
NYHETSBREV 
För Norbergs kommun 

så stort och viktigt att det ska 

behandlas med respekt och där-

för kan vi inte hatta fram och 

tillbaka mer, anser jag.  

Det har hunnit hända mycket i 

Norberg under min tid som 

kommunalråd: balanspaket med 

stora besparingar, stängning av 

skolor och försäljning av fastig-

heter följt av stor inflyttning, lo-

kalbrist, bostadsbrist och nybygg-

nation. Personal har gått i pens-

ion, många nya har anställts men 

det har alltid varit samma härliga 

framåtanda, samarbete och lös-

ningsfokuserade förhållningssätt.  

Företag har startats, andra har 

vuxit och några har dragit ner 

men sammantaget har den posi-

tiva tillväxten i Norberg överträf-

fat alla mina förväntningar (och 

det är inte kommunens eller poli-

tikernas förtjänst). 

Åren har gått väldigt fort, tycker 

jag, och det beror nog på att det 

har varit så intensivt och roligt. 

Oj, vad jag har lärt mig mycket 

av er norbergare! Alla samtal och 

mejl, en del trevligare än andra, 

har fått mig att förstå vad som 

engagerar mest, vad som är vik-

tigt att ha dialog om och hur 

enormt engagerade ni är i vår by. 

Föreningslivet och alla arrange-

mang har slagit mig med häpnad 

många gånger. Det är en styrka 

och en rikedom som få kommu-

ner har.  

Vi kan ha olika åsikter om vad 

som bör ha högst prioritet och 

hur saker och ting ska lösas men 

politikerna i Norberg är ofta 

överens. Ibland är det bra och 

ibland kan jag önska att det fanns 

större skiljelinjer mellan partierna 

för att medborgarna ska ha tyd-

liga alternativ att välja mellan. 

Det behöver en demokrati. Men 

när det har varit som tuffast i 

kommunen har oppositionen 

faktiskt tagit ansvar och gått med 

på jobbiga beslut om nedskär-

ningar, bidragit med konstruktiva 

förslag istället för att vara oppor-

tunister och ta den enklaste 

vägen. Det uppskattar jag mycket 

och det vill jag tacka mina politi-

kerkollegor för.  

Men mest av allt vill jag tacka dig, 

kära norbergare, som på olika 

sätt har bidragit till att göra mig 

till en bättre politiker och Nor-

berg till ett bättre samhälle. Allas 

engagemang behövs för att fort-

sätta utveckla vår fina kommun 

till det vi vill att den ska vara.  

Tack för de här åren och vi ses - 

på byn, i kommunfullmäktige 

och i föreningslivet! 

Åsa Eriksson (S) 

Kommunalråd 

När jag engagerade mig politiskt 

år 2007 var Norberg en kom-

mun med stora problem, större 

än vad många invånare kanske 

har förstått. Ekonomin var uru-

sel, verksamheterna gjorde stän-

diga underskott och det sakna-

des struktur och ordning på sina 

håll. Det kändes angeläget för 

mig att försöka dra mitt strå till 

stacken, att engagera mig för en 

positiv utveckling i det samhälle 

där jag, mina barn och mina för-

äldrar lever.  Då hade jag inga 

som helst planer på att bli hel-

tidspolitiker eller kommunalråd 

men det blir, som bekant, inte 

alltid som man har tänkt sig.  

Nu, efter nästan sju år som yt-

terst ansvarig för Norbergs 

kommun, är det dags att lämna 

över den uppgiften till andra. 

Den 9 oktober ska jag återigen 

bli vikarierande riksdagsledamot; 

den här gången för Fagerstabon 

Anna Wallén, som ska vara för-

äldraledig. Eftersom jag tidigare 

har aviserat att det här är den 

sista mandatperioden för mig 

som kommunalråd är det lika 

bra att lämna över stafettpinnen 

på riktigt till Johanna Odö (S). 

Uppdraget som kommunalråd är 

Nummer 7, 2017 

Allt har sin tid. 

Tack för de här 

åren! 



Dags för skolstart! 

Vi har ett spännande läsår framför oss i 

Norbergs förskolor och skolor. 

Inom både förskola och skola ska vi fortsätta arbeta 

med vårt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

Genom att ha fokus på språket kan vi möta våra barn 

och elever på den nivå där de befinner sig och 

därigenom få dem intresserade och nyfikna på att lära 

nytt och lära mer. 

Skolledningen ska tillsammans med fyra processledare 

från förskolan och nio förstelärare från skolan arbeta 

tillsammans med Högskolan Dalarna för att utveckla 

vårt systematiska kvalitetsarbete, även här är fokus på 

det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet. 

Förskolans och skolans vision lyder; 

Det hänger på mig och jag kan göra något åt det – jag, vi 

tillsammans i det livslånga lärandet. 

Vår viktigaste samarbetspartner är ni föräldrar och 

vårdnadshavare till barnen och eleverna. Vår vision 

speglar att vi alla har ett ansvar, jag som barn, elev 

eller medarbetare, samt vi alla tillsammans, strävar 

och jobbar mot samma mål. Vi ser fram emot 

ytterligare ett år med gott samarbete med er. 

Ingrid Nord 

Barn- och utbildningschef 

 

 

Två maträtter i skolan från 
och med i höst 

Vi är mycket glada och stolta över att vi 
från och med höstterminen 2017 kommer 
att kunna servera två rätter i våra skolor. 

Anledningen till att vi kommer att införa två maträtter 
att välja mellan i skolorna är dels att vi vill att eleverna 
ska hitta något som de tycker smakar bra i 
skolrestaurangen. Vi vill att eleverna ska kunna ha 
möjlighet att prova nya maträtter och att ha möjlighet 
att välja ett mer klimatsmart alternativ.  

Det kommer också att innebära att färre elever 
behöver specialkost, eftersom någon av rätterna 
kommer att passa de flesta. 

 

Vi hoppas nu på fler och mer nöjda gäster i våra 
skolrestauranger. Vi hoppas att både elever och 
pedagoger ska prova de nya rätterna och hjälpa oss 
med någon form av utvärdering av detta. Matsedeln 
bör ju vara levande och utvärderas och revideras inför 
varje termin. 

Det är ju inte bara vi i Norbergs kommun som tycker 
såhär, utan även Livsmedelsverket vill att vi ska tänka 
så. 

I ”Bra mat för skolan” skriver Livsmedelsverket att 
”en eller gärna fler alternativa rätter finns att välja 
mellan, med fördel ett vegetariskt alternativ som alla 
får ta del av. Elevernas nyfikenhet väcks genom att de 
får prova nya smaker och maträtter utan tvång. 
Skolan strävar efter att hålla nere köttkonsumtionen 
och främja intaget av grönsaker, baljväxter, frukt och 
spannmål och att Välja livsmedel som har så lite 
miljöpåverkan som möjligt.”  

Att eleverna äter bra och orkar hela sin arbetsdag är 
också en förutsättning för att de ska kunna ta in 
information och utföra sina arbetsuppgifter på ett bra 
sätt. 

Karin Ahlin Andersson 
Kostchef 

Bibliotekets höstaktiviteter 

 IT-drop in tisdagar kl. 15-17, från och 

med 19 september till 28 november. 

Bibliotekets IT-pedagog, Ziad, hjälper dig  

att använda Internet, ex. E-post, Facebook, 

bankärenden, MMS, appar med mera. 

 Språkcafé. Är du intresserad av att lära dig 

lite arabiska? Under 5 måndagar med start 

den 18 oktober kl. 18-19 har du chansen! 

Vi lär oss några ord och enkla fraser. 

 Biblioteket läser högt. Fredagar kl. 15-16, 

med start den 6 oktober. Kom och lyssna 

när bibliotekarie Anne läser högt. Boken är 

vald och läses av bibliotekarie Anne. 

 Biblioteksklubben Boködlorna för barn 

9–11 år återuppstår! Varannan torsdag med 

start 7 september. Direkt efter skolan! Pia 

och Sahar hälsar välkommen. Vi pratar 

böcker, leker teater, pysslar med mera. 

Dessutom fikar vi förstås! Vill du vara med 

anmäler du dig snarast till biblioteket. 



Ögonblick från sommaren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett stort och varmt tack till Kulturskolan Avesta Sommarorkester som 
underhöll en fredagsförmiddag i juni på Öjersbogården. Det var många 
som kunde ta del av och njuta av musik och sång i sommarvärmen. 
 
Kajsa Törner Liljeqvist 
Områdeschef äldreomsorgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På fritids firade man in midsommar med en midsommarlunch! 
 
Victoria Åkerlund 
Rektor Källskolan 

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/ 

Augusti 

19 (pågår fram t.o.m. 3 

 september) Utställning 

 Galleri 

 Abrahamsgården:

 Monica Danielsson, 

 Mikael Norle och Lotta 

 Gustafsson (Jungward) 

September 

6 (pågår fram t.o.m. 17 

 september) Utställning 

 Galleri 

 Abrahamsgården: Johan 

 Aredal 

20 (pågår fram t.o.m.  

 20 oktober)   

 Utställning   

 Galleri 

 Abrahamsgården: Kajsa 

 Sjökvist 

 

Med reservation för eventuella 

ändringar. 

Vad vill du läsa om i nästa nyhetsbrev? 

Tipsa oss gärna! 

 


