
NYHETSBREV 
För Norbergs kommun 

Den ökande tillgången till fiber är 

verkligen en milstolpe i vår digi-

tala utveckling och gör att många 

fler kan bo och arbeta i hela 

kommunen: Framför allt innebär 

snabb uppkoppling att männi-

skor kan bo kvar i sitt hus även 

när hälsan sviktar. Både sjukvår-

den och kommunens hemtjänst 

kommer bli allt mer digitaliserad 

de kommande åren. 

För att vi ska kunna erbjuda en 

trygg och säker omvårdnad i 

framtiden krävs en snabb och 

säker bredbandsuppkoppling till 

ditt boende. Jag vill därför upp-

mana alla som får möjlighet att 

ansluta sig till höghastighetsbred-

band i någon form att ta chansen. 

Att ansluta sig i efterhand kom-

mer med största sannolikhet att 

bli dyrare och inget pekar på att 

någon annan aktör kommer er-

bjuda uppkoppling när ett nät väl 

är byggt.  

Boende i kommunens norra delar 

har fortfarande inte något kon-

kret förslag att ta ställning till 

men vi undersöker olika möjlig-

heter för att även Flängan, Hin-

sebo, Klackberg och Nordansjö 

ska kunna erbjudas uppkoppling. 

Vi kan tyvärr inte göra allt på en 

gång, och det kommer att ta lite 

tid, men vi jobbar på det. Kom-

munens mål är att allt som med 

fördel kan digitaliseras ska digita-

liseras och det är en resa som går 

allt snabbare.  

Andra bra saker som är på gång 

är renoveringen av lokalerna för 

Kärrgruvans förskola, en ny en-

tré till kommunhuset som för-

bättrar tillgängligheten och tvål-

ärarsystem på lågstadiet till hös-

ten. Konstgräsplanen vid Malm-

heden ska vara färdig i början av 

juni och förberedelserna för Id-

rottshallen är i full gång. Kul! 

Något som inte är lika kul är att 

vissa typer av brottslighet har 

ökat i Norberg de senaste åren. 

Från kommunens sida ser vi 

mycket allvarligt på det. Vi har 

nyligen skrivit ett samverkansav-

tal med Polisen som bland annat 

innebär att vi skapar mindre ar-

betsgrupper som kan stävja och 

förebygga olika typer av brottslig-

het. Alla ska kunna känna sig 

trygga i Norberg och vi ska till-

sammans göra vad vi kan för att 

minska brottsligheten.  

Har du tankar och idéer om hur 

vi kan göra Norberg ännu lite 

bättre är du välkommen att höra 

av dig till mig.  

Åsa Eriksson (S) 

Kommunalråd 

Mycket har hänt det senaste året 

och flera saker som vi har jobbat 

med länge har äntligen lossnat. 

Låt mig ge några exempel: 

Allt fler hushåll får erbjudande 

om fiberanslutning. Kommu-

nens samverkansavtal med Telia 

gör att hundratals hushåll i cen-

trala Norberg och i Kärrgruvan 

nu har (eller snart kommer att 

få) en stabil och snabb upp-

koppling. Örbäcks fiberförening 

har gjort ett fantastiskt jobb och 

har sedan i höstas väl funge-

rande uppkoppling. 

Norra Västmanlands Fiberför-

ening har glädjande nog fått 7,4 

miljoner kronor via Länsstyrel-

sen för att bygga ett fibernät i 

Karbenning, Olsbenning, Hök-

mora, Rosendal och flera andra 

byar. Upphandling av entrepre-

nör påbörjas efter sommaren 

och allt planeras vara klart under 

år 2018. 

Nummer 5, 2017 

Vad kul det är att vara 

tillbaka på 

kommunalrådsposten 

igen! Det var spännande 

och intressant att få 

prova på att vara 

riksdagsledamot ett tag.  

Föga förvånande har 

Johanna Odö och övriga 

kommunstyrelsen skött 

ruljansen galant under 

tiden.  
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Nationaldagsfirande 6 juni 

Välkommen till Tingshusparken och 

fira Sveriges nationaldag den 6 juni 

klockan 11-15! 

Dagen innehåller bland annat pyssel, hoppborg, 

fiskdamm, klotterplank, ansiktsmålning och mycket 

mer. Kommunstyrelsens ordförande, Åsa Eriksson 

(S), hälsar nya medborgare välkomna. 

Arrangörer: Norbergs kommun, Bergslagens folkhögskola och 

ABF. 

 

Information från polisen 

Vi börjar med att tacka alla er som ställde 

upp och svarade på polisvolontärernas 

frågor under Norbergs marknad. Era svar 

kommer att vara en del av arbetet inför 

Norbergs medborgarlöften 2018. 

Det märks på många sätt att vi förhoppningsvis går 

mot varmare tider. Inte minst märktes det under 

gångna helgen när flertalet grupper med 

motorcyklister återigen har Norberg som mötesplats. 

Riktigt roligt att det blir lite liv och rörelse i centrum. 

Från polisens sida ser vi också att det blir fler 

händelserapporter när det är varmare ute. Sedan förra 

numret skrevs har kommunen bland annat haft 4 

inbrottsstölder, trafikbrott varav ett rattfylleri, några 

mindre bränder. Vi vill också framföra en eloge till de 

boende i Olsbenning, ingen nämnd och ingen glömd, 

för det utmärkta jobb som utfördes i samband med 

de inbrott ni drabbades av. Ert agerande får högsta 

betyg, det är precis så vi vill att man ska agera. Det 

här är verkligen grannsamverkan! Ni visade gott 

civilkurage utan dumdristighet! 

Tyvärr höll inte rättskedjan hela vägen, trots att ni 

höll koll på dem till dess polis kom, de greps av 

polisen, anhölls av jouråklagare men frigavs dagen 

efter av åklagare på grund av att bevisen inte ansågs 

hålla för en häktningsframställan till tingsrätten.  

När du reagerar på att något inte känns rätt, lita på 

den känslan. Vad polisen vill att du ska göra då är 

följande: 

 Larma 112. 

 Beskriv aktuella personers klädsel, kroppsform 

och hårfärg. Kolla fordonets 

registreringsnummer. 

 Lämna aktuellt telefonnummer som du kan nås 

på. 

 Håll koll utan att agera! 

Lokalpolisområde Norra Västmanland genom kommunpolis 

Eva Lindberg 

 

Världsbokdagen firades på 

Källskolan 

På Källskolan brukar vi uppmärksamma 

Världsbokdagen och i år har vi haft en 

temavecka med genus som fokus. 

Vi har läst böcker tillsammans om bland annat 

Kalle som ville gå i klänning, Ella som ville ha en 

monsterfleecetröja och Kenta som ville leka med 

Barbiedockor. I klasserna har vi samtalat om vilka 

yrken man kan ha och vilka färger vi gillar. Vi har 

även funderat kring om det finns tjej- och killkläder 

och vem som bestämmer vad vi får ha på oss och 

hur vi ska vara. 

Under veckan gjorde vi varsin strumpa i valfritt 

material som vi hängde upp i matsalen för att visa 

att ”Vi gillar olika”. Du får vara den du är! 

Victoria Åkerlund 

Rektor Källskolan 



VMA varnar vid kris 

Fredagen den 12 maj installerades en VMA-tuta (Viktigt meddelande 

till allmänheten) på brandstationen i centrala Norberg. Det innebär att 

från och med juni kommer systemet att testas och en ljudsignal 

kommer att höras i Norberg.  

VMA - Viktigt meddelande till allmänheten 

Varning utomhus kan ske i princip i alla orter med mer än 1 000 

invånare och inom särskilda områden runt kärnkraftverken. Det finns 

cirka 4 500 ljudsändare. 

Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunder långa ljudstötar med 

fjorton sekunders paus emellan. De långa signaler som hörs den första 

helgfria måndagen i mars, juni, september och december, är bara ett 

test av systemet. 

Utomhusvarningssystemet kan också användas för att ge 

beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig. 

Systemet testas nästa gång måndagen den 5 juni. 

 

Stipendium 2017 

Är du aktiv inom förenings- eller kulturlivet? Då kan du 

söka eller nominera någon som du tycker förtjänar 

stipendium från Norbergs kommun. 

Kommunen ger stipendium för att uppmuntra värdefulla insatser inom 

föreningslivet eller det kulturella området. Sökande behöver inte vara 

folkbokförd i kommunen. Demokrati- och 

samhällsutvecklingsutskottet kan också ge stipendium som 

hedersbevisning utan ansökan till enskild person, kollektiv eller 

förening/organisation som gjort förtjänstfulla insatser för förenings- 

eller kulturlivet.  

Skicka ansökan senast den 30 juni 2017 till:  

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 

Box 25  

738 21 Norberg  

För mer information, 

Daniel Magnusson 

Näringslivs– och besöksnäringschef 

Telefon: 0223-292 60 

E-post: daniel.magnusson@norberg.se 

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 

facebook.com/norbergskommun 

Kalendariet/ 

Juni 

3 Mimermeet 

6 Nationaldagsfirande 

17-18 Bygge av blästerugn för 

 experimentell 

 järnframställning 

17 Myrbergsrallyt 

18 ENJ kör rälsbuss 

23 Midsommar på 

 Karlberg 

30 Engelbrektslöpet 

Juli  

1-3 Färskningsförsök på 

 Nya Lapphyttan 

1 Engelbrektsstafetten 

 och halvmara 

2 Engelbrektsrullen 

1-2 Bråforsdagarna 

1-9 Järnrutten 

23 Engelbrektsturen 

27-29 Norbergfestival 

Med reservation för eventuella 

ändringar. 

Vad vill du läsa om i nästa nyhetsbrev? 

Tipsa oss gärna! 

Nästa nummer kommer 2 juli 2017. 


