
NYHETSBREV 
För Norbergs kommun 

garanterat likviditeten i väntan på 

pengarna från staten. I 

Karbenning-Olsbenning-

Hökmora är en fiberförening på 

väg att bildas och jag har hört 

rykten om att Flängan också är på 

gång. Det är en lång och ganska 

krånglig process att få till 

fiberutbyggnad i glesbyggd och 

jag rekommenderar alla att ta 

kontakt med kommunens 

bredbandskoordinator Kjell 

Karlsson för vägledning och stöd.  

Den efterlängtade 

befolkningsökningen har gjort att 

bostadsbristen är stor i Norberg. 

Jag har kontakt med ett par 

företag som eventuellt är 

intresserade av att bygga 

flerfamiljshus i centrum och har 

presenterat några förslag på 

lämplig mark att bygga på. En 

grupp bestående av tjänstemän 

från olika verksamheter är bildad 

för att underlätta arbetet. Än är 

det långt kvar innan det finns 

nyproducerade lägenheter att 

flytta in i men alla resor börjar 

som bekant med några första steg.   

Kommunfullmäktige har beslutat 

att Norberg ska gå ur 

Tillväxtgruppen (TVG) vid 

årsskiftet och istället bedriva 

näringslivsarbete i egen regi. 

Kommunchef Hannu Högberg 

har i uppgift att presentera förslag 

på hur det bäst organiseras. Vår 

nya integrationskoordinator Karin 

Nordlund börjar sitt jobb i maj 

och då finns det möjlighet för 

föreningar, företag och 

kommunala verksamheter att söka 

medel till nyskapande projekt som 

förbättrar integrationen. Kontakta 

Hannu Högberg om du har frågor 

om det.  

Västmanland står i startgroparna 

för att bilda regionkommun, d v s 

att ta över ansvaret för regional 

utveckling från länsstyrelsen. Det 

är en spännande resa där jag tror 

att vi tillsammans – landstinget 

och alla länets kommuner – kan 

bli ännu bättre på att skapa en 

långsiktigt hållbar tillväxt i vårt 

län. Och vi ska definitivt bli bättre 

på att använda EU-medel via 

strukturfonderna för att höja 

kompetensnivån, sänka 

arbetslösheten och stötta hållbara 

innovationer i näringslivet i 

Västmanland.  

Vi går sannerligen mot ljusare 

tider! 
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När våren kommer och vi vill 

vara ute och njuta av sol och 

grönska är det ofta som mest att 

göra även inom politiken och de 

kommunala verksamheterna. 

Kanske är det fler än jag som 

drömmer om en ledig vecka i 

maj?  

Budgetberedningen har beslutat 

om preliminära budgetramar för 

2017 och de innehåller inga 

besparingar i någon verksamhet. 

Alla sektorer och 

samverkansorgan får full 

kostnadstäckning för ökade löne

- och lokalkostnader och skolan 

får en rejäl ramökning. Det 

behöver de, eftersom 

kommunens demografiska 

budgetmodell inte riktigt hänger 

med när antalet elever ökar så 

snabbt som det senaste året.  

Fiberutbyggnaden går framåt, 

även om det går lite trögt. 

Planering av en andra etapp av 

Telias fiberutbyggnad i centrala 

Norberg har pågått under 

vintern och förhoppningen är 

att en utbyggnad ska kunna 

fortsätta i år. Fiberföreningen i 

Örbäck-Nyhyttan har gjort ett 

imponerande arbete och 

beviljats statliga medel till sitt 

projekt. Där har grävningen 

påbörjats och kommunen har 
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Medborgarlöften 2015-2016 

Medborgarlöften är en del av 
polisens och kommunens 
samverkansöverenskommelse om 
långsiktigt brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete.  

Löftena utgår från en lokal 
problembild som har tagits fram 
och prioriterats genom 
medborgardialog, 
medarbetardialog inom polisen 
samt egen kunskap hos både 
polisen och kommunen.  

Polisen och kommunen lovar att: 

 Polis 1 gång/dygn ska 
patrullera runt sjön Noren 

 För att öka tryggheten, men 
även förståelsen för att polisen 
i Sverige jobbar för allas 
trygghet och säkerhet, åker 
patrullen förbi Norbergs 
asylboenden i samband med 
patrulleringen runt sjön Noren 

 Kommunen, via 
ungdomsrådet och personal på 
fritidsgården Unkan, 
samordnar varje oktober en 
trygghetsvandring för att med 
hjälp av ungdomsrådet se efter 
vilka platser i kommunen som 
upplevs som otrygga. 2015 års 
trygghetsvandring 
genomfördes under kvällen 
den 14 oktober. 

 Kommunpolisen genomför 
tillsammans med 
boendeansvarig och tolkar 
samhällsinformation på 
asylboenden. 

 
Medborgarlöftena signerades den 
27 november 2015 i Norberg 
mellan Agneta Kumlin, 
lokalpolisområdeschef och Hannu 
Högberg, kommunchef i 
Norbergs kommun. 

Inför medborgarlöftena 2017 
kommer polisen att närvara vid 
Norbergs marknad. 

Utvecklingskonferens i 
Ramnäs 9-10 mars 2016 

Under två dagar samlades ledande 
politiker och tjänstemän för att 
tillsammans diskutera hur 
Norbergs kommun kan nå fram 
till den vision som antagits i 
kommunfullmäktige. Syftet var att 
skapa en gemensam bild av var vi 
vill att Norbergs kommun ska 
vara år 2025 och hur vi tar oss dit. 

Målet är att ledande politiker och 
chefer känner gemenskap i hur 
vägen framåt ser ut för att nå 
vision 2025, samt att skapa 
underlag för fortsatt 
målformuleringsarbete. 

Kommunens ekonomi och ”vart 
går pengarna” var temat på det 
föredrag som ekonomichefen 
Karolina Berglund inledde 
konferensen med. Det lyssnades 
och åhörarna var med och ställde 
frågor. 

”Våga prova!” var budskapet när 
det sedan blev en presentation om 
digitaliseringen och hur offentlig 
sektor möter kraven från vår allt 
mer digitala värld. En representant 
från Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) pratade om fyra 
framgångsfaktorer: samverkan, 
ledarskap och kompetens, 
marknad och upphandling samt 
gemensamma digitala lösningar. 

Idén om Sveriges första digitala 
vårdcentral möttes av nyfikna 
åhörare. 

Eftermiddagens workshop syftade 

till att politiker och tjänstemän 
skulle få chansen att visualisera 
och kläcka idéer kring hur Vision 
2025 kan komma att bli verklighet.  

Detta resulterade i en massa 
färgglada post-it lappar med idéer 
om hur Norberg kan utvecklas 
och hur målet kan förverkligas! 

Vernissage på biblioteket 

Alla barn födda 2013 som går i 
Norbergs kommunala förskolor 
har sedan i höstas arbetat med 
olika projekt utifrån boken Alla får 
åka med, som handlar om en 
flicka som bjuder in olika figurer 
till sin lastbil.  

Alla barnen i förskolan har fått ett 
eget exemplar av boken. Detta 
tack vare att kommunen 
samarbetar med Lions, som har 
köpt in böckerna. 

Häromdagen var det dags för 
vernissage, på Norbergs bibliotek. 
Många pedagoger, föräldrar och 
barn var på plats.  

– Det här handlar om att små barn 
ska upptäcka spänningen med att 
läsa en bok och att utveckla sitt 
språk, säger bibliotekspedagogen 
Pia Carlsson. 

Gemenskap är temat när 2-åringar 
i Norberg skapar konst utifrån 
boken Alla får åka med. 

– Det är ett gott budskap, speciellt 
här i Norberg, att alla får åka med 
oavsett ursprung och kulturell 
bakgrund, säger specialpedagogen 
Mari Hedman. 

Kicki Wallin 
T.f. förskolechef 



Tänk på detta för att 

skydda dig mot brott 

Släpp inte in någon okänd person 
i din bostad som vill kontrollera 
elmätare, vattentryck och som 
uppger sig att komma från 
hemtjänsten eller liknande. Begär 
att få se legitimation. Våga vara 
misstänksam om du inte känner 
igen personen. 

Ha alltid ytterdörren låst när du är 
hemma så att ingen kan smyga sig 
in. Skaffa gärna tittöga och 
dörrspärr.  

Förvarar du pengar och 
värdesaker hemma, ha dem inlåsta 
för att förhindra stöld från 
tillfälliga besökare. Förvara aldrig 
värdesaker i sovrum eller badrum. 
Dit beger sig tjuven alltid först.  

Var försiktig med bankkort, 
bankomatkoder och portkoder. 
Förvara inte koden till 
bankomatkortet tillsammans med  
kortet. Var försiktig vid 
bankomaten eller i butiken, dölj 
din kod när du skriver in den och 
ta inte emot hjälp från okända 
med bankomatuttaget.  

Räkna igenom dina pengar och 
kontrollera dina konton 
regelbundet för att se om du kan 
ha blivit utsatt för ett brott.  

Om en släkting/barnbarn ringer 
och vill låna pengar av dig – ring 
tillbaka och kontrollera att det 
stämmer. Om du handlar på 
internet, välj säkra betalningsvägar 
– betala ingenting i förskott.  

Lägg inte väskan tillsammans med 
din plånbok i kundvagnen eller i 
korgen på rullatorn.  

Förvara inte plånboken i 
bakfickan, en stängd innerficka på 
jackan eller kappan är mycket 
bättre. Håll koll på din väska. 
Undvik att ha din plånbok i 
väskan. Att förvara plånboken i 

en stängd innerficka på jackan är 
mycket säkrare. Om någon okänd 
vill hjälpa till att bära kassar eller 
liknande – tacka NEJ. 

Säg NEJ till alla dörrförsäljare, 
telefonförsäljare, husrenoverare 
och asfaltsarbetare och släpp inte 
in dem i bostaden. Om 
erbjudandet verkar seriöst och 
intressant – be att få återkomma, 
så hinner du tänka över förslaget. 

När du reser bort, prata med och 
informera dina grannar om att du 
är bortrest. Ju fler ögon som håller 
uppsikt över bostadsområdet 
desto bättre. 

Ser du bilar eller personer som 
inte brukar uppehålla sig i 
området, ta registreringsnumret på 
bilen och informera polisen. 

Har du blivit utsatt för brott, 
försök eller fullbordat, ring 
polisen omgående på telefon 112. 

Vid icke akut situation ring polisen 
på telefon 114 14. 

Tänk på att kontakta polisen så 
fort du drabbats av ett brott. Ju 
snabbare vi får kännedom om 
brottet desto större är chansen att 

vi kan få tag på tjuven. 

Låt polisen avgöra om 
informationen är viktig eller inte. 

Polisen önskar er alla en 
riktigt bra vår och sommar! 

Eva Lindberg 
Kommunpolis Norberg och 
Skinnskattebergs kommuner 
Kontor Norberg och Skinnskattebergs 
kommunkontor 
Telefon: 010-56 75394 
E-post: eva.lindberg@polisen.se 

 

Tänk på detta inför 
valborgsmässoafton! 

Kontakta alltid räddningstjänsten 
vid eldning i större omfattning, 
och kolla gärna så att inte 
igelkottar eller andra djur bosatt 
sig i rishögen du tänkt elda. 
Trevlig valborg! 

 

 

 

 

 

 

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 

Kommande evenemang 

30/4-1/5 Norbergs marknad 

30/4 Valborgsmässoafton 

1/5 Naturpasset börjar 

7/5 Barnguidning i Bråfors 

bergsmansby 

11/5 World Orienteering Day 

14/5 Engelbrektsrundan 

21/5 Visning av väggmålningar i 

Bråfors bergsmansgård 

24/5 Undrien 

28/5 DM i orientering 

6/6 Motorhistoriska dagen 

6/6 Nationaldagsfirande på byn 

Evenemangen finns i sin helhet på 

norberg.se! 

Vad vill du läsa om i nästa nyhetsbrev? 

Tipsa oss gärna om nyheter! 
Nästa nummer kommer 

söndagen den 22 maj! 


