NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Nytt utskott på
gång och ett än
bättre näringslivsklimat genom
dialog
Jag hoppas att ni noterade alla
blomsterarrangemang som vi
haft i centrum under sommaren.
Stort tack för arbetet med färgprakten, så fina och välskötta.
Närmast hoppas jag att vi får en
vit vinter, inte bara för att jag
ska få åka sidor, utan även för
att julbelysningen som NVK
ordnar ska lysa och synas på
bästa sätt. Dessutom ett stort
tack redan nu till alla ni som arbetar för att vi ska få en fin julmarknad och första advent. Jag
vet vilket engagemang som det
finns, härligt!
För någon vecka sedan blev vi i
Norberg på ett glädjande sätt
uppmärksammade då vi tagit
kliv uppåt i Svenskt näringslivs
årliga näringslivsranking. Vissa
faktorer i undersökningen, bland
annat de som har med infrastruktur att göra, är svåra att
ändra på kort sikt, t.ex. möjligheten att ta tåg från Norbergs
centrum men det finns också
många delar där vi kan göra
skillnad.
Efter årsskiftet landar kommunens arbete med näringslivsfrågor på hemmaplan. Vi kommer
att arbeta med Norbergs förutsättningar som utgångspunkt,
via ett nytt utskott samt med en
ny näringslivs- och besöksnä-

ringschef. Budgeten för 2017 tas
av kommunfullmäktige den 7
november men förslag till preliminära budgetramar finns redan
nu från kommunstyrelsen för det
nya demokrati- och samhällsutvecklingsutskott och även de
uppgifter som utskottet ska ansvara för. Det är bland annat näringslivsfrågor, besöksnäring,
landsbygdsfrågor samt fritid, idrott och kultur.
Undersökningar om vår myndighetsutövning visar att Norbergs
kommun uppfattas hantera lagar
och regler som har betydelse för
företagen på ett bra sätt men
inget är så bra så att det inte kan
bli bättre. Vi arbetar med bemötande och våra signaler, det ska
vara enkelt att kontakta kommunen och målet är en väg in för
invånare och företag. Från kommunen kan vi enligt Svensk näringslivs undersökning bli vassare
på att berätta om vad vi från
kommunen gör för att stimulera
entreprenörskap. Vi kan också
utveckla informationen om våra
upphandlingar så att fler kan och
vill vara med och lämna anbud,
likaså kan vi ta initiativ till dialog
om de regelverk som gäller för
upphandlingar och varför dessa
finns.
Företagsamma människor driver
verksamheter i Norberg som
skapar jobb och det andas en
framtidstro, många företag går
också bra mätt i ökad omsättning. Min syn är att vi från kommunen genom god samverkan
kan utveckla Norbergs näringslivsklimat ytterligare. Nytänkande
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och initiativrikedom kommer att
ha betydelse, liksom prestigelösa
samarbeten. Jag ser gärna att företagare i Norberg blir delaktiga i
att identifiera ett nuläge men
också mera delaktiga i att sätta
konkreta arbetsmål tillsammans
med det nya utskottet.
Tillsammans kan vi formulera
mål för etablering, turism, handel, bygga och bo samt för kommunikation. Säkert kan vi tillsammans identifiera ytterligare målområden t.ex. om hur vi får fler
ungdomar i jobb.
Om jag tänker högt. Kan vi bli
vassare på att lyfta fram positiva
och goda exempel på entreprenörskap och företagande som
fungerar som en inspiration? Hur
ska vi arbeta för att uppmärksamma framgångar och goda prestationer? Finns intresse av att
gemensamt arbeta för en återkommande fest i Norberg där
företag, föreningar och personer
som gjort framstående insatser
inom olika samhällsområden belönas och där vi dessutom umgås
över gränser?
Jag ser verkligen fram mot det
nya som kommer efter årsskiftet.
Hannu Högberg
Kommunchef

Socialförvaltningen bjuder in till samtal om
framtidens äldrevård
Varmt välkommen till en öppen dialog tillsammans med politiker och
tjänstemän om framtidens äldrevård.
Datum, tid och plats
Torsdagen den 17 november
Klockan 18-20
Björkängen, Bubblan
Vi bjuder på kaffe och kaka!

Beslut i korthet från kommunfullmäktiges
sammanträde den 26 september 2016

Evenemang
13 nov Bussresa till
föreställningen Utvandrarna
27 nov Julmarknad på torget
4 dec Bussresa till
föreställningen Horisonter
Tipspromenaderna vid NOKstugan pågår varje söndag
mellan klockan 10-12 fram till
och med den 27 november.
Med reservation för eventuella
ändringar.

Beslut om prideflagga utanför kommunhuset
Kommunfullmäktige har valt att bifalla medborgarförslaget om att en
prideflagga ska synas utanför kommunhuset och har gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för flaggning med prideflagga.

Alla helgons dag

Belysning i Tingshusparken
Trädbelysning kommer att sättas upp längs Engelbrektsgatan vid Tingshusparken och finansiering kommer att ske via kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Fredagen den 4 november är
dagen före alla helgons dag och
då stänger kommunhuset klockan
11.30.

Cykel- och promenadväg till Lillsjön
Planerna på en ny cykel- och promenadväg tas med i den regionala infrastrukturplanen nästa gång kommunen får den på remiss.

Kommunhusets öppettider
Måndag-torsdag 8.30-11.30, 13.30
-15.30
Fredagar 8.30-11.30
Dag före röd dag samt klämdag:
9.30-11.30

Förskolornas springmara
Med spring i benen så gick förskolornas årliga springmara av stapeln
med alla barn födda 2011 och 2012. Alla barnen fick medalj och efteråt
bjöds det på korv och mos på Treklöverns gård. Heja, heja!
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Vad vill du läsa om i nästa nyhetsbrev?
Tipsa oss gärna!

Nästa nummer kommer 20 november.

