NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Med advent inleds
för många
julfirandet. Som liten
och uppvuxen i
Stockholm gick jag
alltid med min familj
till NK:s julskyltning
och tittade i de stora
skyltfönstren ut mot
Hamngatan när
avtäckningen
skedde under
skyltsöndagen.
Det var början på julen för mig
och sedan följde julmarknad på
Skansen, traditionsenlig
kransbindning och kokande av
julgodis.
I vår by är det traditionsenlig
julmarknad och julskyltning på
torget, Abrahamsgården,
Klockargården och vid
Skinnarängs kvarn. Det är så fint
anordnat och blir extra magiskt
med julens dofter och all fin
julbelysning som satts upp.
Klapprande hästhovar från ett
ridande luciatåg var en vacker
avslutning på julmarknaden.
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Tack till er alla som bidrar till en
fin tradition i Norberg!
Skidsäsongen har börjat i
Norberg och med snögarantin
som utlovats öppnades ett 3,7
kilometer spår den 1 december. I
takt med att vintern anländer och
natursnön faller så öppnar fler
spår och så småningom blir det
en sträcka på 30 kilometer
välpreparerade skidspår.
Norbergs kommun har tagit
beslut om att sänka biljettpriset
på kollektivtrafiken och det
innebär att det exempelvis blir
billigare för en vuxen att resa
inom kommunen från årsskiftet.
Så passa på att ta bussen till nära
och kära och önska god
fortsättning på det nya året.
Jag vill önska er alla en riktigt
god jul och ett gott nytt år!

Johanna Odö (S)
Kommunstyrelsens ordförande

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

Polisinformation

Björkängens kök serverar alla

Vi har fått både lite snö och kyla så nu
kan vi bara konstatera att vintern är här.
Det som är positivt är att det faktiskt blir
lite ljusare ute. Men där hjälper nog också
alla julljus från fönster och gårdar till.

Monica är köksansvarig i Björkängens
kök. Hon har jobbat i kommunen sedan
2019 och trivs väldigt bra. Som
köksansvarig får hon, förutom att laga
mat, hantera logistiken vad gäller
planering av matsedel, distributionen av
Snart väntar jul- och nyårshelgen 2021.
matlådor och se till så alla med
Förhoppningen som fanns förra året om att vi i år
skulle få fira en ”normal” jul har grusats. Skillnaden i specialkost får rätt mat.
år är att vi vet hur vi ska förhålla oss till smittorisken
och att de flesta av oss är vaccinerade.

− Det är viktigt att
maten är näringsrik. Vi
Det krävs redan covidpass för att besöka vissa
gör det mesta från
evenemang och förmodligen kommer det att utökas. grunden. Våra matgäster
En farhåga för polisen är att kravet på covidpass även brukar vara väldigt nöjda
kommer att bli ett merarbete för oss. Det finns alltid med maten som
de som inte respekterar krav som finns, utan
serveras, säger Monica
förväntar sig att vara undantagna dessa.
Ericsson, köksansvarig
Sedan sommaren 2020 har vi inom lokalpolisområdet Björkängens kök.
konstaterat att den psykiska hälsan i våra kommuner Björkängens kök
blivit allt sämre. Det går inte ett enda arbetspass utan renoverades under 2017
Foto: Nadja Vuorinen
att något av jobben kan kopplas till den psykiska
och fungerar nu som storkök för
hälsan. Det gäller ung som gammal. Nu när vi närmar kommunens alla verksamheter. Här tillagas ungefär
oss storhelgerna vet vi att det snarare ökar än
250 måltider om dagen. Maten ska lagas varje dag,
minskar. Finns det något du och jag kan göra för en året runt.
medmänniska? Vi kan exempelvis höra av oss till en
Måltiderna serveras till kommunens äldre, i Resedans
vän vi inte har pratat med på länge. Ett telefonsamtal
restaurang och matlådor levereras hem till personer,
kan betyda oerhört mycket och göra just den dagen
med så kallad halv- eller helpension, som inte har
lite lättare för den du ringer till.
möjlighet att ta sig ut. Tack vare Kommunservice kan
Däremot kanske vi kan låta bli att ställa
matlådorna levereras hem till dessa personer.
standardfrågan ”är allt bra?” om vi inte är beredda på
att svaret kanske blir ett annat än ett ja. Men att
stanna upp och ta sig tid att lyssna på vad som sägs,
det är nog något vi alla kan bli bättre på. Att bli
bekräftade är något vi alla behöver.
Ni når mig på telefon 010-5675394 eller e-post
eva.lindberg@polisen.se.
Vi som jobbar i lokalpolisområde Norra Västmanland
önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!
Eva Lindberg
Kommunpolis i Norberg och Skinnskatteberg

Skidspåren är klara
Den 1 december var det premiär
konstsnöspåret som ska bli 10 kilometer i
vinter. Första etappen blir 3,2 kilometer
med konstsnö.
Läs mer om skidspåren på visitnorberg.se/skidspar.
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På menyn idag står rotmos och fläsklägg och till
efterrätt bakas det
ananaspaj.
Fläsklägget är även
det både rimmat och
kokt i köket. Nu till
jul kommer bland
annat sill att gravas
och läggas in – ett
arbete som tar några
dygn i kylskåp.
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Öppettider jul och nyår

Detta gäller för fyrverkerier

Kommunhusets öppettider

På nyårsafton är det många som vill fira in
tolvslaget med fyrverkerier.

Måndag 20 december, öppet 08.30-11.30
Tisdag 21 december, öppet 08.30-11.30
Onsdag 22 december, öppet 08.30-11.30
Torsdag 23 december, öppet 08.30-11.30
JULAFTON, STÄNGT
JULDAGEN, STÄNGT
ANNANDAG JUL, STÄNGT
Måndag 27 december, öppet 08.30-11.30
Tisdag 28 december, öppet 08.30-11.30
Onsdag 29 december, öppet 08.30-11.30
Torsdag 30 december, öppet 08.30-11.30

Tänk på att du måste ha fyllt 18 år för att få köpa,
inneha och använda fyrverkerier. Du som privatperson
får använda fyrverkerier utan tillstånd på nyårsafton
från klockan 20.00 till nyårsdagen klockan 02.00. Se till
att fyrverkerierna inte är skadade, håll ett säkert
avstånd och var försiktig med att gå fram till
fyrverkeripjäser som inte fungerar.
Tänk på att visa hänsyn till både människor och djur.

NYÅRSAFTON, STÄNGT
NYÅRSDAGEN, STÄNGT
Måndag 3 januari 2022, öppet 08.30-11.30
Tisdag 4 januari 2022, öppet 08.30-11.30
Onsdag 5 januari 2022, öppet 08.30-11.30
Torsdag 6 januari, TRETTONDAG JUL,
STÄNGT
Fredag 7 januari 2022, öppet 08.30-11.30
Vi återgår till ordinarie öppettider igen måndagen
den 10 januari 2022

Bibliotekets öppettider
Torsdag 23 december, öppet 13.00-17.00
JULAFTON, STÄNGT
27 december, öppet 13.00-17.00
28 december, öppet 13.00-17.00
29 december, öppet 13.00-17.00
30 december, öppet 13.00-17.00

NYÅRSAFTON, STÄNGT
NYÅRSDAGEN, STÄNGT
Måndag 3 januari 2022, öppet 13.00-17.00
Tisdag 4 januari 2022, öppet 13.00-17.00
Onsdag 5 januari 2022, Öppet 13.00-15.00
Torsdag 6 januari, TRETTONDAG JUL,
STÄNGT
Fredag 7 januari 2022, öppet 13.00-17.00

Evenemang 2022
5 februari. Åk en mil vinn en bil.
6 februari. Lilla Engelbrektsloppet.
7 februari. Klasskidan årskurs F-9
8 februari. Klasskidan årskurs F-9.
11 februari. Engelbrektsstaffetten/
Engelbrektssprinten
12 februari. Kristinaloppet, Engelbrektsloppet 30
km, Engelbrektsloppet 45 km.
13 februari. Engelbrektsloppet.
Med reservation för eventuella ändringar.
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