NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Plötsligt en dag var
den bara där – bilen
som fick mig att
tänka på
idrottsforskning.
En dag när jag checkade
ut från arbetet noterade jag
en bil som jag inte sett tidigare på parkeringen utanför kommunhuset. Det
gick inte att ta miste på vilket lag bilens ägare hejar
på. Det fick mig att fundera på idrotten och dess
betydelse för människor
men även den roll som idrott har i samhället.
Väl hemma plockade jag fram en
bok ur bokhyllan; Idrott under 5000
år av Jan Lindroth, professor emeritus i idrottshistoria. Det är en
bok som beskriver idrotten ur ett
bredare samhällsperspektiv, hur
idrotten påverkats av samhällets
utveckling från antiken till nutid.
Det sker vetenskapliga undersökningar utifrån mängder med teman: idrottshistoria, statens och
kommunernas förhållande till
bredd och elitidrott, idrotten i skolan, idrottspedagogik och didaktik,
motionsidrottens utveckling, relationen amatörism-professionalism,
idrottens stora evenemang som
OS och VM, idrott och folkhälsa,
doping och droger inom idrotten,
idrottsmedicin och forskning om
mental prestation som visar att

skillnaden ofta är hårfin mellan
idrottsutövare rent fysiskt. Det
som oftast avgör vem som vinner
och vem som blir tvåa är de mentala förberedelserna.
Ett område som jag själv är engagerad i är genusperspektiven
inom idrotten och då främst
inom lagidrott samt massmedias
rapportering. Hur ofta en idrottsutövare eller ett lag syns i media
har betydelse för status.
Min uppfattning är att sportjournalistiken går åt rätt håll men tyvärr är rapporteringen fortfarande inte jämställd då manliga
idrottare får ett större medialt
utrymme, särskilt inom lagidrotter. Det är en nackdel för kvinnliga idrottare att inte synas i medier. Att inte återspeglas i media
påverkar publikstödet inne i arenorna samt sponsorskapet negativt. Kvinnliga elitidrottare ges
helt enkelt inte samma förutsättningar som manliga. Demokratioch samhällsutvecklingsutskottet
kommer att se över föreningsbidragen och ett område som de
kommer att titta särskilt på är just
jämställdhet.
Avslutningsvis vill jag knyta an
till ”bäst när det gäller”, tankens
kraft samt självförtroende.
Kanske har vi alla någon gång
upplevt stordåd inom idrotten
när den stora favoriten besegrats
eller när matcher vänts från till
synes hopplösa underlägen. Ofta
kan det vara enskilda spelare som
gör skillnad, de kliver fram och
visar vägen för andra.
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Bland det häftigaste jag varit med
om i den förening jag är engagerad i, är när en spelare visade
styrka som få andra tidigare gjort.
I ett läge när SM-finalen i innebandy skulle avgöras på straffar i
Globen inför 10 000 åskådare
klev vår spelare in och började
klappa igång publiken på mittplan innan hon skulle slå straffen,
som längdhoppare och trestegshoppare brukar göra. Publiken
visste varken ut eller in, är hon
galen? Nej, inte alls, en mental
styrka och självklart satte Helena
Lundqvist straffen. Efter ytterligare några straffomgångar var
SM-guldet år 2007 Rönnby tigers.
Straffen finns nätet, sök på
”innebandy” och ”SM-final
2007”.
Det är ett exempel på när en spelare växer i ett kritiskt läge. Helena tog kommando över tanken
som i sin tur påverkade prestationen positivt och som smittade
av sig på hennes medspelare.
I skrivande stund är det en skön
försommardag, så som den bara
kan vara i Bergslagen. Jag önskar
er sköna dagar med ömsom sol
och regn!

Hannu Högberg
Kommunchef

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

Polisinformation
Snart är juni här och med den
skolavslutning och för många ett
efterlängtat sommarlov. En lång ledighet
kan vara underbar för de flesta, men tung
för en del. Allt beroende på hur
sommarens aktiviteter ser ut. Inte sällan
är ekonomin avgörande. Det kan därför
finnas anledning att ha lite extra koll på
erbjudanden om lättförtjänta pengar,
både som gammal och ung.
Skydda dig från att bli penningmålvakt
Låt ingen använda ditt bankkonto för att sätta in,
föra över eller ta ut pengar. Fundera på vems pengar
det är och vad de ska användas till. Var misstänksam
mot ”jobberbjudanden” som utlovar snabba pengar
och stor förtjänst utan att du behöver ha erfarenhet.
Lämna inte ut personnummer eller bankdetaljer.
Konsekvenser - vad kan hända om du agerar
penningmålvakt
Du riskerar att rekryteras till grov kriminell
verksamhet. Du riskerar att bli skuldsatt och hamna
hos kronofogden.
Skulderna kan göra att du får svårt att öppna
bankkonton, ta lån, få en hyresrätt, få studiemedel
eller teckna telefonabonnemang. Blir du dömd för
penningtvätt kan du hamna i fängelse i upp till två år.
Kommer pengarna som du för över från till exempel
ett bedrägeri kan du bli återbetalningsskyldig för hela
beloppet som den kriminelle lurat till sig även om du
bara fört över en mindre del av pengarna.
Vårdnadshavare kan bli återbetalningsskyldiga i sitt
barns ställe vid ett penningtvättsbrott om barnet är
omyndig.
Tips till dig som är förälder
Du som vårdnadshavare till en minderårig har
möjlighet att ha insyn i ditt barns konto. Då kan du
se vad ditt barn gör med sina pengar och upptäcka
avvikande transaktioner.
Visa intresse för vad ditt barn eller unga personer i
din närhet gör på nätet. Ställ frågan "vad har hänt på
nätet idag?”.
Om du misstänker att pengar som kan vara kopplade
till penningtvätt har dykt upp på ditt barns konto –
kontakta banken och gör därefter en polisanmälan.
Skydda dig från att bli styrelsemålvakt
Spärra dig själv från att bli inregistrerad som

styrelseledamot i företag eller ekonomiska föreningar.
Kontakta Bolagsverket och följ instruktionerna.

Om du ändå får frågan om att skriva dig som
styrelseledamot eller verkställande direktör i ett företag
eller i en ekonomisk förening, tänk efter: är du
kvalificerad att sitta med i en styrelse eller som
verkställande direktör?
Varför får just du det här erbjudandet? Kommer du att
ha något inflytande på hur företaget drivs? Vilka
konsekvenser kan det innebära för dig ekonomiskt
eller straffrättsligt?
Underteckna aldrig handlingar där du inte känner till
vilket åtagande du gör och vilka konsekvenser det kan
få. Lämna inte ut ditt personnummer, legitimation eller
bankdetaljer.
Konsekvenser - vad kan hända om du agerar
styrelsemålvakt
Du tar på dig både det straffrättsliga och det
civilrättsliga ansvaret i företag som skapas eller bedrivs
med oärligt uppsåt.
Du kan bli delaktig i annan brottslighet som
bokföringsbrott, skattebrott, penningtvättbrott eller
bedrägerier. Följden blir att du kan dömas till böter. Är
brotten grova kan straffet bli fängelse.
Om du skuldsätter dig för någon annans räkning kan
du få omfattande skatteskulder eller andra skulder och
bli återbetalningsskyldig.

Kan du inte betala dina skulder eller inte betalar i tid
kan du få en betalningsanmärkning vilket kan göra det
svårt för dig att få banklån, kreditkort, söka
studiemedel eller kunna få en lägenhet.
Eva Lindberg
Kommunpolis i lokalpolisområde Norra Västmanland

Fritidshemmets dag
Vi har firat
Fritidshemmens dag
på Källskolans
fritids. Vi grillade
kycklingtacos ute på
skolgården på
fritids. Vi hade olika
aktiviteter och var
glada att få vara på
fritids.
Petra Valtersson
Källskolans fritids

Utställning om brandområdet
på äldreboendet Björkängen
Sommaren 2014 brann skogarna i
Västmanland. Naturen börjar återhämta
sig i området och du är välkommen till
en utställning om brandområdet som
ställs ut på äldreboendet Björkängen.
Invigningen är tisdagen den 18 juni.
Datum och tid: 18 juni klockan 13.00
Plats: Äldreboendet Björkängen

Rolf Rydelius kommer att vara med på invigningen
och berätta mer om utställningen. Utställningen
pågår fram till den 5 augusti.

Informationsmöte gällande
fiberdragning

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: Stängt
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 finns på norberg.se.

Välkomna till ett informationsmöte om
fiberdragning från Mimerlaven.
Datum och tid: 28 maj klockan 18.00
Plats: Teaterbiografen
För mer information, kontakta
Kjell Karlsson
Bredbandssamordnare
0223-446 99

Evenemang
2 juni
6 juni
6 juni
15 juni
19 juni
21 juni
29 juni

Plantmarknad
Motorhistoriska dagen
Nationaldagsfirande
Myrbergsrallyt
Lajv ”Expedition Kosmos”
Midsommarafton på Karlberg
Järnrutten-veckan

Med reservation för eventuella ändringar.

Sommarboken
Biblioteket anordnar "Sommarboken" för barn som
börjar i samband med sommarlovet. Du hämtar häftet
på biblioteket och för barn gäller det att läsa 5 böcker.
För vuxna är det 3 böcker som ska läsas.
Sommarboken pågår hela sommaren och fina priser
finns att vinna.
För mer information, kontakta
Biblioteket
0223-291 40
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Hannu Högberg
Kommunchef
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