NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Mellan hägg och syrén är en
härlig tid. Kvällarna blir ljusa
och naturen liksom uppmanar oss att vara ute.
För skolbarnen närmar sig förstås skolavslutning och för
några till och med studenten.
Jag planerar själv just nu för
min dotters student och det är
med blandade känslor som jag
ser min lilla flicka nu bli stor,
myndig och studentklädd. I
kommunen satsar vi nu lite extra just för att skolavslutning
ska bli trygg och trevlig och inte
få en slagsida med stök.
Den planeringen gör vi tillsammans med polisen i något som
vi kallar för Brå-samarbete. Där
vi tillsammans med polisen planerar de extra insatserna som
kan behövas för att öka trygghet och förebygga brottslighet i
Norberg.
Under sommaren kommer det
samarbetet bland annat att synas i trygghetspromenader för
äldre, Grillning vid skolavslutning, möjlighet till trygghetsdialoger för föräldrar som undrar
eller oroar sig för barnen. Vi
kommer också försöka rikta lite
insatser för att de som är mer
motorintresserade ska kunna

vara det utan att störa de som
kanske inte är lika intresserade.
Vårt samlade arbete i Brå kan
man följa genom de medborgalöften som vi gör några
gånger per år.

Även den här sommaren kommer vara annorlunda från de vi
är vana med. Pandemin är inte
över och alla kommer inte vara
vaccinerade förrän till hösten
som det ser ut just nu. Vi
kommer ändå kunna genomföra en del evenemang utomhus så håll ögonen öppna. Utvecklingen av Norberg som
besöksmål slog nya rekord
förra året och vi tror att det
fortsätter även i år. Det är förstås glädjande att fler kan se
vilken fin kommun vi har och
vad vi kan erbjuda.
På grund av pandemin valde vi
att inte genomföra kommunfullmäktige i maj. En besvikelse
förstås men samtidigt ett nödvändigt beslut för att fortsätta
stoppa smittspridningen.
Politiken har dock inte sommarlov än utan först har vi
kommunstyrelse direkt efter
nationaldagen och sen har vi
kommunfullmäktige den 21
juni. Kommunfullmäktige
sänds på webben och kan följas av alla som är intresserade.
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Mer information finns på vår
hemsida som för övrigt fått sig
en efterlängtad uppfräschning,
www.norberg.se .
Till sist några ord om mitt första
år som kommunchef i Norberg.
Det är helt fantastiskt att ha
möjligheten att lära känna så
många engagerade och kunniga
medarbetare och medborgare.
Att se de framsteg vi gjort under
det här året ger förstås också
energi och jag hoppas att ni alla
märker av de förbättringar som
vi arbetar med.
Med önskan om en kanonsommar (och en lugn semester)

Christian Foster
Kommunchef

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

Polisinformation Norbergsbladet

maj 2021
I skrivande stund är vi inne i mitten av maj.
Värmen har så sakta kommit till våra
breddgrader. Det känns lite märkligt att
skriva i ett nummer som får nästan samma
innehåll som förra året vid samma tid.
Många av oss har visserligen fått den första
vaccinsprutan, men efterlevnaden är den
samma som för ett år sedan. Vi måste
fortsätta att hålla avstånd till varandra och
tvätta händerna. Allt för att försöka undvika
att smitta ner någon i vår omgivning. Det
som känns skönt är kunskapen som vi har
med oss sedan förra året då solen och
värmen hjälpte till att hålla smittan nere.
Den kunskapen är en ljusglimt i tillvaron.
När patrullerna inte har beordrade jobb
fördelar de arbetstiden mellan våra
kommuner i lokalpolisområdet.
Trafikkontroller på olika ställen, inte minst
de veckor som är trafikveckor i hela vårt
land. Fram till sista maj fortsätter
kontrollerna i Haparanda vilket Västmanland
får bidra med personal till. Då vi sett en
ökning av fordonstillgrepp, både bil och
cykel, uppmanar vi till att försvåra för tjuven
genom att se till att alltid låsa fordonet.

Många av oss kommer att ha hemester även i
sommar. Vi odlar och bygger som aldrig förr
vilket är väldigt roligt. Men kom ihåg att
alltid hålla ytterdörren låst. Tillfället gör
tjuven! Befinner vi oss på baksidan av huset
är det omöjligt att hålla koll på framsidan.

Det är en väldigt liten förebyggande åtgärd
att alltid hålla ytterdörren låst. Jag har vant
mig vid att hålla dörren låst, automatiskt
vrids vredet om när jag varit ute och kommer
in igen. Som med mycket annat gäller det att
göra saker och ting till en vana för att det ska
fungera.
Tänk också på att försäljning vid dörren är
något som ska undvikas. Då pratar jag
självklart inte om försäljning av bl a kakor till
förmån för idrottslag eller skolklasser.
Funderar ni på att tex måla om huset och vill
att någon annan ska utföra det. Ta då in en
offert från olika firmor. Då finns avtalet på
papper och ni vet innan start vad det
kommer att kosta. Betala inte i förskott för
material som ska användas. Ingen seriös
hantverkare jobbar på det sättet.
Om ni åker iväg någonstans, se till att
grannarna känner till att ni är borta så att de
kan hålla ett öga på er bostad.

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 augusti 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 och
sommaren:
25/6 (midsommarafton): Stängt
19-23/7 håller biblioteket stängt
Observera att när biblioteket är stängt under
vecka, 19 finns ingen personal på plats och
kan lämna ut reserverade böcker utanför
biblioteket, eller leverera böcker hem till
någon.

Biblioteket erbjuder nu hjälp med internetfrågor
till dig som är 65+.

Du får hjälpen hemifrån och den är
coronasäker.
Du kan också låna en surfplatta med internet
av oss.
Inga förkunskaper krävs!

När biblioteket är öppet görs beställning av
hemleverans av böcker per telefon,
0223/291 40, måndag-fredag kl. 13-17. Eller
epost: infobiblioteket@norberg.se

Jag som kommer att hjälpa dig heter Moa
och jobbar som IT-pedagog på Norbergs
bibliotek.
Ring gärna mig så berättar jag mer.
0223-291 56

Nationaldagsfirande 2021
Precis som flera av årets högtider kommer även
nationaldagsfirandet i år bli lite speciellt.

I Norberg kommer en digital sändning att läggas
ut via Norberg kommuns hemsida för alla att ta
del av.
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