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Lagom till våren kommer, har 
Kommunstyrelsen beslutat att  
den nya lekparken ska byggas vid 
Stockrosen, nära Solbacksallén. 
Det var en överväldigande majori-
tet som i webomröstningen föror-
dade det alternativet. Personligen 
har jag hela tiden vurmat för plat-
sen vid ån men eftersom vi har 
bett om norbergarnas åsikt menar 
jag att vi politiker ska lyssna på 
den.                     
Barnen har också haft möjlighet 
att rösta på vilken typ av lekred-
skap de helst vill se och resultatet 
av det överlämnar vi nu till NVK. 
De har i uppdrag att påbörja lek-
parksbygget. Parken kommer att 
växa fram succesivt men redan i 
sommar hoppas jag att det finns 
möjlighet att gunga och klättra vid 
Stockrosen.  
                     ——- 
Det ser ut att bli ett spännande 
område vid Kornettgatan och Sol-
backsallén: i sommar skapar vi en 
Sinnenas Trädgård på innergården 
vid Kornettgatan, det blir en lek-
park på Stockrosen och i novem-
ber invigs det nya Trygghetsboen-
det på Kornettgatan. Blir det  
Norbergs nya hot spot? 
                     —— 
Jag får med ojämna mellanrum 
förfrågningar om lediga hus och 
attraktiva tomter i Norberg.  
Jag tror att Trygghetsboendet 
kommer leda till att fler hus bjuds 

ut till försäljning men det räcker 
inte. Kommunen arbetar med en 
detaljplan för det område vid  
Noren, på väg till Klackberg, som 
kallas Västra Stranden. Där plane-
rar vi att sälja ett antal sjönära 
tomter och den som är sugen på 
att bygga nytt uppmanas att an-
mäla sitt intresse till NVK. Vi har 
också tomter med sjöutsikt på 
vägen upp mot Kolningsberg. De 
ligger ute till försäljning och mer 
information fås hos NVK.  
                    ——- 
Det pågår just nu en utredning om 
hur och var vi kan tillåta nybygg-
nation på området vid gamla  
Vattenverket och Prostudden. Det 
är ett stort arbete och kommer ta 
sin tid. Inom några år hoppas jag 
att de första kan flytta in. 
                  ———- 
Samtidigt som kommunen utveck-
lar och planerar för framtiden har 
några av våra lokala handlare det 
svårt att få sitt företag att gå runt. 
Det är tråkigt när butiker stänger, 
både för den enskilda företagaren 
och för att samhällsservicen för-
sämras. Jag hoppas att vi kan hjäl-
pas åt och stötta de handlare och 
företagare som finns kvar på orten 
så att de kan fortsätta att bedriva 
verksamhet tills Norberg blomst-
rar igen.  
 
Det finns många spännande saker 
som är på gång, inte minst planer-
na på gruvöppning i vår kommun.  

Kommunstyrelsen har beslutat att 
en Kostchef ska projektanställas 
under en tid för att hjälpa kom-
munen att utveckla kostorganisat-
ionen och öka vårt fokus på god 
och bra mat. Det är ett led i vårt 
politiska arbete att ge maten en 
större betydelse i de kommunala 
verksamheterna.  
                      ——-- 

Till sist vill jag slå ett slag för den 
11 maj då årets För Norberg-dag 
inträffar. Tanken är att vi då 
hjälps åt att göra Norberg ännu 
lite finare: plocka skräp, göra fint i 
trappuppgången, samla grannarna 
och åtgärda det som lite enkelt 
kan fixas i närområdet. Alla kan 
bidra på något sätt – den som inte 
orkar göra något fysiskt kanske 
kan bidra med kaffe till de andra? 
Det är vi som bor i Norberg som 
skapar vårt gemensamma sam-
hälle. Ta chansen att lära känna 
någon granne lite bättre och att 
tillsammans bidra 
till att vår fina kom-
mun fortsätter vara 
en pärla i Västman-
land.    
Åsa Eriksson (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
               ——— 

Kontakt 
Ansvarig utgivare: 
Staffan Mood, 0223-291 23, 
staffan.mood@norberg.se 
Tf. redaktör: 
Eva-Lena Silva, 0223-291 31, 
eva-lena.silva@norberg.se 
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Beslut i korthet från kom-
munstyrelsens samman-
träde den 8 april 2013 
  
Flytt av Kärrgruvans skola 

Ett medborgarförslag har inkom-
mit till kommunen angående ned-
läggning av skolverksamheten i 
Kärrgruvans skola. Förslags- 
lämnaren anser att förslaget bör 
stoppas och åtgärdas med förnyad 
utredning. Fullmäktige beslutade 
att överlämna ärendet till kom-
munstyrelsen för beredning och 
beslutade att överlåta till kom-
munstyrelsen att besluta i ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutade avslå 
medborgarförslaget med hänvis-
ning till den utredning som gjorts 
av barn- och utbildningsförvalt-
ningen som vidhåller nödvändig-
heten av en flytt av elever för att 
kunna erbjuda följande; En god 
pedagogisk verksamhet, särskilt 
stöd för elever som är i behov av 
det, förutsättningar för social ut-
veckling samt att antalet elever i 
grupperna ska vara jämt fördelade. 
 
Lekpark 

En rådgivande omröstning om 
placering av lekplats/mötesplats 
har genomförts enligt uppdrag av 
allmänna utskottet. Resultatet av 
omröstningen är att alternativ 
Stockrosen fått flest röster  avse-
ende placering och alternativ 
äventyr, balans och sport flest rös-
ter avseende lekredskap 

Kommunstyrelsen beslutade att en 
Lekplats/mötesplats ska placeras 
vid Stockrosen och överlämnar till 
Norra Västmanlands Kommunal-
teknikförbund att avgöra lämplig   

omfattning av lekplatsen. Vidare 
överlämnade kommunstyrelsen 
resultatet avseende lekredskap till 
Norra Västmanlands Kommunal-
teknikförbund.  
 
Norbergar´n 

Allmänna utskottets har beslutat 
sätta in en extrabuss från Kärr-
gruvan då passagerarantalet har 
ökat. 

Kommunstyrelsen beslutade att 
extraturen ska köras till och med 
maj 2013. 

Årsredovisning 

Norra Västmanlands ekonomi-
förvaltning, Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund, Väst-
manland- Dalarna miljö- och 
byggnadsnämnd, Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund, Väst-
manland Dalarnas lönenämnd, 
Gemensamma nämnden för hjälp-
medelsverksamhet och andra sam-
verkansfrågor, har inkommit med 
årsredovisningar för 2012. 

Kommunstyrelsen föreslår full-
mäktige att godkänna årsredovis-
ningarna. 

För Norberg-dag 

Fullmäktige beslutade den 7  
december 2009 att införa en För 
Norberg-dag. Under denna dag 
uppmanas kommuninvånare att 
göra något till gagn för kommu-
nen. 

Kommunstyrelsen beslutade att 
denna dag i år bestäms till den 11 
maj 2013. 
Tove Winqvist,  
vik kommunsekreterare 

Mötesplatser för äldre och 
funktionshindrade  

 Gäller från och med 1/5 2013 
och tills vidare. 

 BJÖRKÄNGEN BUBBLAN    

 Tisdag  10-15 där vi erbjuder 
lättgymnastik möjlighet att äta 
lunch och andra aktiviteter.   
Anmälan krävs,   kontaktperson    
Siw Jansson 29132 

Onsdag 14-16 BINGO ( PRO) 

Torsdag 10-13 syjunta (PRO)  
9-12 biljardspel 

14-16 Café med underhållning 

RESEDAN  

Öppet alla dagar till 14.00,  
möjlighet att köpa kaffe och få 
hjälp med enklare tjänster. 

Måndag 15-17 café med under-
hållning 

Onsdag 13-15 anhörigcenter är 
öppet 

Torsdag 9-11 torsdagsverkstad 
mötesplats för ex. spela spel,  
enklare sysslor, fika, m.m. 

Kontaktperson Yvonne Dahm 
Persson 29 268 
 

            ———————   
 

STÄNGT  
på Kultur-, idrotts– och  
fritidsförvaltningen inklusive 
bibliotek och tidningshörna den 
21/5 på grund av utbildning. 
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Norbergs kommun byter 
telefonileverantör vilket 
kan ge störningar i telefon-
trafiken till kommunen 

 
Norbergs kommun genomför ett 
byte av telefonioperatör och tele-
foniplattform från Telia Centrex 
till IP-telefonitjänsten ”Scale” som 
levereras av TDC Sverige AB.  
Syftet med operatörsbytet är att få 
billigare och effektivare telefoni i 
kommunen.  
Projektet genomförs i samarbete 
med kommunerna Fagersta, 
Skinnskatteberg och Hallsta-
hammar.  
 
Vad innebär bytet? 
 
-Alla kommunens fasta telefoner  
 byts ut mot mobiltelefoner. 
-Befintliga anknytningsnummer 
 som är i bruk kommer att be-  
 hållas (med några enstaka undan-  
tag) 
-Själva växelfunktionen behålls i  
 Fagersta kommun (även för 
 Skinnskattebergs kommun) 
-Alla kommunala nummer  
 kommer att vara kopplade till en 
 anknytning i växeln. 

Datum då störningar i kommu-
nens telefoni kan inträffa 

21/5 Driftstart för Fagersta och 
den gemensamma växeln. 
 
Växeln jobbar parallellt i  det nya 
växelsystemet och det gamla fram 
till den 23/5 då Norbergs  
kommun och Skinnskattebergs 
kommun byter till det nya  
systemet. 

23/5 Driftstart för Norberg.  
 
Bytet mellan systemen görs tidig 
morgon för att minimera påverkan 
men störningar i telefontrafiken 
till/inom Norberg kommun är 
tyvärr oundvikliga omkring själva 
bytet. 

Erik Lehto, IT-strateg 
              ——————— 

Naturpasset 

NATURPASSET-fot och cykel-
orientering startar 14/5 och  
pågår till och med den 30/9. 

Försäljningsställen Coop Kosum, 
Engelbrektsloppets kansli ,  
Norbergs kommunbibliotek och 
Norbergs turistinformation 

Arr. Norbergs OK. 
 
 

               

              
 
             ——————— 
 
Öppettider Norbergs  
kommunbibliotek och  
tidningshörnan 
2013-05-01 t o m 2013-08-30 

 
Måndag  12-18 
Tisdag-fredag 12-17 
 
Under veckorna 28, 29 och 30, 
8/7-26/7, öppet måndagar och 
fredagar  mellan 14.00-17.00 
Övriga dagar stängt. 
Tidningshörnan öppnar 10:15 
varje dag och stänger när biblio-
teket stänger, dock ej under  
perioden v. 28, 29 och 30, se 
ovan. 

 Konsert ”TARABBAND” på 
Teaterbiografen 26/4! 
Arabiskt, nordiskt, innerligt  
hårdsväng! 
Entré: 100:-. Förköp på biblio-
teket 0223-29 140. 

       ——————— 
Nu är det snart dags för  
Norbergfestival 25-27 juli! 
 
Norbergfestival 2013 söker bo-
ende för artister och volontärer 
21/7 till 29/7.  Vi söker även 
chaufförer med egen bil att köra 
artister under festivalen. Du får 
jobba på schema med delvis udda 
tider. Och får ersättning 18,50 per 
mil. Kontakt: 
info@norbergfestival.com 
Festivalledningen 
        ——————— 
Öppettider Bergslagens 
medeltidsmuseum med 
Nya Lapphyttan: 
 
Öppet dagligen  
13 maj - 15 september kl. 10 – 16. 
21/5 och midsommarafton stängt. 
Fritt inträde. 
Guidning erbjudes  
27 juni - 4 augusti,  
torsdag till söndag kl. 14. 
 

Evenemang  april-maj 2013 
Med reservation för eventuella ändringar 

APRIL 
20/4-5/5 
26 
27-28 
27 
30 
MAJ 
11 
14 
16 
18 
18 
25 
26 

 
Utställning Benny Stigsson 
Konsert ”Tarabband 
Norbergs marknad 
Utflykt till Diger källa 
Valborgsmässofirande 
 
”För-Norberg-Dag” 
Naturpasset startar 
Rollatorcafé 
Engelbrektsrundan, cykel 
”Noice” till Kärrgruveparken 
Gökotta med poesi i Klackberg 
Plantmarknad i Karlberg 
 

 


