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Att samarbeta med andra kommuner 

är vårt sätt att få ut mer och bättre 

verksamhet för de pengar vi har. Att 

lägga verksamhet i kommunal-

förbund och gemensamma nämnder 

kräver dock en annan typ av styrning 

från kommunfullmäktige. Kommun-

styrelsen har beslutat att utreda hur 

kommunen bättre kan styra  

samverkansorganen tillsammans med 

de andra ägarkommunerna. Förslaget 

ska vara klart i februari.  

Vet du vem som tar hand om sopor 

och tvätt från kommunens verk-

samheter, som håller snyggt vid  

besöksmålen, som skottar åt äldre 

som bor i kommunens mark-

lägenheter och som packar kostnads-

fria sandpåsar till alla som vill ha när 

det är halt? Det gör Arbetsmarknads-

enheten i Norberg. Jag vill här tacka 

Arbetsmarknadsenheten för att ni 

utför alla de där sysslorna som få 

tänker på att de behövs men som blir 

så tydliga när de inte utförs. Tack!  

Nu väntar sommar och en tid av  

ledighet för de flesta av oss. Många 

föreningar har tagit initiativ till  

evenemang, idrottstävlingar och  

kulturupplevelser i Norberg. Det är 

toppen! Det är ni norbergare som 

med ideella krafter (och ibland lite 

stöttning från kommunen) ser till att 

det händer så mycket i vår fina by. 

Det är ovärderligt. Vi som är sugna 

på aktiviteter har bl a internationell 

matmarknad, cykellopp, spring-

tävlingar, integrationsfotboll och  

musikfestival att se fram emot.  

När skolan börjar igen bjuder  

kommunfullmäktige in alla till ett 

öppet möte om hur  Vision 2025 för  

Norberg ska se ut.  

Vad tycker du är viktigast att uppnå?  

Varmt välkommen till ett spännande 

samtal den 17 augusti.  

Mer information kommer i augusti.  

I september tillträder vår nya  

kommunchef Hannu Högberg. 

Hannu kommer att presentera sig 

själv och sina tankar på den här  

platsen under hösten.  

Jag ber att få önska er alla en riktigt 

skön, rolig och avkopplande sommar! 
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Norberg växer och därför behövs 

fler bostäder. Kommunen har  

under en tid arbetat med att få fram 

tomter till försäljning i attraktiva 

lägen. Nu har kommunfullmäktige 

beslutat att sälja fem villatomter vid 

Norens västra strand, mellan 

Klackbergsvägen och sjön Noren. 

Detaljplanen är antagen av V-dala 

Miljö- & Byggnadsnämnd och  

vatten och avlopp kommer dras 

fram inom kort. På andra sidan 

Klackbergsvägen, i slänten bredvid 

Kolningsbergsvägen, finns också 

attraktiva tomter med utsikt över 

Noren. Även de är klara att säljas 

till den som vill bygga nytt. Antalet 

familjer i tomtkön är stort och jag 

hoppas att det innebär att vi snart 

kommer se nya hus resas i  

Norberg.  

Första etappen i Telias försäljnings-

kampanj om fiberanslutning för 

villaägare i centrala Norberg är nu 

slutförd. Drygt 58 % av de  

norbergshushåll som fått  

erbjudande om fiberanslutning har 

tecknat avtal. Det är mycket  

glädjande! Kommunen verkar för 

att Telias etapp 2 blir så stor som 

möjligt, helst resterande områden i 

Norbergs tätort inklusive  

Kärrgruvan, som omfattas av av-

siktsförklaringen. Kommunen  

försöker också påverka så att även 

flerfamiljshus och kommunens 

bostadsfastigheter ska erbjudas 

anslutning. Att fibrera och  

digitalisera Norberg är en av  

kommunens största och viktigaste 

framtidsutmaningar.  



 

Beslut i korthet från kommun-

fullmäktiges sammanträde den  

8 juni 2015 

Hela protokollet går att läsa på  
kommunens hemsida. 

Överlämning av minnesgåvor till 
25-årsjubilarier 

Anställda i Norbergs kommun får 
efter 25 års anställningstid en minnes-
gåva. 

8 jubilarer mottar vid dagens möte 
minnesgåva, diplom och blommor 
efter att ha arbetat 25 år i  
kommunens tjänst. Ytterligare två 
diplomeras vid ett senare tillfälle. 

Revisionsberättelse, fråga om  
ansvarsfrihet och årsredovisning 
för Norra Västmanlands  
kommunalteknikförbund för 2014 

En årsredovisning är en redovisning 

som visar vad pengarna har gått till 

och vad som verksamheten har gjort i 

övrigt. I varje politiskt organ så sitter 

det folkvalda politiker och för dessa 

beviljar kommunfullmäktige ansvars-

frihet om man anser att det inte finns 

något att anmärka på i hur man har 

skött sitt politiska uppdrag. En  

revisionsberättelse är revisorernas 

granskning utav verksamheten. 

Kommunfullmäktige beslutar bl. a  

följande: 

1. Norra Västmanlands kommunal-

teknikförbunds årsredovisning för 

2014 godkänns. 

2. Kommunfullmäktige riktar en  

anmärkning mot hela Norra  

Västmanlands kommunalteknikför-

bunds direktion för bristande styr-

ning och kontroll. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ej 

bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i 

Norra Västmanlands kommunal-

teknikförbunds direktion för år 2014 

då den interna kontrollen har varit  

uppenbart otillräcklig. 

 

    ——— 

Fullmäktigeforum: Diskussion om 
Vision 2025 

Då vision 2015 löper ut vid årets slut 

så behöver en ny vision tas fram, 

nämligen Vision 2025. Det är kom-

munfullmäktige som  

kommer att besluta om vilken  

vision som ska gälla för kommunen. 

Diskussionen under kommunfull-

mäktigesammanträdet handlade dels 

om konkreta förslag till innehåll men 

även hur man ska arbeta i kommunen 

för att  

förverkliga den. Innan beslutet fattas i 

kommunfullmäktige så kommer ett 

öppet möte hållas under augusti må-

nad. 

Andreas Johansson, kommunsekreterare 

Telefon 0223-291 06 

 

 
 
Stort intresse för fiberutbyggnad i 
Norbergs kommun 

Den första etappen av kampanjen för 

Öppen Fiber i Norbergs kommun 

har precis avslutats av Telia. Intresset 

för att teckna sig har varit stort – 

över 58 % av de som fått erbjudande 

har valt att ansluta sig. Norbergs 

kommun verkar för att ett erbjudande 

om en ny etapp ska komma ut så 

snart som möjligt, förhoppningsvis 

redan under kommande vinter.  

Många intresserade, både privat-

personer och företag, har hört av sig 

både till kommunen och till Telia och 

ställt frågor om när de kan få fiber-

uppkoppling, och det är positivt att 

se att det finns ett stort intresse i  

kommunen för snabb internetupp-

koppling. I sammanhanget är det  

viktigt att komma ihåg att samarbets-

projektet med Telia är långsiktigt och 

sker i flera etapper, både gentemot 

privatpersoner och mot företag.  

På kommunens hemsida 

www.norberg.se finns länkar och 

kontaktvägar till aktuell information 

om fiberutbyggnaden och vilka  

alternativ som finns. Det finns också  

möjlighet att via hemsidan 

http://oppenfiber.se anmäla sitt  

intresse för att få en fiberanslutning 

till sin villa. För andra boendeformer 

och företag finns andra kontaktvägar 

länkade via kommunens hemsida. 

Erik Lehto, IT-strateg 

Telefon 0223– 291 35 

 

 

 
Villatomter i vackert läge vid No-
rens västra strand 

Norbergs kommun är mycket glad att 

kunna sälja tomter för villabyggande 

vid sjön Norens västra strand. Läget 

är såväl sjönära som centrumnära och 

området har öppnats för bebyggande 

med syftet att skapa fler attraktiva 

tomter i Norberg. Detta som en del i 

att fortsatt bygga ett samhälle där alla 

kan finna sin plats att trivas på.  

Även väster om det nu aktuella  

området har kommunen tomtmark 

till försäljning. Vid Norrviksvägen 

finns redan avstyckade tomter och 

ytterligare tomter kan på sikt styckas 

av utmed de östra delarna av  

Kolningsbergsvägen och Uddevalla-

vägen. 

Staffan Mood, kommunchef 

Telefon 0223-291 23 

 

 

    ——— 



    ——— 

 

En dag med Dan 

”Tänk att få träffa en riktig för-

fattare!” utbrast en av medlemmarna i 

Boködlorna när vi satt i bussen på 

väg till barnboksförfattare Dan Höjer 

och hans sommargård utanför  

Västerfärnebo. De andra 11 barnen, 

alla i åldern 10 – 12 år var lika för-

väntansglada. Katarina Hobro som 

annars arbetar på fritidsgården Unkan 

var med som vuxenförstärkning till-

sammans med undertecknad.  

Vi skulle få vara hemma hos Danne 

hela dagen så vi hade grill och mat 

med oss. Men oj, vad det blåste och 

regnade! Väderleks-rapporten hade 

lovat uppehåll i alla fall efter kl. 10 

och så blev det också! 

Vi började med att fika och då  

presenterade Dan sig själv. Han har 

skrivit väldigt många böcker, bl.a.  

serien om Cirkusdeckarna som är 

populär. Dessutom har han varit 

chefredaktör på världens bästa och 

äldsta tidning, Kamratposten!  

Dan berättade hur han gör när han 

hittar på nya berättelser. Han har all-

tid en liten anteckningsbok i fickan. I 

den skriver han sånt som han ser och 

hör när han t.ex. åker buss och sedan 

använder han det när han skriver. Det 

kan vara svårt att komma igång men 

med hjälp av Dannes fantasiövningar 

som vi fick pröva på under dagen 

gick det hur bra som helst! 

När vi tog paus  var vi i Dannes stora 

lada där det bl.a. finns en rockstudio 

med flera instrument som vi fick  

använda. 

Efter lunchen kom Silvia från SVT 

Västmanland och intervjuade och 

filmade oss.  

Det var en rolig och spännande dag 

som vi kunde göra tack vare den läs-

satsning som Norbergs kommun gör.  

    ——— 

 

Vi vill också tacka LIONs för bidra-

get till bussen! 

Pia Carlsson 

Bibliotekspedagog, Norbergs bibliotek 

 

 

 
Sommarboken 

Biblioteket följer sin tradition med att 

erbjuda aktiviteten Sommarboken. 

Det vänder sig till barn 6 – 12 år och 

i år också unga – vuxna. Du som vill 

vara med hämtar ett häfte på biblio-

teket, lånar och läser eller lyssnar på 5 

böcker. När du har fyllt i häftet läm-

nar du in det på biblioteket och då får 

du en bokpresent! Alla deltagare har 

också chans att vinna något mer då 

en överraskning lottas ut. 

Vi avslutar i augusti med en Bokfest 

för barnen som deltagit och de 

unga/vuxna bjuds på Bokfika. All 

information får du i häftet som du är 

välkommen att hämta på biblioteket. 

Norbergs bibliotek önskar en skön sommar 

med härliga läsupplevelser! 

 

 

Skolstart 

Måndagen den 17 augusti börjar  

skolorna igen. 

Information om exakta tider för  

skolstart samt skolskjutsar kommer 

att finnas på www.norberg.se 

 

 

 

 

 

 

Bergslagens Medeltidsmuseum 
med Nya Lapphyttan  

Årets medeltida järnframställning på 

Nya Lapphyttan inleds söndag 28 juni 

och pågår dygnet runt till lördag 11 

juli. 

Första malmpåsättningen sker 

kl.12.00 då det samtidigt är vernissage 

för Västmanlands läns hemslöjds-

förbunds smidesutställning i Stor-

smedjan och akvareller av Hjalmar 

Falk i Besökscentrum. Dessutom 

nypremiär för Olaus Magnus Natur-

spår. 

Öppet dagligen 24 maj - 30 augusti  

kl. 10 – 16. 

Fritt inträde. 

Guidning torsdag till söndag  

25 juni - 2 augusti. 

 

Barnens Bergslag 

Aktiviteter torsdag till söndag   

25/6 - 2/8  mellan kl. 10.00-16.00. 

Läs mer om övriga besöksmål på 
www.norberg.se 

 

Evenemang 2015 

Juli 
1 Medspråkarträff 
3-4 EngelbrektsSommar, löpning 

8 Medspråkarträff 

15  Medspråkarträff 

22 Medspråkarträff 

26  EngelbrektsTuren, MTB 

29 Medspråkarträff 

30-31 Norbergsfestival 

Augusti 
1 Norbergsfestival 

1 Elvisdag 

1 Ankrace 

5  Medspråkarträff 

7-8 Gruvpunken 

22 ”Mossor från början” Lär dig mer 

 om mossor. 

 
(Uppdaterade och inrapporterade  

evenemang hittar du på norberg.se ) 

Med reservation för ev. ändringar 

http://www.bergslagensmedeltidsmuseum.se
http://www.bergslagensmedeltidsmuseum.se

