
NYHETSBREV 
För Norbergs kommun 

har vi bland annat Engel-
brektsloppet och historiska mil-
jöer att erbjuda.    

Företag som förmår skapa nya 
tjänster, marknader och affärs-
modeller får ibland ett försprång 
innan följarna kommer ikapp. 
Det kan handla om att klä in tek-
nologi i nya sammanhang. Det 
var så Apple resonerade 1984 när 
”Think Different” lanserades. 
Macintosh, namnet kommer från 
en äppelsort, skulle i första hand 
inte vara en dator, utan del av en 
livsstil. 

I marknadsföringen bröt Apple 
gränser och markerade mot ett 
teknikorienterat synsätt kring da-
torer. Forsknings- och utveckl-
ingsavdelningar är viktiga i data-
företag men det är inte självklart 
att det är FoU-avdelningen som 
ska sitta i förarsätet i ett innovat-
ionsarbete. En minst lika viktig 
kompetens i en organisation är 
en ledning samt medarbetare 
som förstår kundbehov och i 
detta fall också design. 

Vilken relevans har det här för 
oss som arbetar i Norbergs kom-
mun? På samma sätt som skid-
sporten varit nytänkande för att 
skapa en mer publikorienterad 
sport har vi i Norbergs kommun 
behov av att arbeta innovativt. 
Att vi finslipar, blir mera effek-
tiva och ökar servicenivån är an-
geläget men att balansera på ef-
fektiviseringsbenet räcker inte för 
att vi ska klara att våra utmaning-
ar. Vi behöver också arbeta fram 
helt nya modeller för välfärds-
tjänster.   

Vi har mycket på plats i Norberg 
för att lyckas med ett innovativt 
arbete. Motiverad och välutbil-
dad personal, hög grad av tillit 
men vi behöver sannolikt ut-
veckla våra arbetssätt. 

Om jag blickar på vad forskning 
säger om hur innovationer och 
banbrytande idéer växer fram är 
det inte sällan i möten och i 
gränsland som det nya uppstår, 
mellan fackområden och kul-
turer. Det är i dessa skärnings-
punkter som stora möjligheter till 
förnyelse finns. Att utveckla och 
kanske även omforma en del 
gränser är en viktig strategi för 
Norbergs kommun. 

Vi kan se det inom sporten, 
samma gäller för företag och så 
även för kommuner, betydelsen 
av samverkan inom och utanför 
organisationen ökar. Den offent-
liga sektorn i Sverige tillhör de 
mest välfungerande i världen och 
med än fler gränsöverskridande 
arbetsformer kommer vi att lyck-
as med vår utmaning att utveckla 
välfärden. 

Vi bör kombinera resurser på nya 
sätt tillsammans med företag, 
högskolor, myndigheter och den 
ideella sektorn. 

Hannu Högberg 
Kommunchef 

Tack för en fantastiskt Engel-
brektshelg! Arrangemanget ut-
vecklas och jag vet att alla ni 
som är engagerade i loppets ut-
veckling har planer för ännu 
mera. Det finns en vision om att 
bli del av Wisma Ski Classics 
tillsammans med Marcialonga, 
Birkebeinerrennet och Vasalop-
pet. 

Tänk ett lopp på snöfyllda gator 
i Norbergs medeltida bymiljö 
med skidspår vid gruvlavar av 
slaggsten, i skog och över frusna 
sjöar med en berättelse om Eng-
elbrekt och vår historia. För oss 
är det här vardag men för en 
Europeisk Tv-publik finns här 
unika värden att erbjuda. 

Vid platsmarknadsföring gäller 
det att hitta ett unikt argument 
som speglar en verklig kärna och 
som inte är inmutad av andra. 
Det kan handla om att identifi-
era och skapa fördelar av något 
som ursprungligen inte sågs som 
en avgörande fördel. Kyla och 
glest mellan husen har gjort Ar-
jeplog till världens ledande cent-
rum för fordons- och kompo-
nenttester under vinterhalvåret. 

Ungefär 4500 personer från 
Europas och Asiens fordons- 
och komponenttillverkare testar 
sina produkter i stabil vinterkyla 
på de frusna sjöarna. I Norberg 
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Ett fantastiskt 
arrangemang – 
innovation och 
gränsöverskridande 
ledarskap. 



IT drop-in på biblioteket 
 

Behöver du hjälp med frågor kring din mobil, surfplatta eller dator? På 

tisdagar från och med den 14 februari har vi drop-in mellan 15-17 då 

du kan få hjälp. 

 

Datum, tid och plats 

14 februari-30 maj 

Klockan 15-17 

Norbergs bibliotek 

 

Det här kan vi hjälpa till med: 

 Komma igång med sociala medier, videosamtal, poddar och 

andra appar 

 Låna E-böcker 

 Skapa, spara och skicka dokument 

 Internetbank 

 

Ta gärna med din egen mobil, surfplatta eller dator. 

Är du förälder och 
behöver någon att 
prata med? 

Socialförvaltningen erbjuder kost-
nadsfria råd- och stödsamtal till 
föräldrar som behöver prata med 
någon om gränssättning, konflik-
ter i familjen eller oro kring alko-
hol eller drogbekymmer. 

Du kan få max fem samtal och de 
som du pratar med är föräld-
rastödjare/familjebehandlare. Ditt 
namn eller samtal kommer inte att 
registreras eller dokumenteras.  

Om det finns misstankar om att 
barn far illa så kommer det att 
anmälas till socialtjänsten, då sam-
talen omfattas av anmälningsskyl-
digheten. 

Du är välkommen att ringa under 
vanliga kontorstider. 

Telefon: 0223-292 26/0223-290 
05 eller till växelnumret 0223-
290 00. 

 

 

 

 

Kontakt 

Ansvarig utgivare: 

Hannu Högberg, 0223-291 26 

hannu.hogberg@norberg.se 

Redaktör: 

Nadja Vuorinen, 0223-291 65 

nadja.vuorinen@norberg.se 

Adress:  

Malmgatan 7, 738 21 Norberg 

info@norberg.se 

norberg.se 

Kalendariet/ 

April 
29-30  Norbergs marknad 

30 Valborgsfirande i Karlberg 

Maj 

20 Brandlöpet 

Juni 
17 Myrbergsrallyt 

23 Midsommarfirande 

Juli 

23 Engelbrektsturen på cykel 

Augusti 

1 Barnens dag på Karlberg 

 

Med reservation för eventuella ändringar. 

Vad vill du läsa om i nästa nyhetsbrev? 

Tipsa oss gärna! 

Nästa nummer kommer 26 mars 2017. 


