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Norbergs kommun har ett mål för 
hur vi vill utvecklas: Vision 2015.  
Det är hög tid att revidera visionen 
och fundera över hur vi vill att vårt 
samhälle ska se ut år 2025. Kom-
munledningen höll en utvecklings-
konferens i mars där vi lade grunden 
till det framtida arbetet.  
Planen är att alla medborgare i  
augusti ska få möjlighet att bidra med 
sina tankar och idéer om visions-
arbetet via medborgarmöten och 
sociala medier. I november ska  
kommunfullmäktige besluta om  
Vision 2025. 

För ett par år sedan skrev ett antal 
företagsrepresentanter till mig och 
bad om hjälp att få igång godstrafik 
på järnväg till centrala Norberg igen. 
I samma veva beslutade Trafikverket 
att de skulle upphöra med underhål-
let på den aktuella järnvägen.  
Beslutet att inte längre underhålla är 
ett tydligt första steg till nedläggning 
av järnvägen. 

De intresserade företagen, Engels-
berg – Norbergs Järnvägshistoriska 
förening och kommunen proteste-
rade. Norbergs kommun och Läns-
styrelsen Västmanland har tillsam-
mans finansierat en mindre utredning 
av vad som måste åtgärdas på sträck-
an för att den ska kunna bära gods 
igen. Utredningen visar att om Tra-
fikverket håller med begagnade syllar 
och spår behövs 4,2 Mkr för upp-
rustningen. 

I år finns, tack vare Trafikverket och 
Länsstyrelsen Västmanland, pengarna 
avsatta i länstransportplanen för att 
renovera banan Snyten – Kärrgruvan. 
Ett enigt kommunfullmäktige har 
givit mig i uppdrag att på kommu-
nens vägnar ingå en avsiktsförklaring   

med Trafikverket som möjliggör för 
godstrafik igen. Jag har också fått i 
uppdrag att tillsammans med de in-
tresserade företagen förbereda för att 
ett Norbergs Järnvägsaktiebolag  
bildas, som kan ansvara för järn-
vägen. 

Det finns alltså en möjlighet till en 
lösning, om alla parter vill och är be-
redda att satsa lite. Det går att få 
igång godstrafik på sträckan redan i 
början av 2016 om alla tänker och 
jobbar lösningsfokuserat. Det går att 
få till stickspår för en rimlig kostnad 
till de företag som behöver det. Och 
det finns fler affärer att göra, utsläpp 
att minska och en stor framtidstro att 
vinna. 

Är vi beredda att göra det? 

Åsa Eriksson (S) 
Kommunalråd i Norberg  

 

 
                         
 

Kontakt 
Ansvarig utgivare: 
Staffan Mood, tfn 0223 - 29 123 
E-post staffan.mood@norberg.se 
 
Tf. redaktör: 
Eva-Lena Silva, tfn 0223 - 29 131 
E-post eva-lena.silva@norberg.se 

Åsas spalt mars 2015 
 

Den senaste tiden har asyl- 
situationen i Norberg uppmärk-
sammats i nationell media. Vi har i 
flera år pekat på att kommunerna 
behöver bättre planeringsförutsätt-
ningar och ersättning för faktiska 
kostnader för att kunna uppfylla de 
krav staten har på hur vi tar emot 
asylsökande och nyanlända.  
Äntligen känns det som att  
regering och myndigheter lyssnar 
och vill föra en dialog. Samtidigt 
måste vi, som kommun och som 
samhälle, gå vidare och på allvar 
anstränga oss för att nya invånare 
ska komma in i våra sociala struk-
turer.  
 
Det kan ske genom att kommunen 
och andra arbetsgivare blir bättre 
på att erbjuda praktikplatser för 
nyanlända, att föreningar arbetar 
aktivt för att inkludera barn och 
vuxna som är födda i andra länder 
och att vi alla erbjuder oss att bli 
språkvän till någon som har ett 
annat modersmål.  
 
Hur det går till kan du läsa om på 
annan plats i detta blad. Förra året 
flyttade drygt 300 personer till  
Norberg från andra länder.  
 
Det blir en rikedom för oss alla om 
vi lyckas ta tillvara den kraft, den 
kunskap och den nyfikenhet som 
våra nya invånare för med sig.  

Tillsammans kan vi göra vår kom-
mun till en ännu bättre plats att bo 
och verka på! 



 

Stiftelsen John Bromans fond 

Går du på hantverks- eller praktisk 
yrkesutbildning, inte är äldre än 20 år 
och hemmahörande i Norberg. 

Här är stipendiet just för dig! 

Sänd din ansökan till: 
Norbergs kommun 
Barn– och utbildningsutskottet 
Box 25, 738 21 Norberg 

Senast 2015-04-30 
 

 

STIPENDIUM 2015 

Stipendium avser att vara en upp-
muntran för värdefulla insatser inom 
föreningslivet eller det kulturella om-
rådet i Norbergs kommun. 

 Stipendium kan sökas av den eller de 
som är verksamma inom förenings-
livet eller det kulturella området. 

Stipendiat ska vara verksam i Nor-
bergs kommun. 

Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet 
kan också ge stipendium som heders-
bevisning utan ansökan till enskild 
person, kollektiv eller förening/
organisation, som gjort förtjänstfulla 
insatser för förenings- eller kulturlivet 
i Norbergs kommun. 

Ansökan kan göras av enskild person, 
kollektiv eller förening/organisation i 
Norbergs kommun. 

Sökande behöver inte vara folkbok-
förd i Norbergs kommun. 

Ansökan skall ha inkommit senast 
30/4  och skickas till: 

Kultur– idrotts– och fritidsutskottet 
Box 25, 738 21  NORBERG 

Frågor besvaras av: 
T.f. områdeschef Ulf Öhman 
0223-29 033 

Beslut i korthet från kommun-
fullmäktiges sammanträde den 
26 januari 2015 

Utbyggnad av förskola 

Kommunfullmäktige har nu fattat 
beslut i ärendet utbyggnad av för-
skola. Förskolan Blåsippan kommer 
att byggas ut med ytterligare en avdel-
ning. Kommunfullmäktige beslutade 
enligt följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar 
enligt förslaget nybyggnation, utbygg-
nad av Blåsippan. 

2. Personalen på förskolan Blå-
sippan ska inbjudas att delta i projek-
teringen av den nya avdelningen. 

3. Upphandling av byggnationen 
skall genomföras med sociala krav 
och/eller utvärderingskriterier som 
syftar till att skapa förutsättningar för 
unga arbetslösa personer att få en 
anställning. 

4. Kostnadstaket för projektet är 
3,4 miljoner kronor och finansieras 
genom en tillfälligt utökad investe-
ringsram för Norra Västmanlands 
kommunalteknikförbund. 

5. Driftkostnaden av den nya 
förskoleavdelningen hänskjuts till 
budgetberedningens sammanträde i 
mars. 

Snyten-Kärrgruvan järnväg 

Under en längre tid har diskussioner 
förts om järnvägssträckan kring Snyt-
en-Kärrgruvan-Bålsjön. Efter 2015 
upphör Trafikverket med underhållet 
utav sträckan.  

Ett underhåll av sträckan är viktigt 
för kommunen så att man i framtiden 
ska kunna transportera gods och köra 
persontåg till Norberg.  
Kommunfullmäktige beslutade enligt 
följande: 

1. Mot bakgrund av att möjlig-
heten att transportera gods på järnväg 
från centrala Norberg är av stor vikt 
för det lokala näringslivet och att 
järnvägstransporter istället för last-
bilstransporter är en viktig del i att nå 
de av fullmäktige angivna ut-
släppsmålen fastställer fullmäktige att 
det är av stor vikt för Norbergs kom-
mun att järnvägssträckan Snyten–
Kärrgruvan från 2016 kan användas 
för godstrafik. 

2. Fullmäktige bemyndigar kom-
munstyrelsens ordförande att ingå en 
avsiktsförklaring med Trafikverket 
som tydliggör att kommunen vill 
medverka till att järnvägssträckan 
Snyten–Kärrgruvan från 2016 kan 
användas för godstrafik. 

3. Fullmäktige uppdrar åt kom-
munstyrelsens ordförande att tillsam-
mans med övriga intressenter förbe-
reda bildande av ett eventuellt bolag 
som, om kommunfullmäktige så se-
nare beslutar, kan bli infrastrukturför-
valtare för järnvägssträckan.  

 

Fullmäktigeforum: Diskussion om 
projektet Den attraktiva regionen 

Kommunfullmäktige hade bjudit in 
Elenor Pettersson från projektet  
Den attraktiva regionen för att  
berätta lite om projektet och hur det 
hjälper till med tillväxten i norra 
Västmanland. 

 

Andreas Johansson,  
kommunsekreterare  
Tfn 0223- 291 06 

 
 
 
 
 

     ——— 



 

Informationsplats i Klackbergs  
naturreservat  

Öppet dagligen 22 juni - 2 augusti kl 
10.00 – 15.00 
Fritt inträde 
 
Utställning Naturbruk i Maskin-
huset Mossgruveparken  

Öppet dagligen 22 juni - 2 augusti kl. 
10.00 – 15.00. 
Fritt inträde 

Polhemshjulet 

Öppet dagligen 22 juni - 2 augusti kl 
10.00 – 15.00 
Fritt inträde 

För mer information, 
telefon 0223-29 030 

 

 
Visningar av alla Norbergs kommuns 
kulturmiljöer kan året runt beställas 
via Bergslagens medeltidsmuseums 
Besökscentrum 0223-29030 
www.bergslagensmedeltidsmuseum.se  
eller Norbergs turistinformation  
tel. 0223-29 130. 
 
 
 
 

 
 
 

     ——— 

Unkans nya utökade öppettider!                  

Måndag , onsdag 16.00-21.30, fredag  
17.00-24.00 alla veckor 
Torsdag ojämn vecka 16.00-21.30,  
Lördag jämn vecka 17.00-24.00 

Gäller från 23 mars till 3 juli.  
Reservation för ändrade tider vid 
evenemang, utflykter mm. 
 
Vill du veta mer, kontakta 
Carina Sörhammar 
Telefon 0223– 29 197 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Glad Påsk tillönskas alla! 

Språkvän! 
 

 

 

 

 
 

Språkvän Norberg - integration  
börjar där människor möts! 

Språkvän syftar till att bygga broar 
mellan etablerade och nyanlända in-
vånare i Norberg. Att bli/få en 
språkvän handlar om ett ideellt arbete 
och ömsesidigt utbyte där tanken är 
att motverka segregation och för-
domar. 

Bli en språkvän och berika ditt 
och andras liv! 

 

Vill du veta mer?  
Kontakta projektledare  
Emmelie Hällström 
Tfn 0223-29 105 
 

 

 

Öppettider museer  
Bergslagens Medeltidsmuseum 
med Nya Lapphyttan  

Öppet dagligen 24 maj - 30 augusti kl. 
10.00 – 16.00. Midsommarafton 
stängt. 
Fritt inträde. 
Guidningar torsdag till söndag   
perioden 25 juni - 2 augusti. 
 
Norbergs Gruvmuseum 

Öppet dagligen 22 juni - 2 augusti  
kl. 10.00 – 15.00 

Fritt inträde. 

 

Evenemang 2015 

 

April 
3/4     Vårsalong på Abrahamsgården 
18/4 UKM – Ung kultur Möts 
25-26 Norbergs Marknad 
 

Maj 
16 Norbergsrundan, 2015,  
          cykeltävling 
 
(Uppdaterade och inrapporterade  
evenemang hittar du på norberg.se ) 
Med reservation för ev. ändringar 

     ——— 

     ——— 


