NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Nytt namn på
kommunalrådspost
en
Luften känns svalare och hösten
är äntligen här, som jag längtat!
Åsa Eriksson har som bekant
tillfälligt gått in i riksdagen och
fram till april har jag fått
chansen att träda in som
kommunalråd i Norberg. Ett
uppdrag som har tagit mig med
storm. En varm storm som
känns helt underbar!
Att Elsa Anderssons konditori
ska byggas upp igen kom som
ett fantastiskt besked. Det var
glädjetårar och hurrarop på den
välbesökta presskonferensen
som hölls på den asfalterade
planen alldeles vid Elsas.
Engagemanget och insamlingen
från Elsas vänner säger mycket
om Norbergarna, viljestarka och
generösa. Den ambitiösa
tidsplan man har är att vara klar
med konditoridelen till 101-års
jubileet i maj 2017. Vi ser fram
emot att följa bygget som drar
igång i dagarna.
Några av våra lokala företag har
haft ett tufft år och det har
märkts att våra fikande och
handlande besökare inte kommit
i samma utsträckning som förut.
Men samtidigt som en del
företag har det tufft går det
också väldigt bra för andra.
Många företag har ökat sin
omsättning under året vilket
känns otroligt roligt. När jag
under företagsbesök får till mig

att de har tankar och planer på att
utvidga sin verksamhet och när vi
i statistiken från svenskt näringsliv
klättrar i mätningarna på
näringsklimatet så vet vi att vi är
på rätt väg.
Antalet besökare till Bergslagens
medeltidsmuseum har ökat från
föregående år. Planen är att vi ska
kunna uppföra ett Järnets hus
som binder ihop Norberg med
järn, Sala med silver och Falun
med koppar. Ingen kommun har
tagit järnet som sitt och i Norberg
har järnet en central plats.
På tal om det vill jag berätta att
man i somras lyckades med det
första färskade Lapphyttejärnet
sedan 1300-talet från den enda
fungerande medeltida masugnen i
världen.
Fiberutbyggnaden går sakta
framåt men vi hoppas och tror att
vi ska kunna få fiber i tätort och
på landsbygd inom en snar
framtid.
Vi har haft budgetberedning i
kommunen och i det
budgetförslag som ligger nu finns
inga budgetnedskärningar eller
besparingar i några av våra
verksamheter.
Resultatmålet uppgår till 1% av
skatteintäkter och generella
statsbidrag, vilket innebär ett krav
på ett överskott om 3,5 mkr för år
2017.
Vi har ännu inte tagit beslut om
budgeten men min uppfattning är
att vi har fyra huvudspår:
-Satsning på äldreomsorgen
genom personalförstärkning
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-Satsning på en ökad
måluppfyllelse i grundskolan. Vi
vill att alla elever ska lämna
grundskolan med behörighet till
gymnasiet.
-En nystart när det gäller
näringslivsfrågor och
besöksnäring/turism bland annat
genom det nya utskottet där dessa
frågor ska få en större plats.
-Satsning på digitalisering som en
strategi att klara framtida
utmaningar.
Vi har fortfarande bostadsbrist i
Norbergs kommun, invånarantalet
är i dag 5780 personer. V-Dala
miljö och bygg har i uppdrag att
detaljplanera mark som skulle
kunna bli aktuellt för
bostadsbyggande och en
bostadsbyggargrupp är tillsatt. Vid
Norens västra strand står 5 redan
färdiga tomter klara så välkomna
att höra av er om ni är
intresserade av att bygga hus, mer
information om det finns också på
kommunens hemsida.
Idrottshallen inklusive fritidsgård
planeras för fullt hos
arkitektgruppen. Vi ser fram emot
ett bra underlag att ta ställning till
under hösten. Och ännu mer ser
vi fram emot att den nya fina
hallen ska stå klar så vi kan börja
använda den
tillsammans.
Johanna Odö (S)
Kommunalråd

Grattis till årets framtida företagare i
Norberg!
Victoria Jonsson med företaget ”Vickans Thaimat”
Varför ville du vara med i Framtidens företagare?
- Jag tyckte det var intressant, och sen kände jag att det vore roligare att
börja med något eget innan jag söker eget sommarjobb.
Hur kom du på idén till ditt företag Vickans thaimat?
- Jag är halvthai och min mamma har haft en thairestaurang i Fagersta.
Så det kommer väl därifrån. Sen så tycker jag ju om mat.
Vad var det bästa med Framtidens företagare?
- Man hade så mycket möjligheter, och man fick prova på nya saker.
Till exempel så åkte vi på en klassresa med de som var med i projektet
och så fick vi prova på att åka cable park. Sen så fick vi gå in på
Norbergfestival för att se hur det fungerar bakom kulisserna.
Vad hoppas du på att få jobba med i framtiden?
- Det har jag inte riktigt hittat än. Det är
därför jag har valt naturlinjen så jag har
lite att välja mellan. Nu när jag går i
skolan så jobbar jag under loven. Första
prioritet är skolan.
Projektägare är Tillväxtgruppen i norra
Västmanland med stöd av Länsstyrelsen
i Västmanland, Norbergs kommun,
Fagersta kommun och
Sparbankstiftelsen nya.
Foto: a FRYXELL photography

Evenemang
24 sep-9 okt Utställning på
Abrahamsgården Sméville och
Marina Podymova, Konstsmide,
Stefan Johansson, Glas
28 sep Invigning av Samhälls
Vägledarna
3 okt Kulturströmmar
Med reservation för eventuella
ändringar.

Springmaran
Torsdagen den 6 oktober är det
dags för förskolornas årliga
Springmara. Alla barn som är
födda 2011 och 2012 deltar.
Springmaran genomförs i Tingshusparken och alla förskolorna
samlas framför scenen klockan
10.30 för uppvärmning. När alla
är uppvärmda ordentligt går starten och barnen springer så många
varv de vill och orkar och självklart blir det en medalj vid målgången. Efter Springmaran äter vi
lunch och leker tillsammans ute
på Treklöverns gård. Välkommen
att heja på våra fantastiska barn!

Prisutdelning på Lindgården i augusti.
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Ansvarig utgivare:
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Vad vill du läsa om i nästa nyhetsbrev?
Tipsa oss gärna!

Nästa nummer kommer 30 oktober.

