NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Just nu pågår arbete
med budget för åren
2022-2024. I
förslaget till Norberg
kommuns budget
kan vi bland annat
se satsningar på
förskola, näringsliv
och lokalt
trygghetsarbete.
Förskolan utökas för att
säkerställa en god tillgång för alla
och ge bästa förutsättningarna för
fortsatt skola. Den nya
gymnasieorganisationen utvecklas
för att säkerställa att Norbergs
ungdomar har tillgång till de bästa
gymnasieutbildningarna.
Vuxenutbildningen ska
utvecklas med inriktning mot
arbetsmarknad. Organisationen
ska ses över och satsningar görs
på arbetsmarknad för att
förebygga försörjningsstöd. Alla
aktörer ska involveras i arbetet
mot utanförskap, inte minst
folkhögskolan och näringslivet.
Näringslivet utvecklas med nya
insatser och en viktig del är det
arbete som sker inom mark och
exploatering för att ge möjligheter
till såväl bostäder som
utvecklingsmöjligheter för
befintliga och nya företag.
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Arbetet med att stötta
näringslivet utökas under året
och resurser tillskjuts för att
underlätta etableringar och
klimatomställning. Ett särskilt
fokus kommer också riktas mot
besöksnäringen där Norberg
växer sig allt starkare som
turistmål.

till år 2030. Som organisation ska
Norbergs kommun vara fossilfria
till dess.

Det lokala trygghetsarbetet
fortsätter utvecklas tillsammans
med polis, näringsliv, invånare
och föreningsliv. Resurser tillsätts
för att stärka och utveckla det
pågående arbetet. En särskild
trygghetssatsning görs på
boendemiljöer. Det är också
viktigt att kommunen fullt ut
deltar i det regionala och
nationella arbetet med kris och
beredskap.

Kommunhuset ska vara en
självklar mötesplats där det ska
vara enkelt att få hjälp och
guidning oavsett om det gäller
bygglov eller förskoleplats. Det
ska utvecklas och anpassas för att
Polisens kontaktcenter även i
fortsättningen ska finnas i
Norberg.

Heltid som norm fortsätter att
utvecklas i kommunen. Det
innebär bland annat färre delade
turer och en ökad kvalité för
både medarbetare och brukare.

Norberg ska vara en öppen
kommun med närhet till
invånarna.

Norbergs kommun är en
attraktiv arbetsgivare med goda
utvecklingsmöjligheter för att
kommunförvaltningen ska klara
framtidens utmaningar. En
lyckad och strategisk
kompetensförsörjning är direkt
avgörande för möjligheterna att
nå de mål som politiken styr mot.
Även nya sätt att leda och styra
är viktiga för att säkerställa att
kommunens ekonomi är fortsatt
god och kvaliteten är hög.
En hållbar kommun
Klimatomställningen är en
övergripande och avgörande
fråga som ska genomföras fram

Johanna Odö (S)
Kommunstyrelsens ordförande

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

Höstlovsprogram 2021
Fredag 29 oktober

Höstlovspyssel i Mariagården
Kreativt höstlovspyssel för barn som går i låg- och
mellanstadiet. Ingen föranmälan. Max 15 platser.
Först till kvarn gäller.

Spökkväll med fritidsgården Unkan
Kl. 18.00-02.00 Skräckfilm och spökboll i Fridahallen. Tider: Kl. 10.00-12.00
Var: Mariagården, plan 3
Söndag 31 oktober
Spökfest vid Högfors Hyttruin
Välkommen till Högfors hyttruin för en kväll av
hemskheter och spökeri. Kvällens avslutas med
fackeltåg klockan 19.15 (facklor för självkostnadspris:
10 kr). Ta med ficklampa och något att grilla då
”häxeldarna” är igång.
Tider: Kl. 17.30-19.30
Inträde: 20 kronor/person

Arrangör: Norberg-Karbenning församling/ Svenska kyrkan

Arrangör: Karbennings byalag

Torsdag 4 november

Måndag 1 november

Basketturnering och fotbollsturnering
Kl. 10.30-12.30 Basketturnering. Anmäl ditt lag på tel.
0223-291 90
Kl. 12.30-16.00 Fotbollsturnering. Anmäl ditt lag på
tel. 0223-292 72

Rap-workshop med Fröken B på fritidsgården
Unkan
Kl. 14.00-16.00 Mellanstadiet har workshop med
Fröken B
Kl. 16.00-18.00 Högstadiet har workshop med
Fröken B
Kl. 19.00 Liveuppträdande med Fröken B
Föranmälan: tel. 0223-29 197

Tisdag 2 november
Biofilm på Teaterbiografen (matiné)
Välkommen på spök- och familjefilmer på
Teaterbiografen tisdagen den 2 november. Samtliga
filmer har fri entré och platser kan förbokas på
biblioteket.
Kl. 10.00 Filmvisning rek. ålder 4-6 år
Kl. 13.00 Filmvisning rek. ålder 7-9 år
Kl. 15.00 Filmvisning rek. ålder 10-12 år

Onsdag 3 november
Bad- och bowlingresa till Borlänge
Kl. 10.00 Avresa från Norberg (kl. 17.00 hemresa
från Borlänge)
Pris: 120 kr/person

Anmäl på Unkan, betalning är anmälan.

Fredag 5 november
Spökfredag och marknad på torget i Norberg

Hållpunkter:
Kl. 13.00-18.00 Marknad på torget
Kl. 17.00-17.45 Scary run (start vid Glädjehuset)
Kl. 18.00-18.30 Eldshow på torget
Arrangör: Norbergs kommun och Centrumföreningen

Grill vid Nya Lapphyttan
Kl. 11.00-14.00 Grillarna är tända - Välkomna! Ta
med eget att grilla.

Leta stentroll i Klackbergs naturreservat
Bergtrollen har tröttnat på att hålla sig under jord i
Klackbergs gruvor och smitit upp till ytan. De har
Pris: Kostnadsfritt
gömt sig bland stock och sten! Hjälp oss att hitta alla
Slöjddamerna på Biblioteket
färgglada troll, så att vi efter lovet kan hjälpa dem
Skapa ditt hållbara rum 2.0. Dekorera konservburkar hem till gruvorna igen. Räkna hur många Bergtroll du
som du kan förvara pennor och andra småsaker i, gör kan hitta, ta foton eller säg bara hej! – men låt alla
plåtdekorationer eller en fågel i kork.
ligga kvar där du hittade dem
så att andra barn också får
När: kl. 09.30-12.00 (drop-in)
chansen att hälsa på alla.
Pris: Kostnadsfritt
Arrangör: Västmanlands läns hemslöjdsförbund

Läs mer på norberg.se

Polisinformation oktober
I landets norra delar vittnar trafikolyckor
om hala vägbanor. Vi närmar oss den
kallare årstiden oavsett vi vill eller inte.
Mörkret, som kommer allt tidigare på
eftermiddagarna, gör påminnelsen om reflexer
ganska självklar. Genom att synas ordentligt när vi
är ute och rör oss, hjälper vi varandra att tidigt
upptäcka alla trafikanter. Mörkt klädda personer på
oupplysta vägar är nästan omöjliga att upptäcka.
Än en gång vill jag varna för oseriösa telefonsamtal.
Häromdagen ringde en man från ett 08-nummer
och sa att han ringde från Telia. Mannen uppgav att
för mycket pengar betalats in och att överskottet
skulle betalas tillbaka. Oavsett var personen säger
sig ringa ifrån, ska du aldrig koppla upp dig med
bankdosan eller bank-ID på begäran.
Många av er vittnar om att ni ser polisen med jämna
mellanrum i kommunen. Med anledning av
pandemin har vi haft restriktioner som påverkat vårt
arbete. Bland annat har vi inte kunnat genomföra
trafikkontroller, där alla stoppade trafikanter fått
göra alkoholutandningsprov, något som numera är
fullt möjligt. När vi har trafikkontroller ser en del till
att informera om att vi har kontroll på aktuell plats.
Där tycker jag att var och en ska fundera lite på vad
det kan innebära att gå ut med sådan ”upplysande”
information. Vad är det som säger att den
informationen inte når just den förare av ett fordon
som du själv anser är ett problem?
Eftersom många hör av sig gällande höga
hastigheter, A-traktorer, smällare och högt spelande
musik, bör det finnas ett behov av att polisen kan
utföra sitt arbete. Just kontrollen av ett fordon har i
många fall gjort att vi kunnat jobba vidare i helt
andra ärenden.
Du kan nå mig på telefon 010-56 75 394 eller e-post
eva.lindberg@polisen.se.

Eva Lindberg
Kommunpolis i lokalpolisområde Norra Västmanland

Kommunfullmäktige
sammanträder
Måndagen den 25 oktober 2021 klockan
17.30 i kommunhusets sessionssal.
Bland annat kommer fullmäktige behandla:


Norbergs kommuns budget för år 2022 med
plan för åren 2023 och 2024. Frågor från
allmänheten mailas in till info@norberg.se,
senast fredag den 22 oktober.



Delårsrapport för Norbergs kommun år 2021



Ny taxa för Norberg kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning.



Lokalförsörjningsplan

Handlingarna och ärendelista finns på norberg.se.

Evenemang
27 oktober. Carl-Einar Häckner i
Teaterbiografen, klockan 19.00. Biljettpris: 250
kr/vuxen, 200 kr/medlem och 100 kr/ungdom
och studerande.
4 november. WAO! En kväll i det kulturella
kraftverket Wilho Akseli Ollikainens värld.
Teaterbiografen, klockan 19.00. Biljettpris: 150
kr/vuxen, 100 kr/medlem och 60 kr/ungdom och
studerande.
19 november. Teaterföreställning ”Omsorgen” i
Teaterbiografen, klockan 19.00. Biljettpris: 150
kr/vuxen, 100 kr/medlem och 60 kr/ungdom och
studerande.
Med reservation för eventuella ändringar.
Ansvarig utgivare
Christian Foster
Kommunchef
Redaktör
Nadja Vuorinen
Informatör. Telefon: 0223-291 65
www.norberg.se
facebook.com/norbergs.kommun

