NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Valborgsfirande i
Karlberg, krokusar och
Norbergs marknad
betyder vår. Att vintern
hängde sig kvar och
överraskade oss med
30 centimeter snö på
bara ett dygn och att
städningen av våra
gator blev lite försenad
är något vi nu kommit
över.
Som kommunchefen skrev i förra
nyhetsbrevet men som tål att
upprepas så har vi ett tydligt kvitto
på att allt fler har fått upp ögonen
för vårt Norberg och vill flytta hit.
Av alla kommuner i hela Sverige
har vi den största positiva
förändringen avseende flyttnetto
(inflytt minus utflytt) till Norbergs
kommun. Vi har också sålt fler
tomter för bostadsbyggande vilket
såklart är jättekul!
Norbergs kommun har under flera
år redovisat ett gott resultat och
gör så även detta bokslut, ett
överskott på 30 miljoner kronor.
Orsaken är framförallt ökade
skatteintäkter men också överskott
i verksamheterna och
kommunstyrelsen. Det har varit
många besökare vid kommunens
besöksmål, ”hemestrandet” verkar
vara här för att stanna. Jag
kontaktades nyligen av en fotograf
som håller fotokurser i Norberg
med omnejd och som
dokumenterar Bergslagens
industrihistoria. Tillsammans med

Bonniers uppdaterar han sin
boks tredje upplaga med släpp
inför sommaren och besöksmål i
Norberg finns med i hans
Sverigeguide. Som sagt, fler och
fler börjar på olika sätt upptäcka
vårt Norberg.
Snabbladdningsställen för elbilar
kommer sättas upp på
parkeringen vid Frida Hansdotter
arena under året där det finns
möjlighet att ladda elbilen
framöver.
Vi står inför en omfattande
renovering och ombyggnation av
Norbergs kommunhus.
Kommunhuset invigdes 1958
och i det snabbt växande
gruvsamhället blev Norbergs nya
kommunhus ett exempel på
framgång med moderna
internationellt hämtade material,
en elegant utformning av
interiörer som visade på
möjligheterna för den nya tiden.
De originalmaterial och kulörer
som man kan se utvändigt och
invändigt i byggnaden har blivit
noga utvalda och ritade av
arkitekten Paulli Harder. Genuina
materialval som berättar om en
tid då ekonomin var god och att
man hade möjlighet att kosta på
med exklusiva material som teak,
Ekebergsmarmor,
portoromarmor, travertin,
koppartak och utsmyckningar i
mosaik i fasaden. Byggnaden är
och var vid sin tid, allt annat än
blygsam.
Vi vill fortsätta använda hållbara
material som åldras vackert och
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som är långsiktigt hållbara. Lyfta
fram originalskick genom att
demontera, återanvända och i
vissa fall deponera senare tiders
ej funktionella tillägg. Det är
viktigt att bevara kommunhusets
kultur och ursprung, något man
också tagit hänsyn till den
förstudie som gjorts.
Förutom den underhållsskuld
som ligger finns det fler
anledningar till renoveringen.
Det handlar dels om att
säkerställa att arbetsmiljön är god
för alla medarbetare i
kommunhuset. Inomhusklimatet
och luftkvaliteten är inte bra och
delar av huset är ganska
nergångna, bland annat är
fönstren i dåligt skick. Vi
behöver också förändra
fastigheten för att kunna erbjuda
lämpliga lokaler för Polisens
kontaktcenter (PKC) som har ett
femtiotal medarbetare i
kommunhuset.
Vi vill att Norbergs kommunhus
ska vara välkomnande genom en
inbjudande, trevlig bemannad
entréhall som fungerar som en
portal för medborgarna.
Vi ses på
byn!

Johanna Odö (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Vad vill du läsa om i nästa
nyhetsbrev? Tipsa oss gärna!

Polisinformation april

Bibliotekets öppettider

Glädjande nog kan jag konstatera att
även den här perioden varit relativt lugn.
Självklart skulle jag vilja rapportera in att
inte ett enda brott har begåtts sedan
texten för förra numret skrevs.

Bibliotekets avvikande öppettider under
vårens helgdagar.

Tyvärr är det något som förmodligen aldrig kommer
att ske. Brottsoffer kommer alltid att finnas. Ibland
är det någon okänd som utför brottet, men inte
alltför sällan är det någon som står väldigt nära som
utför brottshandlingar mot den enskilde.
Visst är det konstigt att en större händelse, oavsett
var den inträffat, påverkar oss så mycket mer än vad
brott i nära relation gör. Medias rapporter påverkar
oss ibland väl mycket, utan att det ens finns en
koppling till platsen där jag själv bor. Dessutom styr
det i många fall min egen uppfattning om trygghet.
Det finns nog inte ett ord som är mer subjektivt
betingat än just trygghet. Vad som är trygghet för
mig behöver inte vara trygghet för dig, och ingen av
oss har fel.
Därför är det också väldigt svårt att jobba med
trygghet för en hel kommuns invånare. Men vi gör
så gott vi kan. Ett bra exempel är när en polispatrull
rullar runt i våra bostadsområden. Direkt känner
många att det är tryggt att se polisen. Medan andra,
av olika skäl och erfarenheter, kan uppleva
otrygghet och ifrågasätta vad polisen gör på platsen.
Det allra första vi möts av i de flesta fall är om det
har hänt något.
Polisen är och ska vara en del i samhället. Precis
som före jul kommer vi att dela ut blanketter i
anslutning till kommande storhelger. Blanketterna
ger information om var du som blir utsatt för brott i
nära relation kan vända dig. Den ger också
information till dig som granne, släkting eller
medmänniska var du kan vända dig med din oro
eller annan information.
Kom ihåg att du gör en orosanmälan över vad du
sett och hört. Bevisbördan ligger på
rättsmyndigheterna.

5 maj - Stängt (på grund av utbildning)
25 maj - Öppet 12.00-15.00
26 maj - Stängt (Kristi himmelsfärds dag)
27 maj - Öppet 12.00-17.00
6 juni - Stängt (Nationaldagen)
16 juni - Stängt (på grund av utbildning)

Hyr en biograf!
I Teaterbiografen kan du ha
föreläsningar, visa film eller ha teatereller musikuppträdanden.
Kontakta bokningsansvarig Rolf Rydelius på telefon
070– 249 99 31 eller e-post rolf.rydelius@norberg.se.

Evenemang
29 april. Teater ”En vrå i min själ”, klockan 18.30
i Teaterbiografen
30 april. Valborgsmässoafton på
Hembygdsgården Karlberg.
5 maj. Line-up—en jazzkväll i Tingshuset
7 maj. Brandlöpet.
14 maj. Tunnbrödets dag vid Norbergs
hembygdsgård.
14 maj. Utförsäljning i Besökscentrum.
14-15 maj. Försök till järnframställning i Nya
Lapphyttan.
18 juni. Myrbergsrallyt—30 års jubileum! Start
och mål vid Myrbergs verkstad.
Med reservation för eventuella ändringar.

Jag önskar er alla en riktigt fin vår med mycket sol
och värme!
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