
NYHETSBREV 
För Norbergs kommun 

Det lyckades vi nästan med förra 
året då det sammantagna 
resultatet blev +5,3 Mkr. 
Kommunen investerade för drygt 
22 Mkr under 2015 och det är 
rekordmycket, sett till de senaste 
tio åren. Trots detta finns 
fortfarande behov av fler lokaler 
nu när vi har en ökande 
befolkning och andra viktiga 
investeringar för framtiden.  

Kommunfullmäktige antog i 
januari en ny vision: ”Norberg – 
den växande kommunen som är 
tillgänglig, trygg och utvecklande 
för alla. Mångfald är den självklara 
drivkraften för hållbar utveckling. 
”.  

 

I mars, under vår årliga 
utvecklingskonferens, kommer 
ledande politiker och chefer att 
dra upp riktlinjerna för vilka mål 
kommunen ska ha och hur vi ska 
nå dem. Ett spännande och viktigt 
arbete där digitalisering och 
integration är några av de främsta 
verktygen för en hållbar lokal 
tillväxt.  

Den senaste tiden har jag fått flera 
förfrågningar från olika håll i 
landet där man vill höra hur vi 
lyckas så bra med 
flyktingmottagandet i Norberg. 
Det är roligt att vårt arbete 
uppmärksammas och mitt 
budskap är alltid detsamma: Den 

stora mängden asylsökande i 
Norberg är en stor utmaning men 
en ännu större möjlighet.  

Personalen och cheferna i 
kommunens verksamheter 
använder sin kreativitet och 
envishet för att lösa alla 
situationer som uppstår. För att 
det ska bli bra måste vi alla hjälpas 
åt att välkomna och ”öppna 
dörrar”. Föreningar, 
studieförbund, församlingen, 
företag och ideella krafter gör 
storartade insatser i Norberg.  

Ideellt arbete är inget som 
politiker kan besluta fram - det 
måste utgå från dem som vill 
bidra. Och viljan och 
engagemanget i Norberg är 
enormt. Det är jag så himla glad 
och stolt över. Sträck på er, alla ni 
som på ett eller annat sätt stöttar 
och hjälper våra nya grannar in i 
samhällsgemenskapen.  

Utan er skulle det aldrig gå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Eriksson (S) 
Kommunalråd i Norberg  

 

 

Åsas spalt 

Februari 2016 

Trots stora ansträngningar blev 
det inga Kristina- eller 
Engelbrektslopp i år. Och trots 
stora ansträngningar finns det (i 
skrivande stund) inget beslut att 
Elsa Anderssons konditori ska 
byggas upp igen. Det är lätt att 
känna sig nedstämd men då 
måste vi påminna oss om allt det 
positiva som sker i Norberg.  

Flera av de lokala företagen 
fortsätter att gå bra. 
Invånarantalet fortsätter att 
stiga, om än i lugnare takt än 
under hösten. Skolan, omsorgen 
och förskolan bedriver mycket 
bra verksamhet trots att det är 
trångt på sina ställen. 
Björkängen har fått ett bättre 
kök som gör att personalen kan 
laga mat till de äldre från 
grunden och kommunen som 
helhet gick plus förra året. 

Att 2015 var ett exceptionellt år 
märks på flera sätt. 
Verksamheterna som påverkas 
av den stora mängden 
asylsökande i Norberg har haft 
svårt att hålla sina budgetar. Det 
har regeringen uppmärksammat 
och därför fick kommunen 
närmare 45 Mkr som 
engångsbelopp att använda 
under 2015 och 2016. Pengarna 
kom sent i december och vi 
använder 1/13 år 2015 och 
12/13 år 2016.  

Kommunen har som mål att 
göra ett överskott på ca 6 Mkr 
varje år för att ha pengar på 
banken till större investeringar. 

Nummer 2, 2016 

”Och viljan och 

engagemanget i Norberg 

är enormt.” 



Invigning av Björkängens 
nya kök! 

Torsdagen den 11 februari var det 

dags för invigning av Björkängens 

nya kök. Traditionell 

bandklippning av Annika Hedberg 

Roth, ordförande i socialutskottet. 

Efter många års troget använt kök 

på Björkängen har det nu byggts 

om för att bli ett av Norbergs 

kommuns modernaste storkök 

med många möjligheter till 

utveckling i köket framöver. 

Utrustningen i köket är helt nytt 

av senaste modell, ugnar och 

grytor styrs med pekskärmar 

liksom diskmaskinen som även 

diskar grovdisken enkelt och lätt. 

Lokalerna är anpassade till dagens 

krav på hur en livmedelslokal skall 

vara för att vi skall kunna laga 

god, näringsriktig och säker mat.  

 

 

 

 

I köket arbetar våra fem duktiga 

kockar som äntligen fått en bra 

arbetsmiljö med alla kylar och 

förråd på samma plan som köket, 

ett kök med fräscha ytor som är 

    ——— 

lätta att hålla rena. Dessutom bra 

personalutrymmen i anslutning till 

köket. 

Nu finns möjligheter att jobba 

fram nya metoder och sätt vid 

produktion av maträtter och 

självklart blir det lagat från 

grunden i största möjliga mån så 

som de även jobbat med tidigare. 

En öppen interiör med insyn in i 

köket från restaurangen gör att 

gästerna ser när kockarna jobbar, 

vilket ger en extra detalj till 

lokalen.  

Tuula Svedberg 

Kostchef 

 

 

Nyheter från Källskolan! 

I år 2 arbetar vi med tema 

Kroppen just nu. Vi har lärt oss 

om olika kroppsdelar, skrivit 

faktatext om skelettet, hjärtat och 

våra lungor. En dag kom 

skolsköterskan och pratade med 

oss om hur viktigt det är med 

sömnen.  

 

På torsdag ska vi ha olika stationer 

där vi får använda våra sinnen. Vi 

kommer bl.a. få lukta på saker och 

gissa vad det är, titta på olika 

synvillor som lurar ögat och lyssna 

till olika ljud.  

 

Vi har tränat kroppen till "Röris" 

som "Friskis och svettis" ordnat 

för barn och vi har även 

avslappning då och då så hjärnan 

och hjärtat får vila. Nu har vi lärt 

oss många saker som kroppen mår 

bra av.  

 

Onsdagen den 17 februari hade 

Källskolans elever skiddag i 

Klackberg. 270 elever åkte skidor, 

stjärtlapp och lekte och hade roligt 

i snön. Skolans suveräna kök 

fanns på plats och serverade 

hamburgare till alla barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victoria Åkerlund 

Källskolan 

    ——— 



Ny idrottshall i Norberg 

Huvudsyftet med detaljplanen är 

att möjliggöra uppförandet av en 

idrottshall i området. Dessutom 

medges icke störande 

verksamheter i form av handel, 

hantverk, kontor, lager, skola, 

fritidsgård, bussparkering och i 

den norra delen av kvarteret icke 

störande småindustri. För att 

skapa bättre tillgänglighet till 

idrottshallen ska gång- och 

cykelvägar anläggas österut till 

Kvarngatan samt norrut till 

Ågatan via en bro över 

Norbergsån. 

Detaljplanen är nu utställd under 

tiden 8 februari 2016 t o m 7 

mars 2016 och under denna tid 

finns då planhandlingarna 

tillgängliga här på webben samt i 

utskrivna versioner på biblioteket i 

Norberg och på Västmanland-

Dalarna miljö- och 

byggförvaltning, 

Strandbacksvägen 7, i Avesta 

(öppet vardagar 08.00–12.00, 

13.00–16.30). 

Synpunkter på detaljplanen skall 

lämnas skriftligt och skickas till 

Västmanland-Dalarna miljö- och 

byggförvaltning, plan- och 

byggenheten, 774 81 Avesta eller 

lämnas till miljö- och 

byggförvaltningen, 

Strandbacksvägen 7, senast den 7 

mars 2016. 

För mer information, 

http://www.avesta.se/Boende--

Byggande/Samhallsplanering/Aktuella

-planer/Detaljplan-for-idrottshall-i-

Norberg-/ 

    ——— 

Detta händer på 

biblioteket: 

Torsdag 10/3 kl. 18.00 – 

Bokcirkel. Vi träffas i bibliotekets 

tidningshörna och pratar om 

Drömmen om Ester, Anna 

Jörgensdotters senaste bok.  

Jörgensdotter beskriver den som 

en ”poetisk romanfantasi” om 

konstnären Ester Hennings liv.  

Boken finns att låna eller köpa på 

biblioteket. För mer information 

ring 0223/29 140 eller maila till 

infobiblioteket@norberg.se. 

Lördag 12/3 kl. 16.30 – 

Författarbesök av Anna 

Jörgensdotter på Engelbrekts 

värdshus. Mingel från kl. 16.00. 

Programmet ingår i firandet av 

Internationella kvinnodagen 8/3-

12/3 2016. För mer information 

ring 0223/29 140. Välkommen! 

Biblioteket 

 

Socialförvaltningen söker 

familjehem, 

kontaktfamiljer och 

kontaktpersoner 

Har du tid och plats för barn, 

ungdomar och vuxna i behov? 

Kontakta Anna Samsonovits, 

0223-290 00 (växeln). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Ansvarig utgivare: 

Hannu Högberg, kommunchef, 

0223-291 26 

Redaktör: 

Nadja Vuorinen, 

informatör/utredare, 

0223-291 65 

Adress:  

Malmgatan 7, 738 21 Norberg 

info@norberg.se 

www.norberg.se 

Evenemang Mars 

1 Filmföreningen visar film 

(varje tisdag fram till den 

26/4) 

7 Kommunfullmäktige 

 sammanträder 

8 Internationella 

 kvinnodagen 

10 Bokcirkel på biblioteket 

12 Författarbesök av Anna 

 Jörgensdotter på 

 Engelbrekts värdshus 

19 Earth Hour—vi släcker 

 lamporna för klimatet! 

Vill du tipsa om nyheter? Kontakta Nadja Vuorinen, informatör/utredare, Norbergs kommun 

nadja.vuorinen@norberg.se eller 0223-291 65 
Nästa nummer kommer 

söndagen den 20 mars! 

Den senaste informationen 

gällande skidspåren i 

kommunen finns på 

skidspar.se. 


