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Hon kommer bl a arbeta med  
nyhetsbrev, hemsida, intern och  
extern kommunikation. Det är en 
viktig pusselbit i kommunens ut-
vecklingsarbete och attraktivitet.  

Trafikverket beslutade 2014 att det 
allmänna underhållet av järnvägen 
Kärrgruvan - Snyten ska upphöra 
och att de bara upprätthåller driften 
av järnvägen året ut. Norbergs  
kommun har tillsammans med lokala  
företag och Engelsberg - Norbergs 
Järnvägshistoriska förening den  
gemensamma åsikten att underhållet 
inte skall upphöra. Vi vill istället att 
man möjliggör för godstrafik på järn-
vägen för att ge bra förutsättningar 
för företagen i regionen, uppfylla 
målen i kommunens energi- och  
klimatstrategi samt att ta ett viktigt 
steg för att åter få spårbunden per-
sontrafik till Norberg. Kommunfull-
mäktige har givit mig i uppdrag att 
teckna en avsiktsförklaring med  
Trafikverket om att möjliggöra gods-
trafik på sträckan och i början av juli 
genomfördes det. Nu fortsätter  
arbetet med att bilda ett bolag som 
kan vara infrastrukturförvaltare samt 
att hitta en hållbar affärsmodell. 

Nu går vi in i slutskedet av arbetet 
med budget för Norbergs kommun 
2016-18. De politiska partierna lägger 
sina förslag i slutet av augusti och i 
november ska den slutgiltiga  
budgeten klubbas. Den stora  
utmaningen är, som vanligt, att  
prioritera några verksamheters behov 
framför andra. Pengarna kommunen 
förfogar över räcker inte till allt som 
behövs. Då är det bra att vi har en 
vision som hjälper oss att välja  
färdriktning. 

I början av september tillträder vår 
nya kommunchef Hannu Högberg. 
Han kommer närmast från ABF i 
Västerås där han har varit verksam-
hetschef. I nästa nummer av  
Norbergsbladet får han presentera 

sig själv och sina tankar om Norbergs 
utveckling.  

Med förhoppning om en  
färgsprakande höst på alla vis! 

 

 

 

 

 

Åsa Eriksson (S) 

Kommunalråd i Norberg 

 

                         

Fritidsgården Unkan är en öppen 
verksamhet för ungdomar som går på 
högstadiet och de första åren på  
gymnasiet. 
Vi jobbar efter ungdomarnas önske-
mål och har en del olika  
gruppverksamheter. 

Varje vecka: 
Måndag 16.00-21.30 
Onsdag 16.00-21.30 
Fredag 17.00-24.00 

Ojämn vecka: 
Torsdag 16.00-21.30 

Jämn vecka: 
Lördag 17.00-24.00 

Kontakt 0223-291 97 

Välkomna önskar Unkans personal! 

Kontakt 

Ansvarig utgivare: 

Staffan Mood, 0223-291 23 

staffan.mood@norberg.se 

 

Tf. redaktör: 

Christina Wallin, 0223-291 75 

christina.wallin@norberg.se 

Åsas spalt augusti 2015 

När skolorna börjar igen vänder 
vardagen åter. Jag hoppas att det är 
fler än jag som tycker att det är 
ganska skönt. Sommaren har  
innehållit flera uppskattade  
evenemang i Norberg och jag  
noterar att besökarna har varit 
många. Ideella krafter gör ett  
beundransvärt jobb före, under och 
efter evenemangen. En eloge till er 
alla för det.  

Kommunens viktiga omsorgs-
verksamheter som pågår veckans 
alla dagar har det ibland tufft i  
semestertider. De finns till för oss 
invånare som behöver samhällets 
stöd i vissa skeden av livet. I år har 
man klarat sommaren ganska bra 
tack vare duktiga vikarier och  
engagerad personal som fixar, trixar 
och ställer upp när det kniper. Ett 
stort tack till er alla! 

Vi rivstartar hösten med  
diskussioner om hur Norbergs  
Vision 2025 ska se ut. Kommunens 
nuvarande vision gäller året ut och 
uppföljningen av hur det har gått 
med de mål vi satte upp för drygt 
10 år sedan pågår. Nu blickar vi 
framåt och ska i november besluta 
om den nya visionen. Ett viktigt 
och spännande arbete som sätter 
färdriktningen för utvecklingen i 
vår kommun. Jag hoppas att många 
har tagit chansen att komma med 
inspel och idéer till det öppna  
temamöte som fullmäktige  
arrangerade i mitten av augusti.  

I det stora Balanspaket som  
Norbergs kommun tvingades  
genomföra år 2012 drogs  
informatörstjänsten in för att spara 
pengar. Kommunen har nu  
återigen anställt en  
informatör/utredare som heter 
Nadja Vuorinen.  

    ——— 



 

Några glimtar från äldre-
omsorgen 

Björkängen och Granbackens äldre-
boende fick besök av kommunala 
musikskolans sommarorkester under 
en av våra varma sommardagar.  
Under ca en timme njöts det av  
blandad musik, gamla godingar,  
klassiska låtar och nya moderna  
toner.  

På Granbacken har 2 hönor och 4 
kycklingar flyttat in i den nybyggda 
hönsgården.  
Aktiviteter som att ge mat och vatten, 
plocka ägg, baka sockerkaka har till-
kommit för de som bor där.  
Det är både rogivande och roligt att 
titta på dem när de pickar mat och 
badar sandbad, vilket även genererar 
nya samtalsämnen. 

 
 
 

Kajsa Törner Liljeqvist, 
områdeschef äldreomsorgen 
Tfn 0223-292 15 

Extra föreningsbidrag 

Arbetsförmedlingen och  
kommunerna är viktiga aktörer i  
integrationen men för att det ska bli 
en bra etablering behövs andra goda 
krafter. 
Föreningslivet är en mötesplats för 
social gemenskap där alla kan  
mötas. Socialförvaltningen har  
beslutat att avsätta del av statliga  
medel (integration) till extra  
föreningsstöd. 

Norberg har ett rikt föreningsliv och 
vår förhoppning är att det finns  
intresse från föreningarna att göra det 
här och också på så vis i  
förlängningen få fler aktiva  
medlemmar. 
Vi kommer att utvärdera detta när vi 
får in rapporter om resultatet från 
föreningarna vid årsskiftet. 
Faller det väl ut är tanken att kunna 
erbjuda någon form av extra stöd 
även nästa år. 

Är ni en förening i Norbergs  
kommun som tänker engagera er  
extra för att nyanlända Norbergare 
ska få komma med i föreningslivet? 
Då har ni möjlighet att ansöka om ett 
extra föreningsbidrag på 5000 kr. 

Det ni behöver göra är att skriva ned 
vad ni avser att genomföra och rap-
portera resultatet till social-
förvaltningen senast 2015-12-31. 
Skicka din ansökan och senare även 
rapporten till  
cecilia.eriksson@norberg.se 

Kom ihåg att skriv föreningens namn 
samt namn och telefonnummer till 
ansvarig. 

Är ni en förening som beviljats bidrag 
om 5000 kr och vill fortsätta att aktivt 
jobba för att förbättra integrationen 
och öka gemenskapen för alla med-
lemmar har ni möjlighet att ansöka 
om ytterligare bidrag på 2500 kr. 
Det ni behöver göra är att skriva ned 
vad ni gjort hittills och beskriv vad ni 
planerar göra ytterligare. 
En rapport om föreningens integra-
tionsarbete ska skickas till social- 
förvaltningen senast 2015-12-31. 

Skicka din ansökan och senare även 
rapporten till  
cecilia.eriksson@norberg.se 

Kom ihåg att skriv föreningens namn 
samt namn och telefonnummer till 
ansvarig. 

Ann-Christine Rask, 
områdeschef arbetsmarknad-integration 
Tfn 0223-291 34 
 
 

 

Prova-på dag i idrott 2 september 

Norbergs kommun kommer att till-
sammans med Västmanlands idrotts-
förbund och lokala idrottsföreningar 
anordna en prova-på dag i idrott. 

Målsättningen med dagen är att få fler 
barn att aktivera och röra på sig samt 
att föreningarna ska kunna komma 
eleverna närmare och få ett tillfälle att 
visa upp sig. 

Varje förening som deltar kommer, 
genom Västmanlands Idrottsförbund, 
att få en ersättning på 3 000 kronor 
från Idrottslyftet/skolsamverkan. 

Välkommen att anmälan er förening 
till barn-och utbildningsförvaltning-
en, anmäl snarast till  
barnutbildning@norberg.se 
Tfn 0223-291 79 

Ingrid Nord, kultur-, idrott– och fritidschef 

Tfn 0223-291 70 

 

 

 

    ——— 



    ——— 

 

Integrationsfotbollscup  
1-2 augusti 2015 

Idén till en fotbollscup för personer 
på asylboenden i Norberg, väcktes av 
Rolf Rydelius. Efter att ha pratat med 
boende på anläggningarna förstod 
Rolf att det inte finns många  
möjligheter till aktivitet. 

Kontakt togs med Rolf Carlstrand, 
Norbergs allmänna idrottsförening, 
NAIF som också tyckte att detta var 
en god idé. Ett annat och roligare sätt 
att integrera och mötas. Fotbollssprå-
ket förenar och är universellt. 

Biblioteket anslöt sig och sökte 
pengar från landstinget Västmanland 
och projekt "Vem äger språket" för 
inköp av språkmaterial och lagtröjor. 
SISU och Västmanlands Idrotts-
förbund anslöt sig också till projektet 
och kurser hölls i fotbollsregler. 

Fyra asylboenden anslöt sig direkt.. 
Idén växte och man beslöt att  
involvera fler på de olika boendena 
genom att anordna provsmakning för 
publik av olika länders mat under 
cupfinalsdagen. 

Totalt blev det 9 lag, Fliken, Klack-
berg (Klackis) 1 och 2, Björkås, Ica-
Lilla Björkås, Skinnskatteberg,  
Norrbygården, NAIF och Unkan, 
som tävlade i strålande solsken och 
med fantastisk energi och glädje. 

Spännande mat serverades till publik 
och spelare på söndagen. 

Vinnare av cupen och pokalen blev 
Skinnskattebergs lag, tvåa kom lag 
Klackis 1 och trea blev lag Björkås. 

Utdelare av pokalen och medaljer var 
kommunstyrelsens ordförande Åsa 
Eriksson. 

Förutom SISU, landstinget Västman-
land, Västmanlands idrottsförbund, 
Lions , NAIF och Norbergs kom-
mun, anslöt sig många privata givare 
till projektet.: Privatpersonen Sussie 
Ax skänkte 10.000 kronor, Västan-
hede Trafik lånade ut en stor buss 
under två dagar för transport av spe-
lare, Per-Olof Ellnefors ställde upp  

som chaufför, våra två största lokala 
matvaruaffärer ställde generöst upp 
och många, många fler genom att 
skänka fotbollsskor och annan utrust-
ning. 

Stort tack till alla inblandade! 

Konstateras kan att Integrationsfot-
bollscupen gav mersmak och nu pla-
neras nästa års cup! 

Rolf Rydelius, Rolf Carlstrand, Ulrika 

Carlsson, Eva-Lena Silva 

 

 

Bibliotekets öppettider 
Från 1 september har biblioteket  
öppet:  
 
Måndag 12.00 -19.00 
Tisdag-torsdag 12.00-18.00 
Fredag 12 .00-17.00 

Siv Nielsen, bibliotekarie 
Tfn 0223-291 36 

 

 

 

 

 

 

Språkvän 

Språkvän syftar till att bygga broar 
mellan etablerade och nyanlända  
invånare i Norberg. Att bli/få en 
språkvän handlar om ett ömsesidigt 
utbyte där tanken är att motverka 
segregation och fördomar. Bli en 
språkvän och berika ditt och andras 
liv! 

Vem? 
• Personer med utländsk bakgrund 
som vill förbättra sina svensk-
kunskaper (språk/kultur/traditioner 
m.m.) 

• Frivilliga personer med svensk 
språk- och kulturkunskap som vill 
träffa personer med utländsk bak-
grund och göra en god samhälls-
insats. Man behöver inte vara född i 
Sverige för att delta. 

Efter visat intresse att bli/få en 
språkvän görs en matchning utifrån 
gemensamma erfarenheter, intressen, 
ålder, familjesituation samt  
individuella önskemål. 
När du har fått en lämplig matchning 
kommer samordnaren ordna ett 
första möte, därefter kommer all  
kontakt bygga på frivillighet och egna 
intressen. 
Låter det spännande? 
Kontakta Emmelie Hällström 
emmelie.hallstrom@norberg.se 
Tfn 0223-291 05 

Evenemang 2015 

Augusti 
29-31 Ola Rosling - minnesutställning 
29-30 Fjärran och ganska nära -  

 fotoutställning, Gunnar Meller 

September 
1-16 Ola Rosling - minnesutställning 

4 Guidning i hyttområdet Bråfors

 bergsmansby 

18 Visning av väggmålningar i Bråfors 

 bergsmansgård 

 

 
(Uppdaterade och inrapporterade  

evenemang hittar du på norberg.se ) 

Med reservation för ev. ändringar 


