NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Vi närmar oss sista
månaden på året och
det är som alltid
mycket som händer i
vårt lilla Norberg.
Vi har nyligen fått uppleva Spökfredagen på torget i Norberg som
arrangerades av handlarna. Ett
alldeles fantastiskt arrangemang
som inrymde det mesta för en
lyckad spökkväll. Det var disco,
hårstyling och ansiktsmålning av
den otäckare sorten, loppet scary
run, skräckfilm i Frida Hansdotter
arena, godisregn och en himla
massa annat roligt och läskigt.
Otroligt många barn och familjer
deltog från Norberg och våra
grannkommuner. Tack till er som
arrangerade en så fin kväll för våra
barn. Och heja alla barn som deltog!
På tal om Frida Hansdotter arena,
första torsdagen i månaden hälsar
vi våra lokala företagare välkomna
till Morgonsoffan. Idén med Morgonsoffan är att företagare kan
nätverka och höra om det senaste
inom näringslivet i vår region.
I Morgonsoffan i november var
bland andra Frida Hansdotter gäst
och berättade om hur hennes liv
ser ut nu när hon bestämt sig för
att inte tävla mer. Hon berättade
att hon har blivit ambassadör för
en välgörenhetsorganisation som
för en dag uppfyller svårt sjuka
barns önskan, Min stora dag.

En annan av gästerna i Morgonsoffan presenterade en Snällkalender. Det är en julkalender som
utmanar dig att göra något snällt
varje dag hela vägen fram till julafton.

I kalendern står små, goda gärningar som kan göra stor skillnad. De kan få någon att känna
sig sedd, vara starten på en ny
vänskap eller till och med bryta
ett utanförskap. De som står
bakom kalendern är stiftelsen
Friends som utbildar förskolor,
skolor och idrottsföreningar i
förebyggande arbete mot mobbning och diskriminering.
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Nästa stora arrangemang att se
fram emot är Norbergs julmarknad, hoppas vi ses då i ett vintrigt
Norberg!

Johanna Odö (S)
Kommunalråd

Från den första januari 2020 välkomnar vi en ny spelare till vår
kommunala samverkan. Det är
Smedjebackens kommun som går
in i vår lönenämnd vilken är den
största samverkan vi har ihop
med andra kommuner där även
Avesta, Hedemora, Fagersta och
Skinnskatteberg ingår.
Vi närmar oss en rivning av
gamla Vattenverket och därmed
är vi också ett steg närmare utvecklingen av Prostudden. Jag ser
fram emot att föra dialoger med
intresserade entreprenörer för att
få fler attraktiva bostäder i vår
fina kommun. För om saker och
ting aldrig förändrades så skulle
tiden stå stilla och vem vill det?

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

Kommunstyrelsen i korthet

Polisen informerar

Nedan följer några av de ärenden som
behandlades under kommunstyrelsens
sammanträde den 21 oktober 2019.

Vi befinner oss nu i den mörkaste delen på
hela året. Trots att vi fått första snön och
den valde att ligga kvar tills regnet kom, så
är det mörkt under morgon och tidig eftermiddag.

Inget arrangemang av en medeltidsmarknad
Två personer har tidigare lämnat in ett medborgarförslag med önskan om att en medeltidsmarknad
ska arrangeras på Nya Lapphyttan. Kommunfullmäktige besvarade den 6 maj 2019 förslaget med att
ställa sig positiv till att arrangera en medeltidsmarknad men konstaterade att det saknades finansiering.
Efter behandling av budgetberedningen och demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har kommunstyrelsen nu beslutat att det inte blir något arrangemang av en medeltidsmarknad i kommunens
regi, då finansiering inte kan hittas.

Glöm därför inte att sätta på er reflexer, det är trots allt
en billig livförsäkring. Vid flera tillfällen har det plötsligt dykt upp gående och cyklister som bara kliver rakt
ut i gatan i tron att de syns för övriga trafikanter, vilket
de inte gör, eftersom allt för många saknar någon form
av reflex.
Det vi också måste tänka på ute i trafiken är våra vilda
djur som gärna söker sig till våra vägar. Sedan förra
numret har vi haft ett flertal viltolyckor, mestadels med
rådjur.

Kommunstyrelsen avvaktar med svar på frågor
från revisorerna
Revisorerna har till kommunstyrelsen överlämnat
frågor gällande brister i sociala sektorns köp av
tjänster. Kommunstyrelsen beslutade att avvakta
med att svara på frågorna till dess revisorernas
granskning är klar.

Under vecka 45 genomfördes årets trygghetsvandring
tillsammans med ungdomsrådet från Unkan. Många
hade bjudits in att delta i vandringen som ungdomarna
planerat tillsammans med brottsförebyggande rådets
samordnare. Vi var sju vuxna som gick tillsammans
med de fyra från ungdomsrådet. Alltid lika intressant
att samlas efter vandringen och gå igenom vilka synpunkter ungdomarna har på olika platser.

Verksamhetsöversyn av hemtjänsten
Kommunstyrelsen har tagit del av en verksamhetsöversyn som har genomförts i syfte att utveckla hemtjänsten. Det beslutades om ett antal uppdrag med
anledning av översynen.

En förebyggande åtgärd som vi alla kan tänka på är att
låsa om oss hemma och se till att våra bilar är låsta.
Tänk på att tillfället gör tjuven!

Bibliotekets ändrade öppettider
29/11 Stängt (p.g.a. lokalvård). Tidningshörnan är
öppen 10.15-15.00
5/12 Öppet 12-15. Tidningshörnan öppnar 10.15
23/12 Öppet 13-17. Tidningshörnan öppnar 10.15

Under perioden som gått sedan förra numret har polispatrullerna bland annat stoppat och förhindrat fortsatt
färd för tre personer misstänkta för rattfylleri och bötfällt några för andra trafikbrott.
Nu får vi alla se fram emot första advent med alla ljus
som lyser upp vår tillvaro i mörkret.
Ni når mig på telefon 010-567 53 94.
Eva Lindberg kommunpolis i lokalpolisområde Norra Västmanland

24-26/12 Stängt

27/12 Öppet 13-17. Tidningshörnan öppnar 10.15
30/12 Öppet 13-17. Tidningshörnan öppnar 10.15
31/12-1/1 Stängt
2-3/1 Öppet 13-17. Tidningshörnan öppnar 10.15
6/1 Stängt
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