NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Efter att vi efter långa
förhandlingar fått en
regering är det dags för
nästa val – val till
Europaparlamentet
söndag den 26 maj men
redan den 8 maj börjar
förtidsröstningen.
Jag tycker att det är häftigt att vi
går till ett val tillsammans med
medborgare från EU:s 28 länder. Valnämnden, röstmottagare
och rösträknare samt de tjänstepersoner som har ansvar för
valfrågor har börjat arbetet med
att förbereda genomförande av
valet.
Men vad handlar EU-valet om?
Ledamöterna i Europaparlamentet debatterar EU-frågor och
arbetar fram nya EU-lagar, de
beslutar också om EU:s budget.
Kanske läser och ser vi mest om
att Storbritannien håller på att
lämna EU, ”Brexit”. När det
sker, eller om det sker skulle jag
vilja tillägga, kommer antalet
ledamöter i Europaparlamentet
att minskas till 705 från nuvarande 751. Det förefaller gå
trögt att komma överens om
villkoren för utträdet på såväl
hemmaplan som i Strasbourg
för premiärminister Theresa
May. Tidpunkten för Storbritanniens utträde ur EU är planerad
till den 29 mars.
I skrivande stund har det brittiska parlamentet än en gång
röstat nej till premiärministerns
förlag till avtal om formerna för
utträde. Vad som händer nu är

osäkert. Valet till Europaparlamentet är din röst från Norberg
in i EU. Genom att
rösta påverkar du vilka 20 parlamentariker som ska representera
och företräda dig och Sverige.
Varje ledamot är med i en partigrupp som har liknande åsikter,
de sitter alltså inte land för land i
Europaparlamentet. Europeiska
enade vänstern/Nordisk grön
vänster har just nu 52 platser.
Vänsterpartiet är med i denna
grupp. Progressiva förbundet av
socialdemokrater i EUparlamentet har 187 platser. Socialdemokraterna och Feministiskt
initiativ ingår här. De Gröna/
Europeiska fria alliansen har 52
platser. Miljöpartiet är med i
gruppen. Alliansen liberaler och
demokrater för Europa har 68
platser. Liberalerna och Centerpartiet tillsammans finns i denna
grupp.
I Europeiska folkpartiet med 218
platser ingår Moderaterna och
Kristdemokraterna. Europeiska
konservativa och reformister har
73 platser. Sverigedemokraterna
är med här. Sedan finns även
gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa med 43 platser.
Nationernas och friheternas
Europa har 34 platser. 23 ledamöter är grupplösa. (Uppgifterna
om partigrupperna är från november 2018). Genom att rösta
påverkar du i vilken riktning
Europa ska utvecklas och du påverkar styrkeförhållanden mellan
dessa grupper.
Norberg har mycket rik kulturhistoria som vi är riktigt stolta
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över. Besöksnäringen är omfattande och näringslivet präglas
mestadels av småföretagsamhet.
Kultur och en utvecklad besöksnäring utgör viktiga delar i ett
konkurrenskraftigt och framgångsrikt Norberg.
Den 23 april börjar Norbergs
kulturchef Joachim Stridsberg sitt
arbete. Hans bakgrund finns
inom filmens och teaterns värld,
bland annat har han producerat
biosuccén Populärmusik från
Vittula, en dramafilm baserad på
romanen med samma namn av
Mikael Niemi. Joachim har också
arbetat vid Stockholms stadsteater, Orionteatern, ett hus för
formstark experimenterande
scenkonst i Stockholm samt
Norrlandsoperan i Umeå.
Uppdraget här i Norberg är att
vidareutveckla vårt arbete för
Norberg som kultur-, företagaroch besöksnäringskommun. Tobias Back kommer att arbeta vid
hans sida med ansvar för näringsliv, fritidsgårdar, föreningar samt
fritidsanläggningar. Vi hälsar Joachim välkommen till Norberg
samt till ett engagerat utskott –
Demokrati och samhällsutvecklingsutskottet.

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

Polisinformation
Så är vi inne i den månad då vi ska få hälsa
våren välkommen! Vi får hoppas att vinter
och snö numera är ett minne blott.
Många av oss trodde nog att vi skulle få en
rekordtidig vår, då vi redan i februari fick några
riktigt fina dagar. Men kung Bore ville annat och
försåg oss med en hel del snö även i mars.
I slutet av mars fick personalen i vårt
lokalpolisområde besök av vår högste chef Anders
Thornberg. Ett uppskattat besök när rikspolischefen
vill komma och se hur just vår verksamhet fungerar.
Sedan Thornberg tillträdde har han försökt att åka ut
en gång i veckan till något lokalpolisområde. Han har
också visat att personalen är lika viktig oavsett var vi
jobbar, eftersom han varvar med att åka till stora och
små områden i hela landet. Han vill själv ta del i
förutsättningarna som finns för varje område och
åker därför med ut och jobbar med patrullerna.
Från polisens sida har det varit ytterligare en
förhållandevis lugn period inom Norbergs kommun.
Sammanlagt har 46 anmälningar kommit in under
den här perioden.
Polispatrullerna har varit ute och haft trafikkontroller
på olika platser i kommunen. De har rapporterat 6
stycken trafikbrott bland annat olovliga körningar
och bötesbrott. Tre fall av misshandel har anmälts.
Skadegörelse vid två tillfällen. Fem viltolyckor med
rådjur har rapporterats in.
I slutet av månaden är det återigen dags för
Norbergs marknad och Valborgsfirande. I
samverkan jobbar socialtjänst, Polis och
ungdomsgården Unkan för att de här kvällarna ska
bli så bra som möjligt för våra ungdomar.
Om någon av ungdomarna anträffas och är
påverkade kontaktas ni vårdnadshavare och blir
ombedda att komma och hämta ert barn. Om det
inträffar så kom ihåg att den av oss som ringer gör
det för barnets bästa. Ingen ringer om det inte finns
fog för det, oavsett vad ungdomen själv säger.

Martin Winqvist är kommunens
BRÅ-samordnare
I slutet av 2018 bestämde Norbergs kommun
sig för att satsa på det brottsförebyggande
arbetet genom att projektanställa en person
som BRÅ-samordnare för 2019. Det blev jag
som fick uppdraget.
Mitt jobb blir att utveckla kommunens samarbete med
polis och näringslivet så att vi tillsammans kan skapa
ett tryggare Norberg för alla. Det ska bli otroligt
spännande och utmanande att jobba med de här
frågorna och jag ser att det finns en stor potential och
kraft i den här bygden och människorna som bor här.
Därför ska Norberg använda sig av det engagemanget
och drivet så att fler kan vara delaktiga i ett tryggt
Norberg.
”Därför ska Norberg använda sig av det
engagemanget och drivet så att fler kan vara
delaktiga i ett tryggt Norberg.”

Men hur gör vi det då? Jo, genom att kommunens
verksamheter , lokala näringsidkare och andra ickekommunala verksamheter berättar hur läget är hos
dem. Med de här rapporterna, som tillsammans med
Polisens, räddningstjänstens och Norra Västmanland
kommunalteknikförbunds kunskaper, får vi en aktuell
och tydlig bild av vad som behöver åtgärdas i Norberg.
Om ni har frågor eller idéer kring mitt arbete får ni
gärna kontakta mig.
Jag ser fram emot att längre fram få berätta mer om
arbetet som gör Norberg tryggare och tackar just nu
för förtroendet.

Ibland kan det vara bra att tänka tillbaka på när du
själv var i samma ålder. Inte var det alltid med
sanningen överensstämmande det som ni själva
berättade för era föräldrar om vad som hänt ute
tillsammans med kompisar.
Eva Lindberg
Kommunpolis i lokalpolisområde Norra Västmanland

Martin Winqvist
BRÅ-samordnare

Låna strömmad film via
biblioteket
Nu kan du streama film via ditt bibliotek
med hjälp av ett bibliotekskort och
internetuppkoppling. Med Cineasterna kan
du låna upp till fyra filmer i månaden och
har möjlighet att välja mellan 2000 filmtitlar.
Att låna strömmande film är enkelt, du behöver bara
ditt bibliotekskortsnummer eller personnummer,
din pinkod och internet. Cineasterna fungerar på
mobil, surfplatta och dator.
Såhär gör du:
1. Gå till cineasterna.com. Välj Norbergs bibliotek
och klicka på knappen "Gå vidare".
2. Välj den film du vill se. Du kan filtrera på genre,
år och språk. Du kan också fritextsöka i sökruta.
3. Skriv ditt bibliotekskortsnummer eller
personnummer och din pinkod. Nu kan du titta på
filmen!
Varje lånad film har du tillgång till under 48 timmar.

Ändrade öppettider biblioteket
3/4 Öppet kl. 13-18 (tidningshörnan kl. 10.15-18.00)
4/4 Stängt (tidningshörnan kl. 10.15-16.00)
5/4 Stängt (tidningshörnan kl. 10.15-16.00)
18/4 Öppet kl. 12-15 (tidningshörnan 10.15-15.00
19/4 Stängt
22/4 Stängt
30/4 Öppet kl. 12-15 (tidningshörnan kl. 10.1515.00)
1/5 Stängt
29/5 Öppet kl. 12-15 (tidningshörnan kl. 10.1515.00)
30/5 Stängt

Information angående
förtidsröstning vid omvalet i
Falun
Falun kommer att genomföra omval till
kommunfullmäktige den 7 april 2019 och alla
kommuner i landet ska ordna med förtidsröstning. Du
som har rösträtt i valet till Faluns kommunfullmäktige
kan rösta i Norbergs kommunhus, plan 1:
Måndagen den 1 april 2019 kl. 13.00-16.00
Onsdagen den 3 april 2019, kl. 13.00-16.00
Kontakta valsamordnare för överenskommelse om
andra tider på telefon 0223-291 02 eller e-post
christina.wallin@norberg.se.

Beslut i korthet
Nedan följer några av de ärenden som
behandlades under kommunfullmäktiges
sammanträde den 4 mars 2019.
Digitala medborgarförslag
Kommunfullmäktige beslutade utifrån ett inlämnat
medborgarförslag att kommunen ska ta fram en etjänst så det går att lämna in digitala medborgarförslag
framöver.
Kompletterande taxor för Frida Hansdotter Arena
och Centralskolans idrottshall
Kommunfullmäktige antog taxor för bland annat
uthyrning av mässgolv i Frida Hansdotter Arena och
timtaxa för att hyra bastun i Centralskolans idrottshall.
Sara Dahlin
Kommunsekreterare

Evenemang
23 april
27-28 april
11 maj
2 juni
15 juni

FN:s världsbokdag
Lions vårmarknad
Brandlöpet
Plantmarknad
Myrbergsrallyt

Med reservation för eventuella ändringar.

Ansvarig utgivare
Hannu Högberg
Kommunchef
Redaktör
Nadja Vuorinen
Informatör. Telefon: 0223-291 65
www.norberg.se
facebook.com/norbergs.kommun

