NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Våren är äntligen
här. Sommartid och
ljusa dagar känns
helt fantastiskt men
det är inte utan
mörka moln på den
europeiska himlen.
Det har knappast undgått någon
att Ryssland har invaderat Ukraina
i ett försök att helt ändra den
europeiska säkerhetsordningen.
Det påverkar även Norberg och
vad vi inom kommunen
prioriterar. Mest påtagligt är det
den stora flyktingströmmen som
nu kommer från Ukraina och
delvis når Sverige och Norberg.
Vi har i skrivande stund tagit emot
ungefär 50 Ukrainska flyktingar
men vi förbereder för ytterligare
mottagande för att de som
kommer ska känna sig trygga och
vara säkra på att ha tillgång till så
basala saker som mat, tak över
huvudet och skola för barnen. Vi
samarbetar förstås med de statliga
myndigheterna för att
mottagandet ska bli så bra som
möjligt.
Kommunen samarbetar också
med Svenska kyrkan och Rädda
Barnen i mottagandet.

Privatpersoner som vill engagera
sig i mottagandet kan anmäla sig
till uppdrag via föreningen
Tillsammans gör vi skillnad.
Migrationsverket samverkar med
föreningen och ger uppdrag även
i Fagersta och Norberg när och
om det är aktuellt. Föreningen
”Tillsammans gör vi skillnad” har
en Facebooksida där uppdrag
och donationer av kläder och
husgeråd samordnas mellan
medlemmarna.
Inom kommunen ser vi löpande
över vårt arbete inom kris och
beredskap och det arbetet sker
oavsett den nuvarande krisen.
Som Norbergsbo kan man vara
trygg i att kommunen har ett gott
beredskapsarbete och att den
information som finns på
kommunens hemsida och vid
biblioteket är uppdaterad och
korrekt.
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Häromveckan fick vi också
kvitto på att Norberg lockar till
sig nya invånare. Vi har den
största positiva förändringen
avseende flyttnetto (inflytt minus
utflytt) till kommunen av alla
kommuner i Sverige. Det är
glädjande att fler upptäcker vår
fina kommun och de möjligheter
som finns här.
Inom förvaltningen har vi nu
också påbörjat arbetet med
budget 2023 och plan för 20242025. Budgeten är det viktigaste
sättet att styra en kommun så det
läggs mycket arbete från både
politiken och förvaltningen på att
få en så tydlig budget som
möjligt.
Nu väntar jag på att den sista
snön ska smälta bort och vi kan
städa gator och torg och
välkomna våren ordentligt med
marknadsdagarna runt valborg.

I övrigt så pågår det ordinarie
arbetet och vi förbereder oss för
en turistsäsong då vi kan visa upp
allt det vackra vi är stolta över i
vår kommun. Samarbete sker
förstås med näringslivet för att
fortsätta utveckla Norberg som
besöksmål.
I år har vi lagt lite extra på
”sommarstråket” som lyfter fram
centrala Norberg och de
möjligheter som finns här.

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

Polisinformation mars

Öppettider i påsk

När jag skrev texten till förra numret var
glädjen stor över att livet börjar bli
alltmer ”normalt”. Men så snabbt den
glädjen förbyttes till sorg. En sorg som
inbegriper hela vår värld men främst
Europa.

Kommunhuset och biblioteket har ändrade
öppettider i påsk.

Återigen ser vi människor som måste lämna sitt
hemland för att freda sina liv. Många är de bilder
från krigets Ukraina som gripit tag om mitt hjärta.
Även om det är omöjligt att förstå hur det är för
både de som flyr bort från sitt land, men även de
som stannar kvar, så kan jag inte låta bli att tänka
tanken på att vara i deras situation. Att tvingas
lämna en pappa/make eller vara den som måste
stanna kvar för att försvara landet och se sin familj
åka iväg. En ohygglig smärta för alla inblandade. För
ingen vet vilka som kommer få möjlighet att återse
varandra. Men mitt i all sorg kommer glädjen fram.
Det är glädjen över att se hur enade alla länder står
för att hjälpa till.
Lokalpolisområdets BRÅ, som består av
kommunledningen i våra fem kommuner och delar
av polisens ledningsgrupp, samlades till det första
fysiska mötet på väldigt länge den 9 mars i
Surahammar. Under sittande möte fick en
representant information om att några av länets
kommuner behöver förbereda för att ta emot
flyktingar från Ukraina. Därefter har alla länets
kommuner blivit involverade. Förhoppningen är
stor på att erfarenheterna vi har med oss från de
tidigare flyktingströmmarna nu kommer till
användning.

Kommunhuset
Skärtorsdag 14 april. Öppet 08.00-11.30
Långfredagen 15 april. STÄNGT
Påskafton. STÄNGT
Påskdagen. STÄNGT
Annandag påsk. STÄNGT
Tisdag 19 april. Öppet 08.00-16.00, lunchstängt
11.30-13.00

Biblioteket
Skärtorsdag 14 april. Öppet 12.00-15.00.
Långfredag 15 april. STÄNGT
Annandag påsk. STÄNGT.
23 april. Världsbokdagen. Öppet med ordinarie
biblioteksservice 13.30-16.30.

Evenemang
23 april. Ale Möller - 50 år på scen, klockan 18.00
i Teaterbiografen.
23 april. Världsbokdagen.
29 april. Teater ”En vrå i min själ”, klockan 18.30
i Teaterbiografen
5 maj. Line-up—en jazzkväll i Tingshuset
7 maj. Brandlöpet.
14 maj. Tunnbrödets dag vid Norbergs
hembygdsgård.
14-15 maj. Försök till järnframställning i Nya
Lapphyttan.
18 juni. Myrbergsrallyt—30 års jubileum! Start
och mål vid Myrbergs verkstad.

När omvärlden gungar som den gör nu, känns det
skönt att kunna konstatera att livet i vår kommun är
förhållandevist lugnt. Inga större händelser har
inträffat och enligt den yttre personalen har de
trafikkontroller som utförts fungerat mycket bra
med endast några bötesbrott att rapportera.
I skrivande stund har jag precis fått en kopia på
tillståndsansökan för Norbergs marknad. Det känns
bra att Norbergs egna vårtecken äntligen kan
genomföras igen efter uppehållet på grund av
pandemin.
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