NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Engelbrektslopp
och hälsovecka
Den 11-12 februari är det dags
för Kristina- och Engelbrektsloppet. I Nordansjö och i
Klackberg tränas det för fullt i
skidspåren och man erbjuder
skidläger för att deltagarna ska
känna sig redo inför Engelbrektshelgen. Loppen engagerar
många och lokala föreningar har
möjlighet att göra en förtjänst
när de är med som funktionärer.
Klackbergsbacken har öppnat
för säsongen och vi är många
som längtat. Det var full aktivitet i backen och i skiduthyrningen när jag var där i onsdags.
Heja alla ideella krafter som gör
det möjligt för oss att få åka skidor både på längden och på höjden!
I början av december bjöd kommunen och polisen i samverkan
in till en medborgardialog kring
våra medborgarlöften. Vi ska
tillsammans upprätta medborgarlöften och ville ha input från
norbergarna vad man tyckte var
viktigt att prioritera i samverkan.
Det var en mindre skara människor som hade möjlighet och
intresse av att medverka men
trots det lyftes många kloka
idéer som vi tillsammans ska
göra verklighet av.
Mer välbesökt var Stefan Sädboms gruvriskutredning där han
presenterade sitt arbete och sina
rapporter. De norbergare som
var där tycktes inte oroade över
informationen man fick och me-

nade att man är van att röra sig i
miljöerna, att det hör Norberg
till. Stefan menade att gruvarbetarna och deras barn i tidig ålder
fick lära sig var man fick gå och
var det fanns en risk att vistas. På
den tiden fanns det inga staket
runt gruvhålen.
Stefan berättade under kvällen att
vi trott oss ha ungefär 100 gruvhål i Norberg men att han hittills
kunnat kartlägga 633 gruvhål, en
viss skillnad.
Vi har nu beslutat om ett mätprogram som NVK ska utföra
och vi väntar på svar vem det
egentligen är som äger den stora
ansvarsfrågan för de åtgärder
rapporten pekar på att man behöver vidta. Mer om utredningarna och Stefans rapporter finns
länkade från kommunens hemsida för den intresserade.
Stillasittande är "det nya röka"
säger vår folkhälsominister Gabriel Wikström och att övervikt
och fetma är en av våra största
utmaningar. Det är snart hälsovecka och som varje år har vi ett
fint program att se fram emot
och en vacker marschallpromenad att gå. Kanske är det någon
som fortfarande inte brutit sitt
nyårslöfte och som lovat sig själv
att vara mer aktiv. Ta då chansen
och var med på promenaden det
är otroligt mysigt.
På fullmäktigemötet i slutet på
januari föreslår en enad kommunstyrelse att kommunfullmäktige ska slutföra upphandlingen
av idrottshallen/
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evenemangsarenan inklusive fritidsgård. Det ser vi verkligen
fram emot!
Vi kan se att vi fortsättningsvis
har bostadsbrist och vi skulle behöva bygga fler bostäder. Därför
utökar vi utbudet av planlagd
mark så att vi lättare kan locka
entreprenörer att bygga hos oss i
Norberg.
Vi fortsätter arbetet med att få till
bredband för i första hand våra
kommunala bostäder, men också
för att få till fiberlösningar. Och
vi satsar på digitalisering inom
kommunens alla verksamheter.
Jag vill passa på att tipsa om att
Norbergs kommun redan nu söker semestervikarier till sommaren så till alla er som är intresserade, lämna in er ansökan och ta
chansen att få jobb i vår fina
kommun.
Slutligen skulle jag med tanke på
hur det ser ut i delar av världen
vilja uppmana er om att vara
rädda om varandra och visa
varandra omtanke.
Johanna Odö (S)
Kommunalråd

Dags för en fullspäckad

skidhelg

Helgen 11-12 februari fylls Norberg av både skidåkare och besökare. I dagarna två ska
Engelbrektshalvan, Kristinaloppet och Engelbrektsloppet gå av stapeln.
Folkfest i februari
Varje år i februari samlas ett tusentals skidåkare i Norberg för att tävla i Engelbrektsloppet, Kristinaloppet
eller Engelbrektshalvan. Engelbrektsloppet (60 km) är det näst största loppet i Sverige efter Vasaloppet. Tävlingen arrangerades för första gången 1969 och namnet kommer från frihetshjälten Engelbrekt, en bergsman
som ledde Engelbrektsupproret på 1400-talet. Engelbrektshalvan (30 km) är
kortare sträcka och körs under samma helg. Kristinaloppet (30 km) är en del Hålltider/
i Tjejklassikern och tävlingen körs av endast kvinnor.
En svensk klassiker
Engelbrektsloppet ingår i En svensk klassiker. För att få ett diplom för En
svensk klassiker ska du ha genomfört antingen Engelbrektsloppet eller Vasaloppet (90 km) på skidor. Utöver det ska du genomföra Vätternrundan på
cykel (300 km), Vansbrosimningen (3 km) och Lidingöloppet (30 km). Alla
tävlingar måste ha genomförts inom ett år.

Lör 11 feb: Kristinaloppet
(30 km), start klockan 10.00
på torget
Lör 11 feb:
Engelbrektshalvan (30 km),
start klockan 10.30 på torget
Sön 12 feb:
Engelbrektsloppet (60 km),
start klockan 10.00 på torget

Polisen informerar
Under senhösten drabbades Norberg av en inbrottsvåg. Polisen i
Dalarna arbetar nu med en förundersökning där flera personer finns
häktade, misstänkta för grova stölder genom bostadsinbrott. Det finns
indikationer på att samma gärningspersoner gjort inbrott i Norberg,
men ingen har delgivits sådan misstanke. Kartläggningen av de
misstänktas förehavanden samt spårning av gods i beslag måste komma
längre.

Medborgarlöften 2017
Tillsammans med kommunen är vi inom kort klara med det
gemensamma medborgarlöftet för 2017. Påskrift kommer att ske under
ett gemensamt möte den 31 januari, där kommunchef och
lokalpolisområdeschef medverkar. Medborgarlöftet innefattar synlighet
och trafikåtgärder, för ett tryggare Norberg. Löftet presenteras i nästa
nummer.

Lokalpolisområdet
Lokalpolisområdet har idag fyra områdespoliser som utgår från
Fagersta, där två är utpekade ungdomspoliser. En av dem, Jouni
Hyttinen, är ansvarig ungdomspolis för Norbergs och Skinnskattebergs
kommuner.

Se till att synas i mörkret!
Var rädda om er själva och varandra! Det är fortfarande mörkt ute på
morgongen och sen eftermiddag. Använd reflexer och cykellysen så att
ni syns!
Öppettider polisen:
Onsdagar 9-15
Eva Lindberg genom polisen i lokalpolisområde Norr

Kalendariet/
Februari
11 Kristinaloppet & Engelbrektshalvan
12 Engelbrektsloppet
13-18 Hälsoveckan
Med reservation för eventuella ändringar.
Vad vill du läsa om i nästa nyhetsbrev?
Tipsa oss gärna!

Kommunfullmäktiges
sammanträdesdagar
2017


23 januari



13 mars



8 maj



19 juni



25 september



6 november



11 december

Du hittar protokoll och kallelser
på www.norberg.se under
”Möten, kallelser och
protokoll.”

Vi söker
semestervikarier!
Vill du jobba med oss i sommar?
Vi söker semestervikarier inom
äldre och funktionsnedsattas
område. Ansök via vår hemsida
senast den 28 februari.
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