NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Engagemang och
Iron District
Engagemang finns i Norberg.
Föreningsverksamhet,
idrottstävlingar och mänger med
andra evenemang.
Norbergfestival, Elvisdagen,
utställningar, konserter,
ekomuseumvecka, färskning av
tackjärn vid Nya Lapphyttan
med invigning av ett nytt
vattenhjul, Bråforsdagar,
sommarteatern ”Vem älskar
Yngve Frej” om bortglömda
existenser i ett modernt
samhälle, barnens dag,
bygdetrav, gruvpunk, torgfest
med mångkulturell matmarknad
och musik, orienteringsklubbens
arbete med naturpasset, 80-tals
nostalgi i Kärrgruveparken.
Under försommaren invigdes ett
fint utegym vid NOK-stugan i
Nordansjö.
Positivt är också att Norbergs
AIF sökt samt fått medel för att
anlägga en konstgräsplan.
Sommarens tennisskola blev en
formidabel succé med ett stort
antal deltagare. Det är som en
person från Norbergs
tennisklubb sa till media; - sport
är kul och samtidigt en jättebra
väg för att lära sig språket och
komma in i det svenska
samhället. Jag applåderar!
Jag var med på kick-outen av
Framtidens Företagare. Härligt
att se alla talanger, ungdomar
med driv, idéer och framtidstro.
I projektet har ungdomar under
sommaren prövat att starta och

driva företag. De har fått en
grundutbildning och stöd av två
handledare i att komma igång
med sina företag. Mentorer från
arbetslivet har funnits för de som
velat ha sådana kontakter. Det
hela avslutades med en minimässa
samt priserutdelningar. Den
personliga resan för ungdomarna
är förmodligen den största vinsten
i projektet.
Under sommaren har vi tyvärr
kunnat se flera negativa
följdeffekter av att Elsa
Anderssons inte fanns i byn. Det
är såklart jättetråkigt att de externa
besökarna minskat. Jag med
flera hoppas på någon slags
återuppbyggnad konditoriet men
det finns mycket att se och
uppleva i Norberg förutom Elsas.
En utredning presenterades under
försommaren och den visar att
Norberg har potential att sätta
järnet i fokus med syfte att
utveckla besöksnäringen.
Tillsammans med världsarvet Falu
Koppargruva samt Sala
Silvergruva skulle vi kunna ingå i
en mineraltriangel.
Via Bergslagssatsningen med
fokus på kultur samt turismdriven
tillväxt i Bergslagen kan vi också
fortsätta ett arbete med att
visualisera ett Järnets hus i
Norberg utan att det kostar
kommunen något i denna fas.
Den inledande delen i arbetet
består i att ta fram koncept samt
identifiera möjliga partners. Det
hela handlar inte endast om att
spegla järnets historia, nutid och
inte minst företagens samt
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Norbergs framtid måste också
med! Vi får se vad det här kan leda
till, utan nyfikenhet och ett öppet
sinne kommer vi ingenstans.
Om jag far iväg lite med en tanke.
Ett Iron eller Steel District med
centrum i Norberg. Seminarier
som kretsar kring järnet,
forskningsprojekt, branschinitiativ
med fasta showrooms som samlar
våra industriella varumärken som
på ett eller annat sätt har sin grund
i järnet.
Var skulle det här ske om inte i
Norberg? Bergslagen made
Sweden och jag lägger till Norberg made Bergslagen.

Hannu Högberg
Kommunchef

På gång inom förskola och skola
Vision
Norbergs förskolor och skolor har en gemensam vision som alla ska
arbeta efter. Det hänger på mig och jag kan göra något åt det. Jag, vi, tillsammans i det livslånga lärandet
Under läsåret 2015/16 har personalen arbetat med visionen. Nu ska vi
intensifiera det arbete så att alla barn, elever och föräldrar känner igen
sig i tankesättet. Visionen syftar på att vi alla har ett ansvar att göra vårt
bästa och att vi alla tillsammans ska arbeta för att nå så långt som möjligt i det livslånga lärandet.
Skolverket
Norbergs kommun har som en kommun av 20 blivit erbjuden att få
samarbeta med Skolverket och Nationellt centrum för svenska och
svenska som andraspråk för att utveckla undervisningen av nyanlända.
Satsningen pågår i ett och ett halvt år och inleds nu i augusti. Alla lärare
ska utveckla ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att på
bästa sätt möta elevernas behov och höja kunskapsresultaten.
Partnerskola
Vi fortsätter även att vara partnerskola åt Högskolan Dalarna. Det innebär att Källskolan och Centralskolan tar emot lärarstudenter under
deras praktik. Ett väldigt värdefullt samarbete för kommunen eftersom
vi får input från studenterna och vi får en möjlighet att visa upp våra
fina skolor för blivande lärare.
Vi inom skolledningen vill hälsa alla barn, elever och föräldrar välkomna till ett nytt och spännande läsår.
Ingrid Nord, barn– och utbildningschef

Evenemang
11 september
DM i orientering (stafett)
Start klockan 10.00
Arr: Norbergs orienteringsklubb
17 september
Res med ENJ och rälsbussen till
Järnvägsmuseums dag i Gävle.
Kostnad: 250 kr för medlemmar
och 300 kr för icke medlemmar.
För bokning av biljetter och mer
information, enj.se eller 0223-206
63.
Med reservation för eventuella
ändringar.

Vad vill du läsa om i nästa nyhetsbrev?
Tipsa oss gärna!

Sammanträdesdagar
2016

Fiberutbyggnaden i
Norberg
Utbyggnaden av fiber är en viktig
och strategisk fråga för Norbergs
kommun och kommunen
samverkar med Telia kring
fiberutbyggnaden till hushåll och
företag.
Har du frågor kring
fiberutbyggnaden? Skicka e-post
till bredband@norberg.se.

Bibliotekets
öppettider
Sommarens öppettider fram till
den 2 september
Måndag 12-18
Tisdag-fredag 12-17
Ordinarie öppettider fr.o.m. 5
september
Måndag 12-19
Tisdag 12-18
Onsdag 12-18
Torsdag 12-18
Fredag 12-17

Kommunfullmäktige
26 september
7 november
5 december
Kommunstyrelsen
10 oktober
14 november
12 december

Kontakt
Ansvarig utgivare:
Hannu Högberg, 0223-291 26
hannu.hogberg@norberg.se
Redaktör:
Nadja Vuorinen, 0223-291 65
nadja.vuorinen@norberg.se
Adress:
Malmgatan 7, 738 21 Norberg
info@norberg.se
norberg.se

