligt och skickas 
till Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, 
Plan- och byggenheten, 774 81 Avesta, eller via mejl 
till miljo-bygg@avesta.se, senast den 19 mars 2019.  
 
 



SPORTLOV I NORBERG 
 
 
MÅNDAG 26/2 
11.00-15.00 Fritidsgården Unkan.  Hip-hop workshop. Skriv texter och spela 
in din egen raplåt.  Begränsat antal platser anmäl till 
niklas.persson@norberg.se Årskurs 4-16 år. 
16.00-18.00 Fritidsgården Unkan Tacokväll, begränsat antal platser. Anmäl på 
tel: 0223 29 197. Vi lagar och äter tillsammans Årskurs 7-16 år.                   
 
TISDAG 27/2 
10.00-12.00 Mariagården. Pyssel och kreativt skapande verkstad. 7-12 år 
(Årskurs 1-6). Arrangör: Norberg-Karbennings församling. 
11.00-15.00 Fritidsgården Unkan.  Hip-Hop workshop, fortsätter. 
13.00  Teaterbiografen Film The Emoji Movie för lågstadiet Fri Entré. 
15.30 Teaterbiografen Film Trolls Holiday för mellanstadiet Fri Entré. 
 
ONSDAG 28/2 
10.00 Teaterbiografen Film Aprikoser Aston och Vinga, för förskolan Fri 
entré 
16.00-21.30 Fritidsgården Unkan. Tjejkväll med dans och Unkan häng. 
Årskurs 7-16 år.  
13.00-15.00 Mariagården  
Smyckestillverkning. 13-15 år (Årskurs 7-9). Du får även lära dig göra en 
snygg ask med lock till smyckena. Anmäl till Håkan på 0223 298 05 eller 
hakan.strahle@svenskakyrkan.se, max 12 stycken. Arrangör: Norberg-
Karbennings församling. 
13.00-16.00 Norbergs Bibliotek Slöjda på Lovet.                             
Slöjdkonsulenterna har workshop med  korkar, kapsyler och lock. 
15.30-18.30 Mariagården  
Magic the Gathering . Fritt spel för alla i årskurs 1-9 och gymnasiet. Man ska 
helst ha egna kort med sig. Nybörjarskola finns med enkla  
30-korts lånelekar. Ingen föranmälan krävs. Arrangör: Norberg-Karbennings 
församling. 
 
TORSDAG 1/3 
18.30 Uppstigning i Mimerlaven i den mörka kvällen.  
Utrustning som behövs: Egen ficklampa, oömma, varma, kläder, bra skor som 
du kan gå i gallertrappor med. Max 20 personer. Anmälan till Rolf Rydelius 
0223-29 129. 
14.00 Fritidsgården Unkan. Vvi åker och bowlar. Begränsat antal platser 
anmäl på 0223 29 197 Årskurs7- 16 år.   
15.00-19.00 Skateboard och kickbike i Kraftcentralen. Finns brädor och 
sparkcyklar att låna. 10år och uppåt.    
 
FREDAG 2/3 
14.00-18.00 Norbergs Bibliotek. Lego workshop. För alla åldrar. Kom och 
bygg med lego! Superbyggare Anders Delbom från Avesta inspirerar! 
17.30-20.00 Fritidsgården Unkan. Vi är i Centralskolans Idrottshall. Efteråt 
har vi turneringar på Unkan.  Årskurs 7- 16 år. 
 
Arrangörer: Norbergs kommun, Teaterbiografen, Norberg– 
Karbennings Församling 
 

 

Kontakt 

Ansvarig utgivare: 

Hannu Högberg, 0223-291 26 

hannu.hogberg@norberg.se 

Redaktör: 

Eva-Lena Silva 0223-291 31 

eva-lena.silva@norberg.se 

Adress:  

Malmgatan 7, 738 21 Norberg 

info@norberg.se 

norberg.se 

facebook.com/norbergskommun 

Kalendariet 

Februari 

 

26/2-2/3 
Sportlov. Se separat program 

 

Mars 

5/3 Föreläsning. 
 ”Den egna berättelsen – 
 om psykisk ohälsa och 
 migration” med Rahebe 
 Rezai Nejad  

 ”Tillsammansveckan” 

12/3 Föreläsning 
 ”Att storma in i väggen 
 som 20-åring – och hur 
 jag tog mig därifrån” 
 med Susanne Tell  
 ”Tillsammansveckan” 
April 

28-29 Lions Vårmarknad 
 
Maj 
19 Brandlöpet 
 

Med reservation för eventuella 

ändringar 

Vad vill du läsa om i nästa nyhetsbrev? 

Tipsa oss gärna! 


