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Vi går mot ljusare tider och kan 
se framåt mot en spännande vår. 
Samtidigt som förvaltningarna ar-
betar med att verkställa åtgärderna 
i Balanspaketet planerar politiken 
för den utveckling vi vill se de 
närmaste åren. Tillsammans med 
Statens Bostadsomvandling (SBO) 
har Norbergs kommun gjort en 
förstudie om hur vi kan tillskapa ett 
Trygghetsboende. Det är en boen-
deform främst för äldre människor 
som kanske har blivit lite ofärdiga 
och behöver ett bekvämt och prak-
tiskt eget boende med möjlighet till 
hjälp och social samvaro. Politiker-
na ska under våren ta ställning till 
om kommunen ska sälja en fastig-
het på Kornettgatan till SBO, som 
i så fall bygger om lägenheterna till 
ett attraktivt Trygghetsboende. Min 
förhoppning är att alla bitar faller 
på plats och att vi kan inviga boen-
det i slutet av år 2013-2014. 

Vid den årliga Utvecklingskonfe-
rensen för Norbergs kommun i 
februari ska politiker och chefer 
bl a diskutera hur kommunen ska 
uppnå målen i Vision 2015 och 
hur vi kan förbereda Norberg för 
framtida gruvdrift. Landshövding 
Ingemar Skogö kommer till konfe-
rensen och ger sin syn på hur länet 
och Bergslagen kan dra nytta av de 
planerade gruvöppningarna. En 
del i förberedelserna är att se till att 
kommunen kan erbjuda bra boende 
och attraktiva tomter den dagen 
antalet arbetstillfällen stiger och 
inflyttningen ökar. 

Vi behöver t ex kika lite närmare 
på hur vi ska använda kommunens 
outnyttjade mark i de centrala de-
larna samt hur vi på ett varsamt och 
klokt sätt kan utveckla Prostudds-
området.

Den gemensamma ekonominämn-
den tillsammans med Fagersta 
kommun har sett dagens ljus och i 
sommar flyttar Norbergs ekonomi-
personal ihop med Fagerstas och 
bildar en större enhet. Syftet är att 
vi ska lära av varandra, öka kvalitén 
i arbetet och få ut mer av samma 
resurser som idag när det gäller 
ekonomiadministrationen.  

 När du läser detta hoppas jag att 
Norberg är vackert inbäddat i vit 
snö och att alla eldsjälar som jobbar 
med Engelbrektsloppet har snö 
nog att göra spår av. Själv har jag, 
i egenskap av kommunalråd, blivit 
utmanad att delta i loppet, trots att 
jag inte är någon skidåkare. Till min 
stora glädje har jag de senaste veck-
orna upptäckt att längdskidåkning 
är både roligt och skönt och jag 
ser fram emot att få dela en härlig 
skidupplevelse tillsammans med en 
massa andra kvinnor i Kristinalop-
pet. 
Häromdagen träffade jag två unga 
kvinnor från Stockholm som var i 
Norberg för att träna inför nämnda 
lopp. De tackade sin lyckliga stjärna 
att de hade bestämt sig för att ge-
nomföra Tjejklassikern ”för annars 
hade vi ju aldrig upptäckt den här 
söta lilla staden”, som de sa.  

De hade redan bestämt sig för 
att komma tillbaka, inte bara till 
Kristinaloppet, utan de ville även se 
Norberg i sommarskrud. Det är ett 
exempel på hur värdefulla alla olika 
evenemang som genomförs i Nor-
berg är för oss som kommun. Det 
bidrar inte bara till att det händer 
roliga saker för oss som redan bor 
här, de ökar också sammanhållning-
en, sätter oss på Sverigekartan på 
ett positivt sätt och drar nya besö-
kare till vår vackra kommun.  
Jag vill här tacka alla frivilliga 
krafter som på olika sätt bidrar till 
de arrangemang som vi är så stolta 
över i kommunen. 
  
Åsa Eriksson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Lekparken mellan Kv Svanen 
och Norbergsån

Med anledning av den senaste 
tidens många synpunkter på lok-
aliseringen av lekplatsen och hur 
beslut tagits kan det finnas anled-
ning till ett klarläggande.
I den senaste kundenkäten om 
kommunalteknik 2010 tyckte en-
dast 15 % av norbergarna (år 2007 
13 % och år 2005 6 %) att de kom-
munala lekplatserna sköts ganska 
bra eller mycket bra. I Fagersta och 
Avesta är motsvarande siffra 33 res-
pektive 20 %. NVK har de senaste 
åren satsat mer på lekplatserna i 
Norberg än i Fagersta i förhållande 
till kommunens storlek, men har 
börjat från en mycket låg standard-
nivå.  
 I Fagersta har NVK under en 
längre tid satsat mer på en centralt 
belägen lekplats och föreslog efter 
analysen av 2010 års enkät motsva-
rande strategi i Norberg, då man 
bedömde att det skulle ta mycket 
lång tid att nå en godtagbar kund-
nöjdhet genom att sprida ut den 
förnyelse flerårsbudgeten medger 
på samtliga lekplatser i kommunen. 
NVK tog fram tre alternativ till 
lokalisering,  
Inga nya medel begärdes utan 
lekplatsen ska byggas ut i den takt 
underhållsanslaget för lekplatser 
i budgetarna framöver medger. 
Förslaget skickades på remiss till 
Norbergs kommun som tillstyrkte 
principen, förordade en lokalisering 
till området mellan Kv Svanen och 
Norbergsån samt hade också syn-
punkter på utformningen av lek-
platsen. Härefter anlitade NVK en 
av planarkitekterna vid miljö- och 
byggförvaltningen, som tog fram 
ett förslag till långsiktig disposition 
av ett betydligt större markområde, 
ett parkstråk längs Norbergsån, så 
att lekplatsen inte hamnar fel i ett 
större perspektiv. 

På kommunens förslag har hon 
biträtts av en av kommunen namn-
given konstnär. Förslaget har också 
genom kultur-, idrotts- och fritids-
förvaltningen ställts ut i Kommun-
huset och Café Kaka. Först härefter 
har NVK:s direktion beslutat i 
frågan. 

Harold Nilsson
Förbundschef

Ändrade öppettider på Norbergs 
kommunbibliotek 
Måndag  12.00-19.00 
Tisdag-torsdag  12.00-18.00 
Fredag   12.00-17.00 
Lördag   Stängt 
 
Tidningshörnan öppnar vardagar 
klockan 10.15.

Må-Bra-Film-Festival 
lördag 18 februari 

Kl. 14.00 Björnbröder 
Barn och familjefilm 85 min
Kl. 16.00 Patrik 1,5  
Komedi 98 min
Kl. 18.00 Eat Pray Love  
Drama 140 min
Kl. 20.30 Free Jimmy  
Komedi 82 min
Plats: Teaterbiografen. 

Evenemang februari 2012 
 
11/2     Kristinaloppet  
12/2    Engelbrektsloppet  
12/2    Engelbrektshalvan 
13-19/2  Hälsoveckan, separat program kommer
14/2  Gruppen ”Trolska” spelar, Mariagården
15/2  Marschallpromenad runt Noren, 
18/2    Jazzkonsert med supé, Hedemora    
                      Storband på Logen Berg  
17/2  Westmannafolk, konsert 
18/2  Må-bra-filmfestival, se annan plats i detta blad.
19/2  ”Alla-hjärtans-konsert” på Gruvgården
21/2    Program på Karbennings bibliotek  
29/2  Film ”Okänd soldat” 

En ny folder om besöksmålen i 
Kärrgruvan är producerad.   
 
Foldern kan redan nu hämtas som 
PDF på Norbergs hemsida och  
kommer att finnas som tryckt 
gratisfolder till säsongstarten. 
Även en folder om Lapphyttan 
(originalplatsen) som tagits fram 
tidigare har nu gjorts tillgänglig 
som nedladdningsbar PDF.
På sidan med broschyrer och 
informationsmaterial finns nu 
fem olika broschyrer och foldrar 
att ladda ner varav två även på 
engelska.  
www.norberg.se/sv/kultur-idrott-
och-fritid/525-broschyrer-och-
informationsmaterial
 

Äntligen film-time igen på  
Teaterbiografen!  
  
29/2 18.00 Okänd soldat 
7/3  18:00 Korpen flyger 
 
Vill du veta mer, ring 0223 29 129


