
NYHETSBREV 
För Norbergs kommun 

starka inför kommande års stora 
utmaningar.  
 
Under samma kommunfullmäkti-
gemöte lämnades ett medborgar-
förslag in om en särskild plats för 
motorentusiaster. Förslagsställa-
ren föreslår att ett särskilt om-
råde ska ordnas för motorentusi-
aster där bilar, mopeder, A-
traktorer etcetera kan köras utan 
att andra medborgare blir störda.  
I Norberg får den som är folk-
bokförd i kommunen lämna in 
ett medborgarförslag till kom-
munfullmäktige om att förändra 
eller förbättra någonting i kom-
munen. Kommunfullmäktige 
bjuder in förslagsställaren att fö-
redra förslaget och när möjlighet-
erna sedan utretts fattas beslut i 
kommunfullmäktige om att avslå 
eller bifalla medborgarförslaget.  
 
Det beslutades också om att in-
vestera i skidanläggningen i 
Klackberg. 
Engelbrektsloppet och Norbergs 
Skidklubb har ingått ett samar-
bete för att tillsammans verka för 
att Norberg ska kunna erbjuda en 
längre skidsäsong.  
Det blir nu möjligt att tillverka 
konstsnö för att vidare garantera 
skidspår i början av december. 
Investeringen bedöms inte på-
verka driftsbudget för kommu-
nens verksamhet utan finansieras 
helt genom årsavgifter och sänkt 
elkostnad. Denna investering kan 
också ge Norbergs näringsliv och 
besöksnäring möjlighet till ökade 
intäkter och besökstal under den 
period som är minst besöksinten-
siv under året. 

Beslut om taxor och reglementen 
ligger också på kommunfullmäkti-
ges bord. Denna gång beslutades 
det bl.a. om ett reglemente gällande 
föreningar och organisationer.  
Föreningar och organisationer i 
Norbergs kommun har möjlighet 
att ansöka om bidrag från kommu-
nen. Bidraget ska medverka till att 
de i sin verksamhet främjar god 
etik, ökat deltagande, ideellt enga-
gemang, jämställdhet och integrat-
ion samt också bidra till att skapa 
förutsättningar för ett aktivt och 
öppet föreningsliv i kommunen. 
 
Innan jag avslutar vill jag säga Tack 
till all personal i Norbergs kommun 
för det arbete ni gör. Jag känner 
stolthet och förtroende för er med-
arbetare som tillsammans och med 
stort engagemang arbetar för våra 
invånares bästa.  
 
Nu ser vi alla till att fortsätta hålla 
huvudet kallt och hjärtat varmt, 
fötterna igång och händerna rena.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I skrivande stund befinner vi 
oss i November månad. En må-
nad som många liksom jag 
upplever som mörk, grå och 
kanske lite trist. Vi minns och 
hedrar våra döda närstående, vi 
firar far och har i och för sig 
också med stor spänning följt 
presidentvalet i USA. Men trots 
det känns november månad 
lång och mest som en väntan 
på advent.  
 

I väntan på att ljusslingor ska sät-
tas upp, stjärnor och stakar ska 
tändas och doften av glögg och 
pepparkakor ska spridas så har det 
jobbats flitigt med att få ihop en 
stark budget inför de kommande 
åren.  
Den budget Norbergs kommun-
fullmäktige har beslutat om visar 
på riktade satsningar i för- och 
grundskola samt kulturskolan som 
får en långsiktigt hållbar ekonomi. 
Inom äldreomsorgen ska vi fort-
sätta arbetet med att säkerställa en 
god och trygg vård och omsorg. 
Det lokala trygghetsarbetet ska 
utvecklas tillsammans med polis, 
näringsliv, invånare och förenings-
liv.  
Ett riktat arbete för heltid som 
norm fortsätter men med ökad 
styrka. Vi pekar också på tydligare 
uppföljningar som ger möjlighet 
till ett utvecklat kvalitetsarbete för 
att säkra god kommunal service till 
alla Norbergs invånare. 
Vi har en budget vi är stolta över 
och som levererar flera riktade 
satsningar inom välfärden, därtill 
lyckas vi också prestera ett ekono-
miskt resultat som rustar oss 
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Coronaviruset (covid-19) 

Norbergs kommun följer utvecklingen av 

coronaviruset (covid-19). Du hittar aktuell 

information på vår hemsida och i våra sociala 

kanaler. Vi följer myndigheternas 

rekommendationer med anledning av detta. 

Polisen informerar November 2020 

Jag kommer i det här numret att koncentrera mig 

helt och hållet på Covid-19.  

Att plötsligt vara en i statistiken av de som 

insjuknat. Trots att jag försökt följa alla 

rekommendationer som kommit ut, så har viruset 

ändå slagit sina klor i mig. 

För mig har det blivit väldigt tydligt att ingen av oss 

vet vem som bär på smittan. Du som själv är 

symptomfri kan vara den som smittar.  

När jag insjuknade var det som en vanlig förkylning. 

Men för att vara på den säkra sidan såg jag till att 

hålla mig hemma så fort jag kände av den. Jag valde 

också att beställa tid för provtagning, bara för att 

kunna utesluta Covid-19. När sedan provresultatet 

kom var det som om någon hällt en hink kallt vatten 

över mig. Det är svårt att ta till sig ett svar som man 

inte räknat med.  

Varför väljer jag att skriva om det här. På något sätt 

vill jag få fram att vem som helst av oss kan bli 

smittade, fastän vi försökt hålla viruset från oss. Jag 

vill nog också försöka ta bort ”peststämpeln” som 

man med automatik belägger sig själv med. Jag har 

läst och hört om dem som skämts över att de 

drabbats av viruset. Nu har jag inga problem med 

att förstå hur de känt sig. 

Det må vara uttjatat men är ändå högst aktuellt. Vi 

måste ta hand om varandra och det gör vi genom att 

hålla avstånd och stanna hemma när vi känner oss 

krassliga. Festerna får helt enkelt vänta till dess att vi 

kan mötas utan risk för att smitta ner någon oavsett 

vilken åldersgrupp vi tillhör. 

Var rädda om er! Fortsätt tvätta händerna och håll 

avståndet! 

Eva Lindberg, kommunpolis Norberg/Skinnskatteberg i 
lokalpolisområde Norra Västmanland.        

 

 

 

 

Aktuellt på biblioteket 

4/12  kl. 10-11 – Öppet för dig som tillhör en 
riskgrupp 

5/12  kl. 11-14 – Lördagsöppet 
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Biblioteket jobbar med att förebygga en ökad 
smittspridning av Covid-19 i Norbergs kommun och 
anpassar därför verksamheten, läs mer på 
www.norberg.se.  

Vi vill även tipsa om våra digitala tjänster Elib och 
Biblio, för lån av e-böcker och e-ljudböcker samt 
Cineasterna, där du kan streama film via ditt 
bibliotek digitalt. Läs mer på 
bibliotekivastmanland.se 

Om du tillhör en riskgrupp kan vi hämta och lämna 
böcker hemma hos dig. Kontakta bibliotekets 
reception om du önskar hjälp med det: 0223/291 40 

Vi vill även tipsa om att du själv kan reservera 
böcker via vår katalog på bibliotekivastmanland.se, 
eller ring vår reception så hjälper vi dig. 
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