
NYHETSBREV 
För Norbergs kommun 

Några ord om budgeten bör sä-
gas. I början av november beslu-
tade kommunfullmäktige (KF) 
att återremittera budgeten till 
kommunstyrelsen (KS). Det visar 
på en ansvarsfull politik då vi 
dagarna innan vi i första steget 
beslutade om budgeten fick till 
oss att Statistiska Centralbyrån 
(SCB) egenhändigt hade ändrat 
beräkningssätt på två för oss vik-
tiga variabler.  
 
För oss i Norberg som tagit emot 
många asylsökande och flyktingar 
ger det ett kraftigt försämrat ut-
fall. Det är samma sak för Fa-
gersta och Avesta. 
 
Detta var en administrativ upp-
gift från SCB som vi inte riktigt 
ville acceptera. Men vi bedömer 
nu att läget är skarpare än vi först 
trodde. Vi tar alltså tillbaka bud-
geten och bakar om den lite med 
hänvisning till de aviserade för-
ändringarna i kostnadsutjämning-
en. I början av december kom-
mer den uppdaterade versionen 
upp på kommunfullmäktige igen 
för beslut.  
 
Ibland är det nödvändigt att göra 
förändringar i skatteutjämnings-
systemen men en förändring som 
får stora ekonomiska konsekven-
ser för kommuner bör aviseras i 
god tid och genomföras stegvis 
under ett antal år så att kommu-
nerna hinner anpassa sina verk-
samhetskostnader efter de nya 
förutsättningarna. Det har inte 
gjorts i det här fallet och vi kom-
mer att överklaga SCBs beslut. 
 

För övrigt har vi fortsatta dis-
kussioner med de bolag som drar 
fiber i Norbergs tätort och gles-
bygd. Allt fler får frågan att an-
sluta sig men fortfarande är vi 
några som ivrigt väntar på vår 
tur. 
  
Det är snart första advent och jag 
längtar till att få värma årets 
första glögg. För att riktigt 
komma i stämning är mitt tips att 
ta sig ut på julmarknaden som 
handlarna ordnar på torget första 
advent, det brukar vara mysigt! 
 
Allt gott! 
 
 
Johanna Odö (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 

Budget och trygg-
hetsvandring 
 
Snön har kommit och 
vinterdäcken är på. Tul-

panlökarna ligger oplanterade i 
källaren men kan bli fina att 
sätta i kruka till våren tänker jag. 
Det är bra att tänka så när man 
faktiskt behöver prioritera annat 
under dygnets ibland alldeles för 
få timmar. Och i vår kan jag 
tänka att de där lökarna nog gör 
sig bättre i rabatten ändå så då 
kan de få vänta till sent i höst 
innan jag planterar ut dem.  
 
Genom centrala Norberg gick 
höstens trygghetsvandring. Det 
var ungdomsrådet som visade 
oss politiker, tjänstemän och 
polis var de känner sig mindre 
trygga att gå. Röja sly eller sätta 
upp belysning på utpekade plat-
ser är exempel på åtgärder som 
kan behöva göras för att öka 
känslan av trygghet när man ex-
empelvis går hem efter besöket 
på fritidsgården eller cyklar hem 
efter träningen.  
 
När vi efter vandringen samla-
des och summerade det hela var 
det särskilt en sak ungdomarna 
enades om och det var att det 
skulle kännas tryggare om det 
var fler vuxna ute på byn kvälls-
tid. Kanske kan vi vuxna tänka 
på det och istället lägga om nå-
gon kvällspromenad till att ta 
vägen över byn för att öka käns-
lan av trygghet? 
 

Nummer 10, 2016 



Bygget av den nya 

  idrotts– och       

 evenemangshallen 

Den 23 januari nästa år ska 
kommunfullmäktige fatta 
beslut om den nya idrotts-
hallen. Om fullmäktige sä-
ger ja är tidsplanen att 
byggstart ska ske i 
april/maj 2017. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige tog ett inrikt-
ningsbeslut på sitt sammanträde 
den 20 juni 2016, att ge Norra 
Västmanlands kommunalteknikför-
bund i uppdrag att upphandla 
byggnation av idrottshall inklusive 
fritidsgård. 

Fakta om hallen 
Hallens totala yta uppgår till cirka 
2026 kvadratmeter och kommer att 
tillhandahålla en fritidsgård, café, 
servering, klubbrum och omkläd-
ningsrum. En läktare för 230 per-
soner sittande och 450-500 stå-

ende. Hallen kommer  att vara an-
passad för innebandy och hand-
boll. Vid större evenemang så kan 
hallen anpassas med annat golv 
och hallen kommer fungera som 
en yta för mässor, dans, idrott och 
vara en samlingsplats för alla åld-
rar.  

Hallen blir handikappanpassad 
med rätt dimensioner. Uppvärm-
ning sker med hjälp av bergvärme 
och solenergi kan installeras i fram-
tiden. 

 

 

 

 

 
Fritidsgården Unkan får en egen 
ingång till hallen. 

Centralt placerad 
Området där idrottshallen är tänkt 
att byggas ligger vid kvarteret Kro-
nan, mellan riksväg 68 och Nor-
bergsån, intill korsningen vid Abra-
hamsgården.  

Bil– och bussparkering kommer att 
ordnas inom kvarteret i anslutning 
till hallen. 

- Vi välkomnar en ny idrottshall 
och fritidsgård. Det blir en mötes-
plats för många människor med 
olika intressen där också våra barn 
och unga ska få en stabil och trygg 
plats att vara, säger Johanna Odö 
(S), kommunstyrelsens ordförande. 

Med den preliminära tidsplanen så 
kommer den nya hallen att invigas 
med pompa och ståt i maj 2018. 
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Interiören i hallen. 



Julmarknad och skyltsöndag 

Söndagen den 27 november är det första advent och 
skyltsöndag i Norberg. 
 
Välkommen till torget mellan klockan 13-17 där det blir knallar, för-
säljning, dans kring granen, Lions delar ut stipendium, tomtar, glögg, 
korv, hamburgare, räddningstjänsten är på plats och mycket mer!  
 
Skinnarängs kvarn bjuder in till traditionell julmarknad, klockan 13-
17. 
 
Samhälls Vägledarna har julmys och mingel mellan klockan 12-16. 
Tillsammans med projektet Påfart har de öppet hus med rimstuga, 
barnaktiviteter, julkortspyssel, smakbitar från olika länder, lussekatter, 
pepparkakor och julmust. Tillgång till språkstöd på tigrinja och ara-
biska. (Samhälls Vägledarna hittar du i det blåa huset i korsningen Malmgatan- 
Engelbrektsgatan). 
 
Klockargårdens julmarknad med Wermdö klassiker, kolbulle, kalv-
dans, hantverk, hembakat, häst och vagn, ponnyridning, knäck och 
kransar. Avtäckning av Västmanlands största… Välkommen att få reda 
på det klockan 13, marknaden pågår mellan 13-17. 
 
Julmarknad på Abrahamsgården mellan 13-17. Fina hantverk som 
exempelvis silversmycken, glasfusing, keramik, träsmide, stickat och 
must. I huset intill finns Elsa Andersons konditori med kaffe och bak-
verk. 

 

Arr: Handlarna i Norberg, Lions, Skinnarängs kvarn, 
Abrahamsgårdens hantverkare, privatpersoner, Norbergs 
kommun med flera i samarbete. 

 

 

Gratis broddar till 
pensionärer! 

Är du pensionär och 
mantalsskriven i Norberg 
så erbjuder Lions dig 
gratis broddar för att du 
ska kunna gå säkert 
utomhus i vinter. 

Är du över 65 år eller 
sjukpensionär är du välkommen 
att hämta dina broddar på 
Björkängen i lokal Bubblan 
följande datum och tider: 

Tisdagen den 15 november, 
16.00-19.00 
Lördagen den 19 november, 
10.00-16.00 
Tisdagen den 22 november, 
16.00-19.00 

När du hämtar ut dina broddar så 
legitimerar du dig. Är du ombud 
för någon så har du med dig 
legitimation för personen som ska 
ha broddarna. 

Norbergs kommun och Lions 
delar ut gratis broddar i syfte att 
förebygga halkolyckor och främja 
rörelse utomhus. Halkolyckor är 
en stor kostnad för samhället och 
det är därför viktigt att förebygga. 

 

 

Kontakt 

Ansvarig utgivare: 

Hannu Högberg, 0223-291 26 

hannu.hogberg@norberg.se 

Redaktör: 

Nadja Vuorinen, 0223-291 65 

nadja.vuorinen@norberg.se 

Adress:  

Malmgatan 7, 738 21 Norberg 

info@norberg.se 

Evenemang 

21 nov Västmanlandssoffan, Aros Congress Center (Västerås) 

27 nov Julmarknad på torget 

27 nov Julmarknad vid Skinnarängs kvarn 

1 dec Gränsöverskridande musik med Tarabband i Teaterbiografen 

4 dec Bussresa till föreställningen Horisonter 

Tipspromenaderna vid NOK-stugan pågår varje söndag mellan 

klockan 10-12 fram till och med den 27 november. 

 

Med reservation för eventuella ändringar. 

Vad vill du läsa om i nästa nyhetsbrev? 

Tipsa oss gärna! 

Årets sista nummer kommer 18 december. 


