NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Luften känns aldrig så ren
som den gör den här
årstiden och sommarens
upplevelser och ledighet
har gett oss helt ny energi
till att ta itu med hösten.
Iskaffet är utbytt mot varm
choklad och myskvällar
hemma känns väldigt
lockande.
Den här hösten är det många
föräldrar som vill få in sina barn i
Norbergs förskolor. Så pass
många att vi behöver öppna
ytterligare en eller flera
avdelningar för att alla barn ska få
plats hos oss. Den nya
avdelningen vi beslutat om öppnar
på Tallens förskola i Kärrgruvan.
Andelen utbildade förskollärare
har ökat och Källskolan har
fortsatt god behörighet på sina
medarbetare vilket är väldigt bra.
Andelen behöriga lärare på
Centralskolan har också ökat
någon men är tyvärr fortfarande
låg så där finns mer att göra.
Samarbetet med Uppsala och
Jönköpings universitet fortsätter.
Vi har en stigande
befolkningssiffra och fler barn i
våra verksamheter, det känns
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roligt att allt fler förstår vilken
livskvalité man kan få och ge sina
barn i Norberg. Under hösten
har vi startat en grundsärskola i
Norberg för årskurs 1-3. Tidigare
köpte vi platser i Fagersta för
våra elever.

När vi ändå är inne på temat
framtidskommun vill jag berätta
att vi beslutat om att ge option
till Komfortbostäder i Sverige
AB som tidigare kontaktat
kommunen för lämplig mark att
bygga hyresbostäder på.

Att Norberg är en
framtidskommun speglar inte
bara att vi har lediga platser på
våra äldreboenden och fullt i våra
förskolor, utan också på de
satsningar vi gör nu och
framöver för att vara en hållbar
kommun ekologiskt, socialt och
ekonomiskt.

Bolaget har nu och 24 månader
framåt ensamrätt att förhandla
med Norbergs kommun om
överenskommelse att exploatera.
Bolagets avsikt är att bygga
bostadshus och vi från Norbergs
kommuns sida ska göra allt vi
kan för att det ska bli verklighet.
Allt gott så ses vi på byn!

Vi har bland annat fattat beslut
om att göra en
energikartläggning. Den
fokuserar i huvudsak på
fastigheter men också på
transporter och ska ge förslag på
kostnadseffektiva åtgärder som
kommunen kan vidta för att
minska sina kostnader samt
energianvändningen och därmed
öka energieffektiviteten.
Under hösten ska vi peka ut en
tydlig riktning för Norbergs
kommun i vår klimat- och
energistrategi som
kommunchefen skrivit om i
tidigare nyhetsbrev.

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

Polisinformation

Lilian Fernqvists promenad

Vi är inne i september och de flesta av
oss har kommit tillbaka efter sommarens
semester. Efter en fin sommar blev det
en relativt blöt och kall augusti,
åtminstone den senare delen.

Den välkända keramikern Lilian Fernqvist,
som bland annat grundade och byggde
upp Abrahamsgården, har nu fått sin
promenad uppkallad efter sig.

Vi är vana vid att skolstarten brukar komma med
riktigt varma dagar men så inte i år. Nu får vi
hoppas på att vi får en riktigt fin höst i stället.
Särskilt nu när vi i månadsskiftet ska öppna upp
igen efter pandemins nedstängning. De flesta av oss
ser nog fram emot att gå tillbaka till ett normalläge
igen.
Sommaren har varit förhållandevis lugn. Inga större
händelser har inträffat i kommunen, till skillnad mot
grannkommunen. Vårt mål inför sommaren var att
jobba trygghetsskapande genom att finnas i våra
centrum, främst dagtid. Patrullerna har känt sig
väldigt uppskattade då många av er har påtalat deras
närvaro som något positivt.
Första september började vår nya
lokalpolisområdeschef Henrik Keventer. Han var
tidigare sektionschef för PKC, Polisens
kontaktcenter, i Norberg och Västerås.

Promenaden går över den bro som går förbi
Centralskolan och över Norbergsån. Gatan är den
första i Norberg att bli uppkallad efter en kvinna med
historisk anknytning.

För egen del består mitt arbete till stor del av
Kvinna in i Sverige (KIIS) som nu går in i slutskedet
av projektet. Som polis är jag en del i alla fem
deltagande kommuner. Den 30 november avslutas
projektet efter att ha pågått i tre år.

Kommunfullmäktiges sammanträden


28 september klockan 17.30



25 oktober klockan 17.30

Önskar er alla en riktigt fin höst!



6 december klockan 17.30

Eva Lindberg
Kommunpolis i lokalpolisområde Norra Västmanland

Kallelser och protokoll finns på vår hemsida
norberg.se.

Evenemang
27 okt. Carl-Einar Häckner i Teaterbiografen,
klockan 19.00
4 nov. WAO i Teaterbiografen, klockan 19.00.
19 nov. Teaterföreställning ”Omsorgen” i
Teaterbiografen, klockan 19.00.
Med reservation för eventuella ändringar.
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