
NYHETSBREV 
För Norbergs kommun 

peratur är minst 25.0°C minst 

fem dagar i sträck. Vi vet att vär-

meböljor har negativa effekter på 

hälsan och särskilt för vår äldre 

befolkning. I kombination med 

tropiska nätter (över 20 grader) 

kan effekterna bli allvarliga om vi 

inte har beredskap.  

Det vi gör i dag ska inte äventyra 

kommande generationers möjlig-

heter att tillfredsställa sina behov 

och vi bör inte heller utveckla 

välfärden genom att överlämna 

en skuld för vårt nuvarande väl-

befinnande.  

 

I Norbergs kommun arbetar vi 

på flera sätt för att främja en eko-

logisk-, social- och ekonomisk  

utveckling. Våra politiker i  

Norberg har antagit flera styr-

dokument som syftar till en mera 

hållbar utveckling. I årsredovis-

ning 2017 har ambitionen varit 

att applicera och integrera FN:s 

hållbarhetsmål. Vi är väl med-

vetna om att detta är början på 

en resa och att avgränsningar 

måste göras då FN:s globala mål 

är omfattande. De prioriteringar 

som görs i årsredovisningen är 

att hållbarhetsmålen relateras till 

kommunfullmäktiges fyra strate-

giska områden samt kommunsty-

relsens tio mål. Hållbarhetsar-

betet i Norberg har flera dimens-

ioner av hållbar utveckling.  

Viktiga delar är vår   gemen-

samma miljö men även områden 

som jämställdhet, folkhälsa, natur-

vård, trygghet och tillgänglighet  för att 

nämna några. Min syn är att håll-

barhetsdimensionerna är lika be-

tydelsefulla och ömsesidigt bero-

ende av varandra.  

Varför ska Norbergs kommun 

lägga ned tid och energi på att 

hållbarhetsredovisa? Att göra en 

saklig hållbarhetsredovisning är 

ett bra sätt att fånga upp och be-

lysa det hållbarhetsarbete som 

kommunen redan gör. Genom 

att mäta och följa upp effekterna 

av kommunens verksamhet och 

service, blir hållbarhetsredovis-

ningen också ett stöd för poli-

tiska prioriteringar av Norbergs 

kommuns långsiktiga ambitioner 

och mål. 

En hållbarhetsredovisning är ett 

sätt både ris och ros 

som stimulerar till att vi blir än 

vassare. Konkret innebär det här 

att läsaren av Norbergs kom-

muns årsredovisning 2017 kom-

mer att kunna följa hur vi ligger 

till med flera av de globala målen 

via FN:s officiella symboler för 

hållbarhet.  

Jag hoppas att du tar dig tid att 

efterfråga  årsredovisningen och 

att du finner läsningen intresse-

väckande. 

 
 
 
 
 
 
 

Årsredovisningstider i  

Norberg med hållbarhets-

redovisning 

Vilken vinter vi haft! Minusgra-

der vecka efter vecka och med 

nederbörd har snöhögarna blivit 

både bredare och högre än på 

flera år. Inte mycket som påmin-

ner om klimatförändringar även 

om de flesta av oss anar att kli-

matet ändå förändras över tid 

och att perioder med extrem-

väder kan bli allt vanligare.  

I kommunen har vi via ett  

projekt tillsammans med SMHI, 

övat inför kommande klimatför-

ändringar i form av skyfallsöv-

ningar tillsammans med  

Fagersta kommun. 

Vi har tittat på och utveck-

lat översvämningskartor  

eftersom SMHI bedömer att just 

skyfall kan bli allt vanligare 

framöver på grund av klimatför-

ändringar. Översvämningar på-

verkar kommunala verksamheter 

negativt på flera sätt. Hur agera 

om vi inte kan komma över 

Norbergsån på grund av högt 

vatten var en fråga som kommu-

nens sektorchefer funderat 

kring. En annan fundering.  

Hur väl förberedda är vi egentli-

gen för återkommande värme-

böljor, sammanhängande  

perioder då dygnets högsta tem-
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Vad vill du läsa om i nästa ny-

hetsbrev? Tipsa oss gärna! 

Hannu Högberg, kommunchef 



Polisen informerar 

 

Eva Lindberg, kommunpolis i Lokalpolisområde Norra  
Västmanland  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Ansvarig utgivare: 

Hannu Högberg, 0223-291 26 

hannu.hogberg@norberg.se 

Redaktör: 
Eva-Lena Silva 0223-291 31 
eva-lena.silva@norberg.se 

Kalendariet 

 

April 

28-29 Lions Vårmarknad 

30 Valborgsmässofirande 

 

Maj 

12 Engelbrektsrundan 

19 Brandlöpet 

 

Juni 

6 Nationaldagsfirande 

6 Motorhistoriska dagen 

16 Myrbergsrallyt 

22 Midsommar 

 

 

 

Med reservation för eventuella ändringar 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kontakt 

Ansvarig utgivare: 

Hannu Högberg, 0223-291 26 

hannu.hogberg@norberg.se 

Redaktör: 

Eva-Lena Silva 0223-291 31 

eva-lena.silva@norberg.se 

Adress:  

Malmgatan 7, 738 21 Norberg 

info@norberg.se 

norberg.se 

facebook.com/norbergskommun 
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Hannu Högberg, 0223-291 26 

hannu.hogberg@norberg.se 

Redaktör: 

Eva-Lena Silva 0223-291 31 

eva-lena.silva@norberg.se 

Adress:  

Vad vill du läsa om i nästa nyhetsbrev? 

Tipsa oss gärna! 


