NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Klimatförändringarna
påverkar oss på olika
sätt
Världens länder har
kommit överens om att
fram till år 2030 leda
världen mot en hållbar och
rättvis framtid.
Detta genom att utrota fattigdom
och hunger överallt, att bekämpa
ojämlikheter inom och mellan
länder, att bygga fredliga, rättvisa
och inkluderande samhällen, att
förverkliga de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och
kvinnors och flickors egenmakt
samt att säkerställa ett varaktigt
skydd för planeten och dess naturresurser.
Ett förändrat klimat påverkar
kommunens alla verksamheter
direkt eller indirekt. Norbergs
kommun har därför en klimatanpassningsstrategi som tagits fram
för att ge vägledning i det fortsatta
arbetet. Anpassningsarbetet handlar mycket om att skaffa sig kunskaper och integrera frågan i befintlig verksamhet. Strategin utgår
från att häftigaste tänkbara klimatscenario blir verklighet. Både FN
och SMHI använder sig av samma
scenario. Vi använder oss av försiktighetsprincipen för att kommunen skall klara av de värsta
tänkbara händelserna orsakade av
temperaturhöjning.
Effekterna av ett förändrat klimat
syns redan idag i Sverige i form av

högre temperaturer och fler extrema väderhändelser. Norberg
och Sverige generellt sett kommer klara sig lindrigare från effekterna av ett förändrat klimat
eftersom vi har ekonomiska och
tekniska möjligheter att vidta åtgärder för att förhindra större
skada på våra samhällen och livsmiljöer. Men för att kunna göra
det behöver vi veta vad vi behöver skydda oss mot och hur vi
gör det.
”Ett förändrat klimat
påverkar kommunens alla
verksamheter direkt eller
indirekt.”
Länsstyrelsen har tagit fram
material som beskriver de förväntade förändringarna fram till
2100 i Västmanlands län. Med
hjälp av den informationen går
det att se vilka områden som är
särskilt utsatta för klimatrisker så
som översvämningar, vattenflöden, ras och skred och hur temperaturökningen kommer påverka våra årstider, vattenföring
och snötillgång. Vad krävs för att
kommunen ska klara de påfrestningar som ett förändrat klimat
innebär utan att samhället utsätts
för alldeles för stora risker? Hur
ser riskerna ut för de olika
systemtyperna som exempelvis
vägar, elnät, fiber, telenät och
vattenförsörjning?
Ett varmare klimat kan ge både
positiva och negativa effekter på
människors hälsa. Olika individer
och grupper av individer kommer att drabbas på olika sätt. Pe-
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rioder av höga temperaturer blir
vanligare och maxtemperaturerna
blir högre än idag. Sådana långvariga värmeböljor leder till ökad
dödlighet, särskilt bland sårbara
grupper.
Ett mildare vinterklimat kan å
andra sidan leda till minskat antal
köldrelaterade dödsfall och förfrysningar. Personer med kroniska hjärt- och lungsjukdomar,
kärlkramp samt reumatiska besvär mår också bättre av ett varmare klimat.
Klimatet har alltid varierat och
påverkats av naturliga processer
som ger variationer mellan varmare och kallare perioder i ett
längre perspektiv på tusentals år.
Men de förändringar som sker nu
till följd av förbränningen av fossila energislag är unika genom att
de sker snabbt, har stor omfattning och förväntas få långtgående effekter. Hastigheten gör att
den normala anpassningen, både
den naturliga och samhällets system, inte hinner med.
Jag önskar er alla fina vårdagar!

Johanna Odö (S)
Kommunalråd
Vad vill du läsa om i nästa
nyhetsbrev? Tipsa oss gärna!

Polisinformation april
Så har snart ännu en månad passerat. Vi
har fått fira ännu en storhelg och för
många av oss, ätit en hel del godis i form
av påskägg. Det är skönt när påsken, som
i år, kommer i slutet av april. En sen påsk
ger oss alla större möjlighet att vara ute
och njuta när dagarna blivit lite varmare.

Teatergruppen ”Kung och
drottning” besökte årskurs 2
Årskurs 2 har haft besök av teatergruppen "Kung och
drottning" från Stockholm, Per och Paula. Vi fick titta
på sagor som de spelade upp. En saga blev väldigt
rolig om en spindel som bet en man på näsan. Vi fick
även göra olika improvisationsövningar och lekar.

Det är glädjande att jag än en gång får möjlighet att
skriva att veckorna, som passerat sedan förra
numret, har varit förhållandevis lugna.

Polispatrullerna har kört trafikkontroller runt om i
kommunen. Det har dessutom varit en nationell
trafikvecka under den här perioden, vilket gjort att
personalen haft som inriktning att kontrollera fordon
under tid som inget mer akut påkallat deras
uppmärksamhet.
Trafikkontrollerna har resulterat i att 6 stycken
rapporterats för trafikbrott och 2 stycken för
rattfylleri alkohol/drog. En person har rapporterats
för brott mot knivlagen.
Jag och en kollega, som jobbar med
trafikutredningar, besökte Unkan under en kväll. I
samband med ett skolbesök i polishuset i Fagersta
kom vi överens om att mötas på Unkan för att ge
möjlighet till en frågestund. Tanken var att ge svar på
de frågor som många har gällande bland annat Atraktorer. Trots att många uttryckte ett stort intresse
för ett sådant möte, kom inte en enda person.
Ett förnyat samverkansavtal mellan polisen och
kommunen är på gång att skrivas under. Avtalet
kommer att gälla mandatperioden ut.
Därefter är det dags för ett förnyande av våra
gemensamma medborgarlöften. Den här gången
kommer vi att skriva medborgarlöften för 20192020.
Eva Lindberg
Kommunpolis i lokalpolisområde Norra Västmanland

Vi skrattade mycket och hade roligt. Per och Paula var
väldigt duktiga på att spela teater. Besöket
möjliggjordes genom projektet Skapande skola. Vi
tränade på att få igång vår fantasi och berätta historier.
Det har vi nytta av när vi ska skriva sagor själva.
Eleverna i årskurs 2 Källskolan

Källskolans fritids
pysslade veckan innan påsk.
Det blev små kycklingar, harar och ägg
som de pyntade
fönstret med.
Källskolans fritids

Stipendium till föreningar
Om du har genomfört värdefulla insatser
inom förenings- eller kulturlivet kan du
söka stipendium från Norbergs
kommun. Ansök eller nominera en
förening som du tycker förtjänar att
uppmärksammas. Ansök senast 30 april
2019.
Du som sökande behöver inte vara folkbokförd i
kommunen. Demokrati- och
samhällsutvecklingsutskottet kan också ge
stipendium för att uppmärksamma enskilda
personer, föreningar eller organisationer som gjort
goda insatser för förenings- eller kulturlivet.
Skicka ansökan senast den 30 april 2019 till:
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet
Box 25
738 21 Norberg
Eller skicka e-post till: stipendium@norberg.se

För mer information, kontakta:
Tobias Back
Näringslivs– och fritidschef
Telefon: 0223-290 10
E-post: tobias.back@norberg.se

Bibliotekets öppettider
Bibliotekets öppettider kommer att variera
under våren och sommaren. Ett nytt
bibliotekssystem kommer bland annat att
införas i maj.
28 maj: Biblioteket inför ett nytt bibliotekssystem.
Biblioteket har öppet ordinarie tid, men servicen är
begränsad. Besökare kommer inte att kunna låna eller
återlämna medier, reservera, beställa fjärrlån eller söka
i online-katalogen. De publika datorerna kan användas,
böcker och tidningar kan läsas på biblioteket och
kopiering/scanning fungerar som vanligt.

29 maj: Bibliotekssystemet ska enligt planen vara
igång. Öppet klockan 12-15 med risk för störningar
och begränsad service.
30 maj: Stängt (Kristi himmelsfärd)
31 maj: Öppet klockan 12-17 med risk för störningar
och begränsad service.
4 juni: Stängt
5 juni: Öppet klockan 12-15
6 juni: Stängt (Sveriges nationaldag)

21 juni: Stängt (Midsommarafton)
26 juni–5 juli: Öppet klockan 13-17(måndag-fredag)
8 juli–19 juli: Stängt
22 juli–9 augusti: Öppet klockan 13-17 (måndagfredag)
Aktuell information om sommarens öppettider
kommer att uppdateras på kommunens hemsida.

Evenemang
11 maj
2 juni
6 juni
6 juni
15 juni
21 juni

Brandlöpet
Plantmarknad
Motorhistoriska dagen
Nationaldagsfirande
Myrbergsrallyt
Midsommarafton på Karlberg

Med reservation för eventuella ändringar.
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