NYHETSBREV
För Norbergs kommun
När jag skriver detta
har snön just tinat
bort. Den kom som
en påminnelse om
att julen snart står
för dörren men ändå,
som för att ge oss en
chans, drog den sig
tillbaka för en stund.
Själv fick jag som många andra en
tydlig indikation på att
vinterdäcken ska på i år igen.
Juldekorationer har börjat dyka
upp runt om i Norberg och jag
tror att vi alla ser fram emot en jul
där vi kan träffas, familj och
vänner.
November är en mörk månad
vilket passar utmärkt för en
återkommande trygghetsvandring
med kommunen, NVK och polis.
Vi gör trygghetsvandringen
tillsammans med ungdomsrådet
för att också få deras bild av vilka
miljöer som kan uppfattas som
mindre trygga. I år ska vi titta lite
närmare på boendemiljöer har vi
tänkt. Norberg är en trygg
kommun vilket jag är stolt över.
Vi gör flera fina insatser från såväl
ungdomsgården som från

kulturlivet som skapar en
engagerad och aktiv kommun.
Föreningslivet är också aktivt och
just nu planeras det för fullt inför
Engelbrektsveckan i februari. Ett
evenemang som engagerar många
både i och utanför kommunen.
Självklart är näringslivet
engagerat också. November
började ju med både
skräckvandring, eldslukare och
godisregn, ett fint initiativ av
centrumföreningen.
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hur vi bör agera. Kommunen
har avsatt en del pengar de
kommande åren för att kunna
öka takten i det arbetet.
Slutligen några ord om att vara
försiktiga nu när mörker och
halka kommer. Använd alltid
reflex och gärna broddar. Det är
ju så tråkigt att fira advent med
gips istället för dans.

Samtidigt som snön töar i
Norberg så följer jag klimatmötet
i Glasgow via tidningar och
radio. Kanske är det så att
kunskapen den här gången får
fäste och att vi ser verkliga
framgångar i de nationella
överenskommelserna. För
Norberg är klimatomställningen
här. Det har dröjt med en del
insatser men jag ska göra allt jag
kan för att få fram båda
laddstolpar och driva
klimatomställning i den
kommunala organisationen.

Det kan handla såväl om
energieffektivisering som att
ändra arbetssätt och resmönster.
En ny energi- och klimatstrategi
ska beslutas av kommunstyrelsen
under december som ger stöd för

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

Anhörigstöd och
samtalsgrupper

Detta gäller vid felparkering

Norbergs kommun tar inte ut några
Anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar parkeringsavgifter för sina kommunala
parkeringar. Parkeringsövervakningen ska
eller hjälper en närstående som av olika
anledningar inte riktigt klarar sig på egen se till att öka framkomligheten och
hantera felparkerade fordon.
hand.
Vi erbjuder samtalsgrupper för dig som anhörig till
någon bor i eget eller i särskilt boende.
Som samtalsledare kan vi lyssna och samtala med
hjälp från den erfarenhet vi har av att arbeta med
anhörigstöd samt möta de frågor och funderingar
som dyker upp. Det har visat sig vara till hjälp och
stöd att få möjlighet att möta andra i anhöriggrupper
som är i liknande situation.
Anhörig till någon som bor i eget boende
Datum och tid: Måndagar ojämna veckor, klockan
10.00-12.00
Plats: Mariagården
Anhörig till någon som bor på särskilt boende
Datum och tid: Måndagar jämna veckor, klockan
10.00-12.00
Plats: Mariagården

I Norberg finns inga zoner med p-skiva eller
betalautomater när du ska parkera. De allmänna
parkeringar som finns har skyltar som beskriver hur
länge du får parkera.
När ett fordon står felparkerat på gatumark får ägaren
en parkeringsanmärkning och ska betala en
felparkeringsavgift (parkeringsböter). Den kostnaden
är 500 kronor.

Informationsträff med Silviasjuksköterska
På tomtmark beslutar markägaren själv, med vissa
Välkommen till en informationsträff med tema ”Den begränsningar, om parkeringsregler och övervakning.
lilla demensresan”.
Vid olovlig parkering kan en kontrollavgift utfärdas.
Datum och tid: Måndag 29 november, klockan 14.00 Kontrollavgiften får dock aldrig överstiga den avgift
som kommunen tar ut för felparkering.
Plats: Mariagården
Det är Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Vi bjuder på kaffe och kaka.
(NVK) som ansvarar för parkeringsövervakningen i
Du är välkommen att ringa om du har behov av råd kommunen.
Läs mer på nvk.fagersta.se.
och stöd eller bara vill prata av dig. Vi har
tystnadsplikt.
Kontakt med samtalsledare,

Julmarknad 28 november

Ann-Marie Åsberg
Anhörigsamordnare
Telefon: 0223-291 32

Första advent firas med julmarknad på
torget. Knallar, tomtar och julgranar,
välkommen att fira in första advent med
oss!

Raili Karling Forss
Diakon
Norberg-Karbennings församling
Telefon: 0223-298 11

Datum och tid: Söndag 28 november kl. 12.00-17.00
Plats: Torget samt vid Kvarnen
Arrangör: Norbergs kommun, Lions Club Norberg samt
Centrumföreningen

Polisinformation

Medborgarförslag via hemsidan

Så är den då här, en försmak om vad som
komma skall, den första snön. Vintern
med andra ord.

Du som är folkbokförd i Norbergs
kommun kan nu lämna in
medborgarförslag digitalt via vår e-tjänst
på hemsidan. Medborgarförslag är ett
förslag om att förändra eller förbättra
något inom kommunens verksamheter.

Varje år hoppas jag att den ska dröja lite längre.
Visst blir det ljusare ute men också halkigare.
Isfläckarna under snön är förrädiska. Efter att ha
halkat till rejält ett par gånger blir det till att mer
eller mindre trippa fram. Inte så uppiggande att veta
att det med största sannolikhet kommer att se ut så
de närmaste månaderna. Många med mig hoppas
nog på att det ska komma lagom mycket snö och att
det ska bli lagom kallt. Men det är nog så att vi alla
har olika syn på vad som är lagom.
I mitten av november är det dags för den årliga
trygghetsvandringen då ungdomsrådet på Unkan
planerar rutten. Alltid lika intressant att se och höra
var de tycker att det är otryggt och varför. Eftersom
det gått ett par år sedan vi kunnat göra vandringen
tillsammans, känns det extra bra att vi nu äntligen
har möjlighet att ses.
Under vecka 45 är det dags för slutkonferensen för
projektet Kvinna in i Sverige. Under en förmiddag
ska alla som jobbat i projektet presentera lite olika
delar. Förhoppningen är att våra erfarenheter ska
vara andra till hjälp i deras arbete.
Det är mörkt ute så se till att lysa upp dig med
reflexer. Vi hjälper varandra i trafiken om vi ser till
att synas ordentligt. Med tanke på mörker, halt
väglag och inte minst de vilda djuren så är det inte
fel om vi alla lättar lite på gasen. Bara för att det står
exempelvis 80 på vägskyltarna så är det inte tvunget
att hålla den hastigheten.

Du lämnar in ditt förslag genom att logga in i vår etjänst via e-legitimation och beskriver sedan vad du
tycker kan förbättras. När ditt medborgarförslag har
beretts och beslut ska fattas, kommer du att få ett
meddelande om detta.
Alla medborgarförslag som kommer in är offentliga
handlingar.

Evenemang
27 november. Naturkalas på biblioteket. Klockan
11.00. Sångstund med Pia i den Stora skogen för
barn 0-5 år. Begränsat antal platser. Ring 022329140 för att boka plats.
5 december. Frukostklubben. Välkommen till en
välfriserad och färgstark föreställning! Som klippt
och skuren för nostalgiker. Sjuttioåringen Solveig
jämför sitt 50-tal med idag, berättar om mötet
med Gregory Peck och om kärlek på lasarett.
11 december. Belladonnakörens julkonsert.
Lördag den 11 december håller Belladonnakören
sin traditionsenliga julkonsert i Norbergs kyrka
under ledning av Jörgen Vik.
18 december. Nu tändas tusen juleljus med
Norbergs kyrkokör.
Med reservation för eventuella ändringar.

Eva Lindberg
Kommunpolis i lokalpolisområde Norra Västmanland
Telefon: 010-567 53 94
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