NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Äntligen har jag fått se Norberg
i vinterskrud igen och jag blev
knappast besviken.
Det var en fröjd att se när snön
föll och den riktiga vinterstämningen infann sig. Det var också
härligt att se så många som gav sig
ut i skidspåren där vi gjort en extra
satsning för framtiden, med snökanoner och samarbete med föreningslivet. Den planeringen gjordes under tryckande värme och
vintern kändes avlägsen då. I den
kommunala planeringshorisonten
blir det lätt så att vi planerar vinteraktiviteterna under högsommaren och sommaraktiviteter under
vintern. Nu när vårkänslorna
kommer fram så sitter vi i kommunhuset och planerar inför nästa
års budget och den kommande
vinterns aktiviteter.
Jag har satt sista handen på kommunens verksamhetsberättelse
och kan konstatera att vi har fått
mycket gjort. Klart det har varit
speciellt med pandemin och skiftande restriktioner men vi har
ändå lyckats arbeta med målen.
Särskilt stolt är jag kanske över det
fantastiska arbete som gjorts inom
omsorg, skola och kulturliv. Medarbetarna har gjort sitt yttersta för
att verksamheten ska kunna fortsätta så normalt som möjligt. Skolan har ibland fått ställa om till
distansundervisning, någon

konsert fick ske genom att vi flyttade bandet mellan publikplatserna, äldreboendet fick tyvärr begränsa besöken. Med vissa nödvändiga undantag har dock verksamheterna fortsatt! Vi är också
den kommun i Västmanland som
i skrivande stund kommit längst
med vaccineringen.
För närvarande arbetar kommunen också med ett förbättringsarbete av styrning och ledning. Det
är en del av kommunens utveckling att då och då utvärdera hur vi
arbetar och på vilka sätt vi kan bli
bättre. Somliga av er har kanske
sett att vi i det arbetet inte har
ryggat för att även lyfta fram lite
obekväma sanningar. Även om
mycket av det vi gör är bra, vilket
bland annat syns i kundmätningar och medarbetarundersökningar, så finns det delar som kan
förbättras och delar som inte alls
fungerar som vi vill. Många åtgärder är redan på gång men en del
andra behöver diskuteras mer.
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Slutligen vill jag verkligen tacka alla
som bor i kommunen för ert engagemang och er ork att hålla i och
hålla ut under pandemin. Det har
varit nyckeln till att vi här har klarat
oss relativt väl. Det är nu viktigt att
vi fortsätter respektera de råd och
rekommendationer som ges. Om vi
gör det finns en chans till en mer
normal sommar!

Christian Foster
Kommunchef

En öppen diskussion och dialog
är viktig för kommunen och jag
hoppas att många av er som läser
detta har tagit chansen att skicka
in synpunkter i vår
medborgardialog om Norbergs
centrum.

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

Polisinformation mars 2021
Solens strålar börjar värma allt mer och våren börjar
göra sig påmind. Det är något visst varje år som
tussilago börjar komma upp. Men tänk att vi alla blir
lika förvånade när bakslagen med kyla och snö
kommer. Fastän vi vet så väl att det blir så blir
besvikelsen ändå lika stor varje gång det händer.
Tänk på att ha ytterdörren låst även om du är
hemma. Se också till att bilen är låst. Onödigt att ge
ev oärliga personer chansen att ta sig in på ett enkelt
sätt.
Från polisens håll har vi jobbat mycket trafikinriktat.
Men patrullerna hjälper också till med vissa åtgärder
i olika utredningar. Allt för att de ärenden som
utreds ska vara så aktuella som möjligt. Patrullerna
försöker också göra så mycket som möjligt initialt av
ett ärende. Ju mer som är åtgärdat innan det
kommer till utredaren underlättar
handläggningstiden vilket gynnar alla drabbade.
Det är återigen dags för att varna för oseriösa
hantverkare. De följer tyvärr alltid med våren och
sommaren. Tänker du byta tak, fönster, dörrar eller
asfaltera uppfarten? Vänd dig då till seriösa firmor
och begär in offerter. Att låta någon som ringer på
hemma hos dig utföra jobbet slutar sällan särskilt
bra. Inga seriösa hantverkare jobbar på det sättet.
Skriv inte under något papper utan att säkert veta
vad du skriver under. Betala inget i förskott för
inköp av material. Med andra ord försäkra dig om
att det blir ett bra jobb utfört till den kostnad som ni
kommit överens om via en offert.

I Klackberg vid Norens Västra strand har
nu samtliga bostadsrätter blivit sålda
Hoppfullt Boende är ett dalabaserat företag som
2019 investerade i Klacken 1:50, Klacken 1:51,
Klacken 1:52, Klacken 1:53 och Klacken 1:54, och
har resulterat i bygget av tio bostadsrättslägenheter
fördelat på två huskroppar i två plan. Alla lägenheter
har utsikt mot sjön Noren, endast 50 meter bort och
inflyttning skedde under 2020.
- När Hoppfullt Boende satsade på att bygga bostäder i
Norberg så var det första gången som det byggdes bostadsrätter
i kommunen på över 25 år. Samtliga 10 bostadsrätter är
sålda med drömläge precis vid sjön Noren. Då våren är i
antågande så är det en extra fin tid att se fram emot för de
nya bostadsägarna, säger Hoppfullt boende AB.
- Att kunna erbjuda attraktiva bostäder och boendemiljöer,
för såväl den nuvarande Norbergsbefolkningen som inflyttare
är mycket önskvärt. Lägenheterna med det strandnära läget
nere vid Norens västra strand är ett sådant exempel. Utbudet
av bostäder och väl fungerande boendemiljöer är viktiga
egenskaper för att Norberg ska betraktas som en attraktiv
plats att bosätta sig på. Det är verkligen roligt att alla fina
lägenheterna är sålda, jag hoppas köparna ska trivas i sin
nya bostad och hos oss i Norberg.
Nu fortsätter vi verka för än fler attraktiva bostäder i
Norberg framöver! säger Johanna Odö (S)
kommunstyrelsens ordförande.

Önskar er alla en riktigt fin och härlig påskhelg.
Förhoppningsvis går det att njuta av helgen
utomhus och på så vis umgås lite.

Eva Lindberg kommunpolis i lokalpolisområde Norra
Västmanland. Ni når mig på 010-5675394 eller
eva.lindberg@polisen.se

Coronaviruset (covid-19)
Norbergs kommun följer utvecklingen av
coronaviruset (covid-19). Du hittar aktuell
information på vår hemsida och i våra sociala
kanaler. Vi följer myndigheternas

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

Aktuellt på Norbergs kommunbibliotek
Med anledning av rådande situation har biblioteket
fortsatt öppet måndag-fredag kl. 13-17, till och med
juni 2021.
Det får vara maximalt 10 personer i lokalen
samtidigt och besökare uppmanas hålla sitt ärende
till biblioteket kort.
Följande datum har biblioteket avvikande
öppettider under våren:
1/4 (skärtorsdagen): Öppet kl. 13-15
2/4 (långfredagen): Stängt
5/4 (annandag påsk): Stängt
30/4 (valborgsmässoafton): Öppet 13-15
12/5 (dag för kristi himmelsfärd): Öppet 13-15
13/5 (kristi himmelsfärd): Stängt
18/5 (verksamhetsplanering): Stängt
25/6 (midsommarafton): Stängt
Använd gärna våra digitala tjänster såsom E-böcker,
E-ljudböcker och strömmad film.

Kommunfullmäktige i korthet
Nedan följer några av de ärenden som behandlades
under kommunfullmäktiges sammanträde den 1
mars 2021. När protokollet är justerat kan det läsas
på Norbergs kommuns hemsida, under Möten,
kallelser och protokoll och Kommunfullmäktige.
Förfrågan om proprieborgen från Norra
Västmanlands Fiber Ekonomisk förening
En förutsättning för att kunna digitalisera och
effektivisera kommunens verksamheter är en
utbyggnad av fibernätet. Norbergs kommun tecknar
proprieborgen så som för egen skuld till förmån för
Norra Västmanlands Fiber Ekonomisk förening för
en checkkredit om maximalt sex (6) miljoner kronor.
Avtal med Fagersta kommun gällande
gymnasieskola och gymnasiesärskolan,
vuxenutbildning och särskild utbildning för
vuxna
Med anledning av att Norra Västmanlands
Utbildningsförbund (NVU) under 2021 ska upplösas
tecknar Norbergs kommun avtal med Fagersta
kommun för att uppfylla skollagens krav gällande att
erbjuda gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal
vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.


Revidering av arbetsordning för
kommunfullmäktige och godkännande av
instruktion för tillfälliga
fullmäktigeberedningar



Revidering av kommunstyrelsens
reglemente



Revidering av krisledningsnämndens
reglemente

https://bibliotekivastmanland.se/

Vid frågor kring besök till biblioteket; 0223-291 40
eller infobiblioteket@norberg.se.

Samtliga revideringar godkänns och antas.

Namnsättning av gång och cykelväg klar
Efter ett medborgarförslag, inlämnat av Torbjörn
Norgren har nu den nya gång– och cykelvägen vid
Frida Hansdotter Arena fått namnet Lilian Fernqvists
promenad registrerat av Lantmäteriet.
Enligt medborgarförslaget är Lilian Fernqvist
grundare till Abrahamsgården i sin nuvarande form
och var även mycket aktiv inom turismen i Norberg.
Den nya gång och cykelvägen sträcker sig från
Fagerstavägen över den nya bron till Åsgatan.
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