NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Norbergs kommun
strävar efter utveckling
och tillväxt, vi vill ha ett
livskraftigt och hållbart
samhälle där vi utbildar
oss, arbetar och har ett
bra liv.
Därför har politiken i Norberg
enats om hur vi vill att det ska se
ut i Norberg om 10 år, detta genom handlingsprogrammet
”Tillsammans för Norberg 2030”.
Kommunal tillväxt handlar om
befolkningstillväxt, sysselsättningstillväxt och i viss mån ökade
inkomster för kommunens företag
och invånare. Därför var det
mycket roligt att Norbergs kommun fick ta emot utmärkelsen
”Årets tillväxtkommun 2019”.
Förutom ovan nämnda finns
också tillväxt i bredare välfärdstermer, till exempel att skapa delaktighet och trygga livsmiljöer. Oavsett hur man definierar tillväxt så
är den gemensamma nämnaren att
det ska bidra till att göra kommunen attraktiv.
Man kan tycka att det är fantasilöst och brist på politiska visioner
att utveckla en vision och handlingsplan som är så hårt knuten till
kommunens historik och nuvarande förutsättningar, istället för
att utveckla en vision baserad på
vad man tycker är en önskvärd
utveckling. Men en vision frikopplad från de rådande förutsättningarna riskerar att bli orealistisk och
resurser som spenderas för att

uppnå visionen blir bortkastade
ansträngningar. Det viktiga är att
utveckla en vision som är trovärdig och realistisk och som samtidigt innebär att kommunen blir
en bättre plats för invånarna att
leva på. Då skapas framtidstro.
I Norberg ska alla invånare ges
förutsättningar att leva i bostäder
till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö. Våra
boendemiljöer ska bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god
uppväxt för barn och ungdomar.
Vid planering, byggande och förvaltning skall en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling vara en grund.
Alla som lever och verkar i Norberg skall känna att de är en viktig del av vår kommun. Att växa
upp i en rik och stimulerande
miljö avgör ens framtid. Lusten
att lära och utvecklas under livets
alla åldrar är grunden för all utveckling. Norberg ska vara ett
jämlikt samhälle med mångfald
som grund där alla har möjlighet
att vara fullt delaktiga oavsett
funktionsförmåga.
Att bli äldre i Norberg är att
kunna åldras i trygghet och med
bibehållet oberoende samt leva
ett aktivt liv, att ha inflytande i
samhället och över sin vardag,
bemötas med respekt samt ges
tillgång till god vård och omsorg.
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gamla och personer med olika
bakgrunder. Att det finns jobb
och växande företag ger grunder
för tillväxt och välfärd. Det ska
vara lätt att etablera, starta, driva
och utveckla företag i Norberg.
Entreprenörskap stimuleras hos
barn, unga och vuxna för tillväxt
och välfärd.
Det viktiga är ändå inte att nå
tillväxt, utan att använda tillväxten för att utveckla kommunen
för Norbergarna. Strävan efter
tillväxt handlar främst om att
skapa en känsla av framtidstro
och utveckling.
Låt oss göra det tillsammans.

Johanna Odö (S)
Kommunalråd

Delaktighet och medverkan ger
livet mening, det stärker hälsan
och allas välbefinnande. Vi vill att
föreningslivet ska vara en mötesplats för samtal mellan unga,
Vad vill du läsa om i nästa
nyhetsbrev? Tipsa oss gärna!

Kommunfullmäktige i korthet
Nedan följer några av de ärenden
som behandlades på
kommunfullmäktiges sammanträde
den 9 december 2019.
Handlingsplan ”Tillsammans för Norberg
2030” är antagen
I Tillsammans för Norberg 2030 pekar
kommunfullmäktige ut sex strategiska områden,
som är av särskild betydelse under mandatperioden
2018-2022.

Dags för skidfest
Helgen 7-9 februari går vinterns stora
skidfest av stapeln i Norberg.
Tusentals skidåkare kommer delta i
Engelbrektsloppet, Kristinaloppet
och Engelbrektshalvan.

Dessa områden är kompletterade med
kommunstyrelsens mål, som ska tydliggöras av
åtaganden i respektive utskott och
samverkansorgan. Både de strategiska områdena
samt målen ligger i linje med en strategi för hållbar
global utveckling.
Svar på medborgarförslag om
kameraövervakning vid bankomaten
Förslaget anses besvarat, då företaget som driver
bankomaten kommer att installera kamerabevakning
inom snar framtid vid den aktuella uttagsautomaten.
Föreskrifter för avfallshantering
Föreskrifter för avfallshantering antas att gälla för
Norbergs kommun från och med 1 januari 2020.
Mer information finns på www.vafab.se.
Kicki Wallin
Kvalitetsutvecklare

Anhörigcafé
Varmt välkomna till vårens
anhörigcafé på Mariagården.
Vårens datum:







22 januari, klockan 13.00-14.30
19 februari, klockan 13.00-14.30
18 mars, klockan 13.00-14.30
15 april, klockan 13.00-14.30
13 maj, klockan 13.00-14.30
10 juni, klockan 13.00-14.30

Soppa serveras varje onsdag klockan 11.30-13.00.
Anhörigcafé är i rummet direkt in till höger i
Mariagårdens lokal. Anhörigcafé är ett samarbete
mellan Norbergs kommun och NorbergKarbennings församling.

Första helgen i februari
Den första helgen i februari samlas tusentals skidåkare i
Norberg för att tävla i Engelbrektsloppet,
Kristinaloppet, Engelbrektsstafetten eller
Engelbrektshalvan. Engelbrektsloppet (60 km) är det
näst största loppet i Sverige efter Vasaloppet. Loppet
avgörs söndagen den 9 februari. Engelbrektshalvan (30
km) är en kortare sträcka och körs under samma helg.
Kristinaloppet (30 km) är en del i Tjejklassikern. De
yngre skidåkarna har sitt eget lopp: Lilla
Engelbrektsloppet.
En svensk klassiker
Engelbrektsloppet ingår i En svensk klassiker. För att
få ett diplom för En svensk klassiker ska du ha
genomfört antingen Engelbrektsloppet eller Vasaloppet
(90 km) på skidor. Utöver det ska du genomföra
Vätternrundan på cykel (300 km), Vansbrosimningen
(3 km) och Lidingöloppet
(30 km). Alla tävlingar
måste ha genomförts inom
ett år.
Frihetshjälten Engelbrekt
Tävlingen arrangerades för
första gången 1969 och
namnet på loppet kommer
från frihetshjälten
Engelbrekt, en bergsman
som ledde
Engelbrektsupproret på
1400-talet.

Polisinformation
Då har alla storhelger passerat och
vi är alla tillbaka till vardagen igen.
En vardag där inte någon av oss
riktigt vet i vilken årstid vi befinner
oss i.
Polisiärt sett passerade helgerna utan några
störningar. Merparten av de händelserapporter som
kommit in är inrapporterade från tjänstgörande
personal, vilket innebär att det är färre som behövt
påkalla polisens uppmärksamhet.
Hela lokalpolisområdet, med våra fem kommuner,
jobbar idag efter aktuell lägesbild. Lägesbilden får vi
fram genom att kommunpolis jobbar med
kommunledning i varje kommun för att få fram en
aktuell kommunal lägesbild, det vill säga en
information om vad som är mest problematiskt i
kommunen just nu.
Den lägesbilden tar vi med oss till ett kort
avstämningsmöte som polisen har var tredje vecka.
Där bestämmer vi vilken satsning som ska göras
kommande tre veckor och i vilken kommun vi ska
försöka vara så mycket i som möjligt. Inkommande
ärenden jobbar vi med i första hand, men den tid
som patrullerna inte har några beordrade jobb, ska
under aktuell period bedrivas i den kommun som
bedöms behöva resurserna mest.
Genom att arbeta på det här sättet tycker alla parter
att vi, med de resurser i form av personal vi har
tillgängliga, kan utföra ett så bra arbete som bara är
möjligt. Det gäller helt enkelt att laga efter läge
istället för att ständigt koncentrera oss på att vi
behöver vara fler poliser. Visst behöver vi vara flera,
men fram till dess att så blir, gör vi så gott vi kan
med de resurser vi har.

Evenemang
7-9 feb Engelbrektsloppet, Kristinaloppet, Lilla
Engelbrektsloppet och Engelbrektshalvan
8 feb ”Hon är jag”, en hyllning till Lill-Babs
12 feb Marschallpromenad
23 feb Familjeföreställningen ”Nya skor”
13 mars Musikteater med Marit Bergman och
Andreas Kullberg
Med reservation för eventuella ändringar.

Kommunen och polisen har som mål att skriva vårt
nya medborgarlöfte, som ska gälla de kommande två
åren, enligt ovan arbetssätt. På så sätt kan vi jobba med
åtgärder som är aktuella här och nu.
Nationellt ökar bedrägerierna mot äldre. Jag vill därför
påminna om att tänka på följande:


Polisen eller banken ringer aldrig till er och
efterfrågar era personnummer.



Aldrig logga in med hjälp av bank-id på
uppmaning från någon annan.



Aldrig hjälpa någon annan med hjälp av er
bankdosa.



Aldrig lämna över ert bankkort till någon annan
för att de ska ta ut kontanter.



Aldrig släppa in någon i bostaden utan att vara
säker på att de är ute på uppdrag för den som de
uppger. Begär alltid legitimation och studera den
noga.

Jag jobbar halva min tjänstgöringstid i ett projekt för
Länsstyrelsen. Har ni önskemål om att träffa mig
kommer vi överens om en tid på telefon 010-567 53
94.
Kommunpolis Eva Lindberg för lokalpolisområde Norra
Västmanland

Sammanträdesdagar 2020
Kommunfullmäktige sammanträder
följande datum och tider under 2020:


2 mars klockan 17.30



4 maj klockan 16.00



8 juni klockan 17.30



28 september klockan 17.30



2 november klockan 17.30



7 december klockan 17.30
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