NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Gnistrande vinter
och skidåkning var
vi nog många som
drömde om när vi
gick in i vintern.
Själv fick jag lägga
de planerna på
hyllan när Covid tog
ett fast grepp om
familjen runt nyår
och reglerna om
karantän slog till.
Vi är inte ensamma då den nya
omikronvarianten har ökat kraftigt
i Sverige och Norberg.
Kommunen har tack vare fina
insatser från medarbetare ändå
hållit verksamheten igång dygnet
runt hela jul- och nyårsledigheten.
Jag är verkligen full av beundran
för hur fint man arbetar för att
säkerställa ett anständigt och bra
firande även när sjukdom slår till
och krafterna tryter.

Kommunen är nu i full gång med
2022 och de stora
utvecklingsprojekten som ska
genomföras. Som exempelvis
laddstolpar för elbilar i centrum,
öppnande av fritidsbank,

förbättrad trafikmiljö runt
centralskolan, trygghetspaket
med allaktivitetsplan mm. Vi
förändrar också vårt stöd till
näringslivet för att bättre möta de
behov som finns, det gäller såväl
företagsbesök som ökad
servicegrad.
Det är påtagliga förändringar
som kommer ge stor nytta som
förvaltningen nu febrilt arbetar
med att ta fram och få på plats
under året. Om ni har tankar på
vad som kan förbättras i
kommunen så kan ni vara med
och påverka. För ni har väl inte
missat möjligheten att lämna
medborgarförslag till
kommunfullmäktige? Det är en
utmärkt chans att kunna påverka
och att tala för sin sak inför
fullmäktige. På vår hemsida
finns information om hur det går
till.
Samtidigt så rustar vi för att
genomföra valet i höst. Det är en
av de viktigaste och stoltaste
delarna i vår demokrati. Fria val
och kommunalt
självbestämmande är centralt för
att alla som bor här ska kunna
påverka och vara och bestämma
hur kommunen ska styras.
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I mitt eget jobb handlar det
mycket just nu om budget 2023 –
2025. Det är många olika delar
som ska planeras och fås ihop.
Det är också charmen med att
vara kommunchef, lika mycket
som saker ska genomföras och
hanteras i stunden ska det finnas
en långsiktig planering för att
upprätthålla god kvalitet och
effektiv förvaltning.
Jag tror att det var John Lennon
som sa att ” life is what happens
when you make other plans”
vilket är något jag bär med mig.
En ödmjukhet inför att planer
kan förändras och det finns en
stor vikt av att vara närvarande i
nuet.
Så nu när jag är utsläppt från
karantänsreglerna tänker jag
också ta mig tid att njuta av det
vackra Norberg i vinterskrud,
hoppas ni har möjlighet att göra
detsamma.

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

Polisinformation januari

Sommarjobb 2022

Så har då 2021 års storhelger passerat
och vi är i början av ett nytt år. Ett år
som vi nog alla hoppas ska innebära lite
mer normalitet än de senaste två har
gjort.

Välkommen till ett meningsfullt arbete
där du verkligen får göra skillnad. Jobba
hos oss i sommar!

Glädjande nog passerade jul och nyår utan några
större händelser inom vårt lokalpolisområde.
Juldagen, som brukar vara en av årets mest
arbetsbelastade, blev tack vare restriktionerna som
ett arbetspass under en vanlig helg.
I början av december började tre nyutexaminerade
poliser i Fagersta, ett tillskott som är efterlängtat.
Arbetet med att bli fler poliser inom myndigheten
och särskilt i vårt lokalpolisområde fortsätter. Precis
som under förra året är vi jätteintresserade av att ni
alla hjälper till att tipsa intresserade om att höra av
sig till oss om de har tankar på att vilja söka
polisutbildningen. Just din fråga till någon som du
tycker skulle passa att jobba som polis, kanske blir
det som får den personen att höra av sig. Idag är det
dessutom inte någon sista ansökningsdag utan det
går att söka till polisutbildningen under hela året.
Ni når mig på telefon 010-56 75394 eller e-post
eva.lindberg@polisen.se.
Eva Lindberg
Kommunpolis i lokalpolisområde Norra Västmanland

Kommunfullmäktiges
sammanträdesdagar 2022


28 februari



2 maj



13 juni



17 september

Aktuella kallelser och protokoll finns på vår hemsida
norberg.se.

Vi söker semestervikarier inom äldreomsorgen och
inom omsorgen för personer med funktionsvariation. Vi söker dig som har ett gott bemötande och ett
intresse av att arbeta med människor. Erfarenhet
eller utbildning av liknande arbete eller praktik är
meriterande men inget krav.
Våra semesterperioder sträcker sig från 20 juni till 14
augusti. Du måste ha fyllt 18 år för att kunna jobba i
inom vård och omsorg hos oss.
Senast 31 mars vill vi ha din ansökan.
Läs mer och ansök via norberg.se/ledigajobb.

Evenemang 2022
5 februari. Åk en mil vinn en bil.
6 februari. Lilla Engelbrektsloppet.
7 februari. Klasskidan årskurs F-9
8 februari. Klasskidan årskurs F-9.
11 februari. Engelbrektsstaffetten/
Engelbrektssprinten
12 februari. Kristinaloppet, Engelbrektsloppet 30
km, Engelbrektsloppet 45 km.
13 februari. Engelbrektsloppet.
Med reservation för eventuella ändringar.
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