
NYHETS-
För Norbergs kommun 

För mig innebär det här att jag 
tillsammans med mina kommun-
chefskollegor i länets tio kommu-
ner under ledning av regiondirek-
tören arbetar med frågor och för-
slag som ska gynna hela Väst-
manlands utveckling.  
 
 Min ingång i arbetet är att  
regionens tillväxtarbete ska syfta 
till att skapa goda miljöer för  
näringslivets utveckling och kon-
kurrenskraft i hela länet men 
även bevaka så att servicen på 
landsbygden inte urholkas, utan 
snarare stärks, stad och land 
måste hålla ihop.  
  
Under vårt första arbetsår har vi 
inte funnit en optimal arbetsme-
todik och agenda men vi  
kommer att se över arbetet  
genom att ställa oss frågor om 
vad som funkar och vad som kan 
bli bättre. På den politiska arenan 
ses länets kommunalråd och reg-
ionråd i en strategisk regional 
beredning med sex möten per år. 
Min bild är att den här strukturen 
med att ses ger Norbergs  
kommun möjligheter till påver-
kan på ett helt annat sätt än  
tidigare.  
  
Vårt behov av att samordna ut-
vecklingsarbetet med våra vänner 
i Dalarna ökar. Visst behöver vi 
utveckla vår samverkan via sam-
verkansorganen men det handlar 
också om ett arbete med bredare 
penseldrag än så, exempelvis om 
gemensam politisk agenda samt 
formering i infrastrukturfrågor, 
kompetensutvecklingsfrågor för 
företag, utbildningsinsatser på 
olika nivåer samt skapande av 

gemensamma inriktningar på  
socialfondprojekt som syftar till 
att främja övergången till arbete 
och studier.  
 Nej, statens organisering och i 
vissa fall fysiska frånvaro under-
lättar inte alltid vårt mellan-
kommunala samarbete över läns-
gränser men detta ska inte hindra 
våra behov av samsyn.  
Redan idag finns linjer och stra-
tegier tillsammans med Avesta, 
Fagersta, Hedemora, Skinnskat-
teberg över partigränser och ini-
tiativ har tagits för att bjuda in 
Ludvika och Smedjebacken till 
samtalen.  
Det är i denna riktning som 
framtiden finns för Norberg som 
en självständig och vital kommun 
med konkurrenskraftiga företag.  
  Våra kommunspecifika väl-
färdsfrågor är oerhört viktiga och 
centrala men vi behöver också ha 
blicken bortom geografiska grän-
ser.  

Hannu Högberg 
Kommunchef 

Norbergs kommun verkar i 
olika sammanhang tillsammans 
med Länsstyrelsen och inom 
flera politikområden. Det kan 
handla om samordning och ut-
veckling av integration, brotts-
förebyggande insatser, bostäder, 
jämställdhet, arbetsmarknad, 
energi och miljö, listan är dessu-
tom längre än så på de uppgifter 
som regeringen ger Länsstyrel-
sen och som förutsätter samtal 
mellan stat och kommun.  
  
 Utmaningen för oss i Norberg 
är att i vår begränsade organisat-
ion spänna över dessa breda fält 
men med kompetenta medarbe-
tare gör vi det fantastiskt bra. 
Norbergs kommun är definitivt 
med och agerar på den regionala 
nivån och gör det allt som oftast 
riktigt vasst. Vi är medaktörer 
och ser helheter men ställer 
även tydliga krav på våra region-
ala organ när saker inte fungerar 
eller inte är som de borde vara, 
exempelvis busslinje 500.  
 
 Sedan januari 2017 har region 
Västmanland tillsammans med 
kommuner tagit över det region-
ala utvecklingsansvaret från 
Länsstyrelsen.  
Reformen ger kommunerna och 
Region Västmanland en möjlig-
het till ökad påverkan i flera  
viktiga framtidsfrågor för  
Norberg.  
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Hannus tankar 



Samråd för detaljplan Stockrosen 2 och 
Prostudden och Västra centrum  
Norbergs kommun 
 
Detaljplanernas samråd pågår under tiden 6 resp 9 
november t o m 4 respektive 3 december 2017 och 
handlingarna finns på biblioteket i Norberg samt på 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning,  
Strandbacksvägen 7, Avesta  
(öppet vardagar 08.00–12.00, 13.00–16.30). 
 

 

Väntjänsten i Norberg  
behöver volontärer! 

 

 
Vi söker därför dig som har någon timme över och 
vill vara en medmänniska som stödjer och underlättar 
för äldre personer. 
 
Det kan innebära exempelvis besök i hemmet, tele-
fonkontakt, följeslagare vid läkarbesök eller vad ni 
gemensamt kommer fram till. 
Som frivillig får du introduktion till uppdraget, utbild-
ning samt information och regelbundna träffar med 
andra frivilligarbetare. Du får dessutom känna dig be-
hövd och uppskattad!  
 Alla inom Väntjänsten har tystnadslöfte. 
Väntjänsten drivs i samverkan mellan Norbergs  
kommun och Norberg-Karbennings församling. 

Vill du vara med? 
Om du har frågor och funderingar kontakta: 
Norbergs kommun Norberg-Karbennings församling 

Lena Bergman       Raili Karling Forss   
Områdeschef            Diakon 

0223-291 15               0223-298 11 
 
 
Skate!  

 

Är du intresserad av att åka 
skateboard eller kickbike/
scooter så är du välkommen till 
Kraftcentralen vid Mimerlaven. 
Unkans skateboard och  

demokrati-projekt har öppet för dig som går mellan-
stadiet och uppåt.  
Det är gratis och det finns skateboard att låna.  
Unkan finns på plats och kan instruera dig som är 
nybörjare.  

Torsdagar mellan 15.00-19.00 

Frågor? Ring Unkan 0223-29 197 

Välkomna! 

 

 

E-tjänster 

Nya e-tjänster inom Socialförvaltningen 

Sedan början av 2017 har det varit möjligt att följa sitt 
ärende inom ekonomiskt bistånd via Socialförvalt-
ningens e-tjänst ”Ekonomiskt bistånd visa”. Den  
sökande kan via e-tjänsten se när ansökan är motta-
gen och registrerad samt se beviljat bistånd för ansökt 
månad. Den månatliga beräkningen och beslutsmed-
delandet finns även tillgänglig via e-tjänsten och 
behöver därför inte skickas hem i pappersform. Den 
sökande kommer även att kunna följa sitt ärende  
löpande via e-tjänsten genom att få möjlighet till att 
läsa de journalanteckningar som görs. 

Under 2018 kompletteras ”Ekonomiskt bistånd visa” 
med möjligheten att också göra själva ansökan via 
Norbergs kommuns hemsida. Båda tjänsterna bygger 
på säker inloggning via mobilt bank-id.  

Befintliga och kommande e-tjänster hos Norbergs 
kommun nås via www.norberg.se och länken  
”e-tjänster”. 

 

Norbergs förskolor och fritids-
verksamheter berättar! 
 
Halloween-kul på fritids! 
 
Halloween på Källskolans fritidsverksamhet med 
spökrum och disco! 
I nästa nummer av Nyhetsbrevet kommer mer  

information från vår 
kommuns skol– och försko-
leverksamheter. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plusplus är populärt bland barnen, 
de bygger otroliga saker! 

Hiskeliga figurer!!!! 

Hamburgare till mellis i solen!  

http://www.norberg.se


Polisinformation  

Från polisens sida har det varit lite lugnare i kommunen den senaste 
månaden. De flesta händelserapporter som skrivits har varit händelser 
som initierats av polispatrull på plats. Trafikbrott, dopingbrott och 
brott mot knivlagen är brott som upptäckts genom att polispatrull 
stoppat fordon och personer. Trafikkontroller har patrullerna också 
utfört på olika platser. Glädjande är att alla förare varit nyktra vid de 
utförda kontrollerna. 

 Något som är mindre glädjande är de återkommande äggkastningar 
som återigen varit aktuella. Både privatpersoner och affärsidkare har 
fått fasad och fönster nedkladdade med ägg. 
Önskvärt är att vårdnadshavare diskuterar med barnen om 
olämpligheten i att kasta ägg mot fönster eller fasad.  
Även om det är tänkt som ett busstreck så är det inte något som är 
speciellt roligt för den som blir utsatt för det.    

Glöm inte bort att använda reflexer. Nu är det riktigt mörkt morgon 
och kväll och det behövs att vi alla gör vad vi kan för att synas i 
trafiken! 

Eva Lindberg kommunpolis för Lokalpolisområde Norra Västmanland. 

Ni når mig på telefon 010-567 53 94.   

 

Välkommen till skyltsöndag– och julmarknadsvandring 
i Norberg 3/12! 
Torgets handlare och butiker håller öppet med olika erbjudanden. 
 
Abrahamsgården, 2-3 december 11-17 
Hantverkare– och hantverksbutik, äppelglögg och hembakade 
pepparkakor, kranstillverkning och tävlingar. 
Mellan 13-14 båda dagarna, spelar Sara Shahidi sitar . 
 
Klockargårdens Julmarknad, 3 december 11-18 
Försäljning på gården, ponnyridning,  försäljning av skinkmacka– och 
gröt och mycket mer….. 
 
Skinnarängs kvarn, 3 december 13-16 
Försäljning, lotterier, smide, ”Gissa stenens 
vikt”. Arr: Lions och Skinnarängs kvarn. 
 

På Torget 
 
14:30 Dans kring granen  

15.00 Lions stipendieutdelning  

Reservation för tider och programändringar.                

    Välkommen till Norberg! 

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 

Kalendariet 

November 

1/11-30/11 

”Årsringar” 

Skogen i fokus på biblioteket 

 

18 september– 27 

november 

Dans i teaterbiografen, varje 

måndag klockan 19.15-20.15 

 

Tisdagar klockan 15-17 

IT drop-in på biblioteket 

December 

3/12 

Skyltsöndag i Norberg! 

Butikerna håller öppet. 

Julmarknader på  

Abrahamsgården, Klockargårdens 

och Skinnarängs kvarn 

 

10/12 

Adventsmarknad på Haga 

Gård i Karbenning 

Läs mer på 

www.norberg.se 

 

Med reservation för eventuella 

ändringar 

Vad vill du läsa om i nästa nyhetsbrev? 

Tipsa oss gärna! 


