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Jag vill börja med att gratulera alla 
inblandade till utmärkelsen ”Årets 
Industriminne i Sverige” som nyligen 
har tilldelats Nya Lapphyttan. Ett 
gediget och långsiktigt arbete med 
god vård av utgrävningsplatsen Lapp-
hyttan och tillkomsten av Bergslagens 
Medeltidsmuseum - forskning och 
nytänkande hand i hand - har lett 
fram till denna mycket hedrande ut-
märkelse. Grattis! 

En helt enig Kommunstyrelse (KS) 
har beslutat om förslag till Budget för 
Norbergs kommun 2014. I korthet 
kan sägas att de preliminära ramar 
som beslutades i mars ligger fast men 
några verksamheter får en liten ök-
ning. Äldreomsorgen får nästan en 
halv miljon kronor mer per år och vi 
kan öka stödet till föreningar med 
50 000 kr/år. Det känns bra.  

En av anledningarna till att det eko-
nomiska läget i Norberg är lite bättre 
nu är att kommunen har amorterat på 
låneskulden flera gånger de senaste 
åren. År 2011, när jag tillträdde som 
kommunalråd, var låneskulden 101,5 
Mkr och den årliga räntekostnaden 
nästan 5 Mkr. Det är pengar som 
hade gjort stor nytta i de kommunala 
verksamheterna istället för att betalas 
till långivaren. Vid kommande års-
skifte är låneskulden 90 Mkr och vi 
räknar med att nästa år betala 3 Mkr i 
ränta. Den stora räntesänkningen gör 
skillnad.  
 
Det nya läsåret har börjat med ny-
renoverade klassrum för några och 
skolår 6 finns numera på Central-
skolan. På Källskolan har fönster 
bytts och skolgårdarna  gjorts  

trevligare och barn som tidigare gått i 
Kärrgruvans skola har flyttat in.  
Det innebär att fler barn har rätt att 
åka skolskjuts till skolan men möjlig-
heten för andra barn att åka med i 
bussen i mån av plats har kraftigt 
minskat. Detta borde kommunen ha 
informerat bättre om tidigare. Några 
föräldrar har uppmärksammat att 
skolvägen för barn som går eller 
cyklar inte alltid är trafiksäker.  
Kommunen utreder just nu vilka ty-
per av åtgärder som kan bli aktuella 
och vem som ansvarar för att vidta 
dem.   
 
Kommande läsår, hösten 2014, kom-
mer även skolår 4 och 5 att flytta in 
på Centralskolan. Med anledning av 
det har KS avsatt pengar för att en ny 
skolgård, avsedd för mellanstadiet, 
kan anläggas bakom skolbyggnaden.  
 
KS har också tagit ett inriktningsbe-
slut att Norberg från år 2015 ska ha 
gemensam kultur- och fritidsförvalt-
ning med Fagersta. Enligt förslaget 
bildar de två kommunerna en gemen-
sam nämnd, som får sitt säte i Nor-
berg, och personalen ska samarbeta 
inom bl. a. bibliotek, kulturmiljövård 
och turism för att bättre komplettera 
varandra.   
 
KS har också utsett ett antal politiker 
att ta kontakt med föreningar, spon-
sorer och andra för att undersöka 
möjligheten att tillsammans bygga en 
idrottshall i Norberg. Den utredda 
och önskade idrottshall, som kom-
munfullmäktige tog beslut om år 
2011, ser det inte ut att finnas pengar 
till i närtid. Tanken är att med gemen-
samma krafter (kommun, idrottsför-
eningar, näringsliv, stiftelser etc.) för-
söka få till en enklare hall.  

För det krävs mycket ideellt arbete. 
Är du intresserad av att på något sätt 
bidra till att det byggs en idrottshall i 
Norbergs kommun? Kontakta i så fall 
Elizabeth Pettersson, ordförande i 
Kultur-, Idrotts- och Fritidsutskottet, 
eller mig så förmedlar jag 
kontakt. 
Med förhoppning om  
en fortsatt härlig höst! 

Åsa Eriksson (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
  ——- 
Rollatorcafé med   
hörapparatsservice från  
Hörcentralen 

Det är många sköna promenader kvar 
i år. Och mycket att höra på. Se till att 
din rollator hänger med. Genomgång 
och service av hjälpmedel: justering 
av bromsar och byte av hjul. Hjälp-
medelsCentrums tekniker kommer att 
finnas på plats för att serva din  
rollator och hjälpa till att rätta till fel. 
Det kostar inget. 

Ta chansen! 
Torsdag den 26 september klockan 
13.00  - 15.00 på Resedan utanför 
matsalen, Kornettgatan 9 C 
Passa på att träffas och samtala under 
tiden. 

Alla Varmt välkomna! 
                       ——- 
 

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 



 

ANHÖRIGCENTER 
 
 

Du som vårdar eller stödjer en närstå-
ende som är äldre, långvarigt sjuk, har 
funktionshinder eller missbrukspro-
blem har möjlighet att få stöd. 

Anhörigcenter finns på Kornettgatan 
9, ingång vid Resedans matsal och 
har öppet onsdagar 13-15. 

Vill du prata med oss, ring  
0223 -292 35 

Du är välkommen och behöver inte 
ha något speciellt ärende för att be-
söka oss. Du kan komma och få en 
pratstund över en kopp kaffe, kanske 
få taktil massage eller bara en stunds 
avkoppling och glädje. Om intresse 
finns kan vi ordna informations-
träffar och utbildningar med innehåll 
som är aktuellt för dig. Anhörigcenter 
är en resurs och blir vad vi tillsam-
mans gör det till. 

Socialförvaltningen 
 
            ——- 
 
Beslut i korthet från kommun-
styrelsens sammanträde den  
9 september 2013 

Gemensamma Kultur-, idrotts- 
och fritidsorganisation för  
Fagerstas och Norbergs  
kommuner  

Mot bakgrund av beslut i Fagersta 
och Norberg angående rubricerat 
samarbete har utredningsarbete ge-
nomförts av berörda förvaltningar i 
Norberg och Fagersta under 2012-
2013. Ett underlag för att kunna ta ett 
inriktningsbeslut i kommunfullmäk-
tige om att bilda en gemensam 
nämnd och förvaltning med namnet 
Bergslagens kultur- och fritidsnämnd 
respektive förvaltning har tagits fram.   

 

Kommunstyrelsen beslutade föreslå 
fullmäktige att anta ett inriktningsbe-
slut att bilda en gemensam nämnd 
med Fagersta kommun kallad Bergs-
lagens kultur- och fritidsnämnd med 
säte i Norberg samt att ge kommun-
styrelsen i uppdrag att arbeta fram ett 
underlag för beslut i kommunfull-
mäktige våren 2014. 
 
Kommunens styrsystem 

Förvaltningen har utarbetat förslag 
till ”Styrsystem i Norberg, för politi-
ker och anställda i Norbergs kom-
mun”. Styrsystemet förklarar  hur 
Norberg styrs, politiker och anställdas 
roller, beslut och verkställighet på 
olika nivåer, Norbergs vision och 
mål, fördelning av resurser, ekonomi-
styrningspolicy, samverkan med 
andra kommuner samt kommunens 
arbete med budget. 

Kommunstyrelsen föreslår kommun-
fullmäktige att anta ”Styrsystem i 
Norberg, för politiker och anställda i 
Norbergs kommun” 
 
Ombildning av Vafab miljö AB till 
kommunalförbundet VafabMiljö  

Vafab miljö AB ansvarar för den stra-
tegiska planeringen av frågor kring 
avfallshantering. Den 13 juni 2013 
godkände en extra bolagsstämma för 
Vafab Miljö AB, förslaget att rekom-
mendera ägarkommunerna att genom 
beslut i respektive kommunfullmäk-
tige ombilda Vafab Miljö AB till 
kommunalförbundet VafabMiljö,  
vilket innebär att all verksamhet inom 
bolaget överförs till kommunalför-
bundet. Utvärderingen som ligger till 
grund för förslaget till ombildning är 
omfattande och har genomförts un-
der ledning av Västmanlands Kom-
muner och Landsting (VKL). Kom-
munstyrelsen har beslutat föreslå 
kommunfullmäktige att bildandet av 
kommunalförbundet VafabMiljö, 
godkänns. 

Norbergs kommuns budget för 
2014 med plan för 2015 och 2016 

Allmänna utskottet har den 21, 23 
augusti 2013 tagit fram ett förslag till 
budget med plan för Norbergs kom-
mun. Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att godkänna 
förslag till budget 2014 med plan för 
2015-2016. 
 
Skattesats 

Enligt 8 kapitlet 6 § kommunallagen 
skall kommunstyrelsen före oktober 
månads utgång föreslå skattesatsen 
för den kommunalskatt som ingår i 
preliminär skatt för inkomst under 
det följande året. 

Kommunstyrelsen föreslår kommun-
fullmäktige besluta att den kommu-
nala skattesatsen för år 2014 fastställs 
till 22:66 kronor per skattekrona och 
är därmed oförändrad i förhållande 
till 2013 års  

 
Idrottshall 

Det finns ett inriktningsbeslut att 
Norbergs kommun ska bygga en ny 
idrottshall. Allmänna utskottet beslu-
tade den 23 augusti 2013 att föreslå 
kommunstyrelsen ska utse ett antal 
personer till en idrottshallsgrupp för 
att tillsammans med andra möjliga 
intressenter diskutera alternativa sätt 
för en idrottshallsbyggnation. Kom-
munstyrelsen har utsett ett antal per-
soner till en idrottshallsgrupp för att 
tillsammans med andra möjliga in-
tressenter diskutera alternativa sätt 
för en idrottshallsbyggnation. 

Tove Winqvist 

Vik. kommunsekreterare 

  ——- 

 



 

Norbergs OK anordnar tips- 
promenader! 
 
Tipspromenaderna pågår söndagar  
29/9 - 17/11 mellan klockan 10-12 

Plats: NOK-stugan Nordansjö . 
Välkommen önskar Norbergs OK. 
 
 
 

 

 
                           
                       ——- 
 
Lapphyttan – Årets  
Industriminne 2013! 

Vid en ceremoni vid Mimerlaven den 
12 september, överlämnades Svenska  
Industriminnesföreningens utmär-
kelse, en gjutjärnstavla till 
Norbergs kommun. 

Kvällen inleddes med  
musik av Torbjörn 
Grass,tal av Jan af  
Geijerstam, Svenska 
Industriminnesför-
eningen, lands-
hövding Ingemar Skogö med flera. 
 
Svenska Industriminnesföreningens 
motivering: 

”Lapphyttan i Norbergs kommun, tilldelas 
utmärkelsen Årets industriminne 2013 för 
epokgörande forskningsinsatser, återtagande 
av praktisk kunskap och nyskapande  
arbete för att levandegöra medeltida stor-
skalig järnhantering. Utgrävningarna av 
järnframställningsplatsen Lapphyttan visade 
att avancerad järntillverkning förekom i 
Sverige på 1100-talet, långt tidigare än vad 
som dittills varit känt. Lapphyttan är idag  
skyltad och tillgänglig för besökare.  
 
Nya Lapphyttan i Norberg är en rekon-
struktion som används för att utforska och 
levandegöra de medeltida arbetsprocesserna. 
Efter niohundra år tappas nu åter flytande 
järn och slagg på medeltida vis.  
 
Som en del av Norbergs rika industrihisto-
riska arv tydliggör Lapphyttan i dess två 
delar en lång kontinuitet i bergsbrukets 
historia.  

Kommunens vision är att i ett nytt museum 
visa originalfynd från Lapphyttan och att 
berätta hela Bergslagens medeltida historia.  
Den medeltida järntillverkningen i  
Norbergs bergslag bidrog starkt till att  
Mälardalen växte till ett dynamiskt ekono-
miskt och politiskt centrum i det blivande 
Sverige” 
 
Utmärkelsen kommer att sättas upp 
vid Nya Lapphyttan — Bergslagens  
Medeltidsmuseum. 
                       ——- 

Fredag den 13! 

Ett hejdundrande  
arrangemang i Kärr-
gruveparken som lock-
ade mellan 300-400 ung-
domar från Linje 500:s 
upptagningsområde. 

Författaren till boken ”Cirkeln” fanns 
på plats för att berätta mer om boken 
och planerna på filmatisering av 
boken.  
Handlingen utspelar sig i  
Engelsfors och beskriver hur det är 
att vara ung i Engelsfors. Men  
mystiska händelser inträffar och  
huvudpersonerna upptäcker att de 
har oväntade förmågor. 

 
Boken kan du såklart 
låna på alla biblioteken 
utmed linje 500.  
 
 
Parken ”hemsöktes” 
av olika mystiska  
individer under  
kvällen.  

Precis som i boken så slåss det goda 
mot det onda.  
Gycklargruppen TRIX framförde en 
bejublad eldshow .  
 
 
Fågel Fenix? 
 

 

 
 
Och kvällen avslutades med musik av 
det lokala bandet ”Beauty Town”.  
Arrangörer var biblioteken längs med 
Linje 500 och VL med stöd från  

Statens Kulturråd, Rabén & Sjögren 
samt Kärrgruveparken.  
På bilden ovan ser du några av arran-
görena samt författare. 

”Spökskrivare” Eva-Lena Silva 
                        ——- 
Bibliotekets öppettider  från och 
med 2/9 2013 
Måndag  12-19 
Tisdag-torsdag 12-18 
Fredag  12-17 

Observera! 
Biblioteket har stängt fredag 27/9, 
på grund av utbildning. 

                      ——- 

Evenemang september 2013 
September 
19/9-5/10  Utställning, Abrahamsgården 
26/9   Rollatorcafé, Resedan 
29/9   Orgelkonsert med Gunnar Idenstam, Norbergs kyrka 
29/9-17/11  Tipspromenad, söndagar,. NOK-stugan 
Med reservation för eventuella ändringar 


