
NYHETSBREV 
För Norbergs kommun 

måhända ersatt den cirkulära  

tiden som eftertankens kvalitativa 

tid. Med den linjära tiden upp-

lever vi oss röra framåt eller så 

kanske det finns några andra som 

snarare uppfattar att det är tiden 

som rusar på medan personen 

står still, kanske att det dessutom 

rusar på allt fortare, särskilt under 

våren när några varma vårdagar 

gör att grönskan briserar i  

naturen.  

När jag var ung tillbringade jag 

sommarloven hos mormor och 

morfar som var lantbrukare med 

mjölkkor, styrda av en bestämd 

dygnsrytm sju dagar i veckan 

samt av årstider med en hektisk 

tid när många andra hade  

semester. När jag arbetade som 

lärare, var terminer en del av min 

tillvaro. Planeringen utgick från 

ett system med terminsscheman; 

det var skolstart, hösttermin, jul-

avslutning, vårtermin, en period 

av betygssättning samt skol-

avslutning.  

Att mäta tid och dela in tiden har 

gjorts i alla epoker med tidiga 

vattenur och solur, till mekaniska 

ur och atomur som i princip  

saknar felmarginal. Förr kunde 

det ta dagar att ta sig till ett annat 

landskap, för att sända ett  

meddelande fanns särskilda tele-

grafstationer. Idag är det lätt att 

bli upprörd om datorn plötsligt 

gör en oväntad uppdatering som 

gör att vi får vänta någon minut 

extra med att sända ett mejl. 

Industrialismen förde inte enbart 

med sig omfattande sociala,  

ekonomiska och teknologiska 

förändringar utan också idéer om 

att använda tiden allt effektivare. 

På arbetsplatser började tid mätas 

på ett mera detaljerat sätt och 

efterhand uppfanns tids-

studiemannen samt olika verktyg 

för planering och effektivisering 

av arbetsrörelser och arbetsmo-

ment. Detta kan kännas lite  

förlegat men i Norbergs kom-

mun har vi anledning att  

inspirera oss av Lean, (en me-

tod hur man arbetar effektivt) 

samt närbesläktade metoder som 

i slutändan ökar skapande av 

mervärde för våra invånare. 

Framförallt ska vi arbeta för att 

hela tiden föra in ett allt högre 

kunskapsinnehåll i det vi  

åstadkommer, digitalisering är ett  

viktigt stöd i detta arbete.  

Sommaren är perfekt för  

reflektion. Det tar tid att skapa 

nya tankar, att vårda tankar och 

även att göra sig av med gamla.  

Things Take Time (Piet Hein) 

 
 
 
 
 
 
 

Snart är det sommar! 

Sköna maj, välkommen till vår 

bygd igen! Sköna maj, välkom-

men, våra lekars vän!   

Vinter har gått över i vår och 

vår i försommar. Hur har du det 

med din kalender och din tid? 

Gott om tid eller lite tid för det 

du allra helst vill göra? Kanske 

har du en väggalmanacka 

hemma med årets dagar, veckor 

och månader, med uppgifter om 

helgdagar, namnsdagar, möjligen 

också med astronomiska  

händelser och andra viktiga  

saker, till exempel födelsedagar 

som du skrivit in med en penna. 

Själv har jag lämnat fickpappers-

kalendern till förmån för en  

digital i telefonen samt i datorn 

som jag delar med andra. På så 

sätt har min tid blivit mera  

offentlig än vad den var med 

papperskalendern.    

Cykliska förlopp i naturen, som 

dygnets och årstidernas  

växlingar, är en del av vår vardag 

men får kanske ändå allt mindre 

betydelse. De allra flesta har 

dock en biologisk klocka som 

påverkas av växlingar mellan ljus 

och mörker. Kanske behöver du 

mindre sömn under sommaren? 

Synen på tiden som linjär har 
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Vad vill du läsa om i nästa  

nyhetsbrev? Tipsa oss gärna! 

Hannu Högberg 

Kommunchef 



Polisen informerar 

Tänk att sommaren kom till oss redan i början av maj i 

år. Solen och värmen gör att de flesta av oss blir  

positiva till sinnet, vilket också påverkar andra i vår 

närhet. 

Den 26 april skrevs Norbergs medborgarlöften för 

2018 under av kommunalrådet Johanna Odö och  

lokalpolisområdeschef Stefan Johansson. 

Polisen och kommunen har kommit överens om att 

arbeta för att höja trafiksäkerheten och synligheten i 

kommunen: 

Polisen genom upprättande av trafikkontroller 

(hastighet-, beteende-, alkohol/drog kontroller) på 

olika vägdelar inom Norbergs kommun. 

Kommunpolisen genom att fotpatrullera Norbergs 

centrum och besöka butikerna. 

Kommunen, via ungdomsrådet och personal på  

fritidsgården Unkan, samordnar varje höst en trygg-

hetsvandring för att med hjälp av ungdomsrådet se 

efter vilka platser i kommunen som upplevs som 

otrygga. 

Kommunen ska åtgärda otrygga kommunala platser 

som framkommer i trygghetsvandringen. 

Kommunen, via socialtjänsten, anordnar en trygghets-

vandring för äldre. (Utfördes 24 april med god upp-

slutning.) 

Kommunen, via skolan och kommunpolisen, har i 

förebyggande syfte ansökt om och beviljats medel hos 

länsstyrelsen för att anordna två föreläsningar på  

skolan dels för allmänhet och dels för skolelever  

rörande ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak). 

Utfördes 12-13 februari. 

Kommunen, via NVK, och kommunpolisen  

samverkar för att förbättra trafiksäkerheten inom 

kommunen på de vägar som kommunen ansvarar för. 

Kommunen genom att anställa två fritidscoacher som 

ska jobba med/för ungdomar och deras trygghet både 

i skolan och på fritiden. 

Den 3 maj flyttades även polisen Västmanlands  

ledningscentral över till Uppsala. Västmanland är sist i 

regionen att styras via regionledningscentralen i  

Uppsala. 

Styrningen från regionledningscentralen gäller all polis-

verksamhet i yttre verksamhet som är akut eller  

brådskande, precis som den tidigare sköttes ifrån  

Västerås. Personal som tidigare jobbade i Västerås  

jobbar nu med samma verksamhet i Uppsala, vilket 

innebär att samma personal tar emot samtalen som 

kommer från Västmanland. 

Eva Lindberg, kommunpolis i Lokalpolisområde Norra  

Västmanland  

 
 
 
#ANHÖRIGVÄSTMANLAND— 

en informationsturné om anhörigstöd  
 

Den 30 maj klockan 15.00-16.30 kommer  
#Anhörigstödvästmanland en länsomfattande  
informationsturné om anhörigstöd att besöka oss på 
torget i Norberg. 

Det kommer att finnas flera anhörigkonsulenter från 
länet och förstås AnnMarie Åsberg från Norberg som 
kan ge information om vilket stöd man kan få som 
anhörig. Frivilligarbetarna från anhörigcenter på  
Resedan kommer också att vara med. 

Förutom information kommer vi att bjuda på korv 
med bröd som Lions sponsrat med. 

Hjärtligt välkomna! 

 

 

Fritidshemmens dag 8 maj 

På Källskolans fritids har vi firat fritidshemmens dag. 
Vi wokade kyckling över öppen eld och gjorde kyckling-
wraps. Barnen hade olika stationer där det spelades spel av 
olika slag. 

En perfekt dag för firande av fritidshemmens dag! 

 

 

 

 

 

 

 
Källskolans fritids 



Förskolan 

Förskolans processledare (pedagogiska utvecklingsle-

dare) i har avslutat sin utbildning Språk- kunskapsut-

vecklande arbetssätt med inriktning mot tvåsprå-

kighet som pågått i ett och ett halvt år. Under utbild-

ningen har processledarna tillsammans med övrig 

personal i förskolan läst litteratur, gjort ögonblicks-

forskning och resonerat runt detta samt delgett 

varandra nya kunskaper på pedagogiska caféer.  

Processledarna kommer 21 maj att hålla ett föredrag 

för all personal i förskolan för att sammanfatta samt 

delge sina erfarenheter och inspirera till  

vidare arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

Vicki Bergström 

Förskolechef 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolan 

Sommaren är här och ytterligare ett händelserikt och 

spännande läsår går mot sitt slut. Även i år har både 

förskolan och skolan fokuserat på det språk- och kun-

skapsutvecklande arbetssättet för att på bästa sätt nå 

våra barn och elever.  

Vi har i dagarna blivit beviljade 845 000 kr från Region 

Västmanland för att bedriva ett folkhälsoarbete med 

fokus på kost, sömn och rörelse. Under hösten  

kommer barn och elever få ökad rörelse under dagarna 

samt undervisning om vikten av att sova och äta bra. 

Ni som föräldrar kommer att bli inbjuda på olika  

föreläsningar/workshops på samma tema.  

Vi ser fram emot en spännande höst men först ska vi 

njuta av en härlig sommar med möjlighet till mycket 

rörelse. 

Jag vill tacka alla barn, elever, föräldrar och med-

arbetare för ett gott samarbete under läsåret och  

önskar er alla en skön ledighet. 

Ingrid Nord 

Barn- och utbildningschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familjedag i Bolagshagen! 

Projekt Goda Grannar och Kärrgruvans Förvaltning AB med flera bjuder in till en familjedag i  

Bolagshagen.  

Kom och ät en glass, lek lite lekar med barnen och ta en titt på en riktig brandbil!  

När?: 9:e juni klockan 13:00-16:00 

Var?: Bolagshagen, Kärrgruvan.  

Vill du också vara med och bidra till dagen?  

Kontakta godagrannar@norberg.se, 0223-292 72 
Varmt välkomna! 

Goda Grannar 

 

mailto:godagrannar@norberg.se


Skolavslutning i Norbergs kyrka 
Onsdag den 13 juni 

Fsk-klass kl. 18.00 

Torsdag den 14 juni 

Åk 1 Källskolan kl. 08.10 

Åk 2 Källskolan kl. 09.10 

Åk 3 Källskolan kl. 10.10 

Åk 4-6 Centralskolan kl. 11.15 

Åk 7-8 Centralskolan kl. 12.00 

Åk 9 Centralskolan kl. 13.00 

 

 

 
 

Ansvarig utgivare: 
Hannu Högberg  
hannu.hogberg@norberg.se 

Tf redaktör: 
Christina Wallin 
christina.wallin@norberg.se 

Eldningsförbud i Norbergs kommun 

För Fagersta och Norberg kan man hitta en 

uppdaterad brandriskprognos på 

http://kriswebb.dalarna.se, där Fagersta och 

Norberg räknas till Dalarna Sydost. Sidan uppdateras 

dagligen mellan 27 april och 31 augusti. 

Du kan också ringa automatisk telefonupplysning. 

Tel: 023-48 88 62. 

 

 

 

 

Vad vill du läsa om i nästa nyhetsbrev? 

Tipsa oss gärna! 

Kalendariet 

Juni 

1   Föreläsning  ”Världen i Sverige och Sverige i 

   världen -  När språk bygger broar” 

3   Plantmarknad på Karlberg 

6   Nationaldagsfirande 

6   Motorhistoriska dagen 

16   Myrbergsrallyt 

16    Utställning Svante Rydberg 

22   Midsommarfirande på Karlberg 

29-1/7  Engelbrektloppets Sommarlopp 

30-1/7  Bråforsdagarna 

 

Juli 

6      Utställning Lena Langendahl o Anna Sjögren 

22   EngelbrektsTuren, cykeltävling 

26-28   Norbergfestival18 

 

Augusti 

1   Utställning Malin Gebrer-Medhin 

5   Visning Bråfors Bergsmansby 

7   Barnens Dag på Karlberg 

18-2/9  Järnframställningsförsök 

18   Utställning Mats Pettersson 

 

September 

2   Visning Bråfors Bergsmansby 

12   Utställning Jimmy Forsberg 

28-30   Färskningsförsök 

 

Med reservation för eventuella ändringar 


