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I huvudet på Norberg
kommuns nya
kommunchef
Den 1 september började jag
arbete som kommunchef i
Norberg. Jag efterträder Staffan
Mood som blir kvar i huset
fram till i vår, det är bara bra att
erfarenheten och rutinen finns
kvar och i Staffan har jag också
ett bra bollplank.
Jag har besökt Norberg flera
gånger under sommaren och är
imponerad över den mängd
aktiviteter och evenemang som
finns här och hur bra
organiserade de är. Det är
trevligt att näringslivet ställer
upp för evenemangen förutom
alla ideella som är involverade.
Av budgethandlingar inför 2016
ser jag att politiken har en
ambition att satsa ännu mera på
att stödja evenemang,
besöksnäring och turism.
Tyvärr drabbades Elsa
Andersons konditori av en
brand den 21 augusti. Jag kan
inte förstå att någon kan göra
något så tragiskt och
meningslöst som att anlägga en
brand i ett av Västmanlands
största besöksmål. Elsas är ett
begrepp för både Norbergare
och långväga besökare. Jag
hoppas att ägarna till Elsa
Andersons på ett eller annat sätt
efter chocken orkar se framåt.
Konditoriet var inte endast ett
förstklassigt exempel på
konditorikultur när den är som
bäst utan på flera sätt också ett
nav i Norberg.

Vem är Hannu Högberg? Jag
är gift, har ett hus i Västerås och
har två barn som flyttat hemifrån
för studier. I somras fyllde jag 50
och hade kalas hemma under en
av sommarens regnigaste och
blåsigaste dagar. Jag är uppvuxen i
Surahammar men flyttade till
Uppsala för studier till lärare i
historia och samhällskunskap.
Förutom arbete som lärare har jag
arbetat inom vården, som
lärarutbildare, utvecklare inom
Västerås stad, rektor,
verksamhetschef inom
folkbildningen samt som VD för
ett utbildningsföretag.
Jag handleder blivande rektorer
inom den rektorsutbildning
som bland annat högskolan i
Dalarna bedriver. Handledningen
tar inte särskilt mycket tid, max ett
par gånger per termin, men ger en
trevlig inblick i skolans värld och i
de frågeställningar som nya
rektorer har.
Under lång tid har jag
engagerat mig i föreningsliv,
inom kultur och idrott. Jag är
ordförande för Rönnby Västerås
IBK, en innebandyförening med
verksamhet endast för tjejer med
bredd, ungdom och elit. I våras
spelade ”Tigers” som damlaget
kallas SM-final i Globen. Tyvärr
var det Mora som tog
guldmedaljerna inför 10 000
åskådare samt i fyrans
direktsändning.
Från oktober kommer jag att
ha ett boende i Norberg som
ger mig möjligheter att delta mera
i samhällslivet i Norberg än vad
pendling från Västerås gör. Jag
har en tanke om att ta upp
längdskidåkningen och

vinterstadion i Norberg samt
andra skidspår i trakten ger
utmärkta möjligheter till
skidåkning när snön lägger sig om
någon månad.
Sist, vad gör egentligen en
kommunchef? Jag är Norbergs
kommuns högsta tjänsteman,
vilket innebär att jag är chef över
kommunens sektorchefer. En
viktig uppgift är att tillsammans
med kommunens chefer och
medarbetare planera, leda och
samordna de kommunala
verksamheterna och se till så att
politiska beslut genomförs. Andra
roller för en kommunchef är att
arbeta med kommunens
utveckling samt företräda
kommunen utåt i externa
sammanhang.
Tveka inte att höra av Er! Jag
kommer gärna på besök till ditt
företag eller din förening för att
höra hur ni har det och med syfte
att fånga in synpunkter så att
Norbergs kommun blir ännu
bättre.

Hannu Högberg,
Kommunchef i Norberg
Kontakt
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Hannu Högberg, 0223-291 26
hannu.hogberg@norberg.se
Redaktör:
Nadja Vuorinen, 0223-291 65
nadja.vuorinen@norberg.se

Ny bibliotekarie på
Norbergs bibliotek!

Nya fritidsledare på
fritidsgården Unkan!

Brita Westerman är sedan
augusti ny bibliotekarie på
Norbergs bibliotek. Westerman
kommer senast från Sandviken
men har flyttat till Norberg med
sin man. Resor, måleri, kultur och
musik är några saker hon gärna
pysslar med på fritiden.

Andrée Lindgren började i mars
som ny fritidsledare på Unkan i
Norberg. Han delar sin tid mellan
skolan som elevassistent på halvtid
och den andra halvan på Unkan.
Största fritidsintresset är att lira
fotboll tätt följt av musik, böcker,
styrketräning, mindfulness och
jakt.

Vad planerar du att ändra på
biblioteket?
- Gallra lite bland boktitlar och
skapa mer yta i biblioteket.
Vad är på gång just nu?
- Vi planerar inför vårt 150årsjubileum i oktober. Det
kommer att bli ett bra och
innehållsrikt program, något för
alla.
Vad är din vision för Norbergs
bibliotek?
- Att biblioteket är en naturlig
mötesplats för kultur och
litteratur.
Vad läser du just nu?
- ”Dharmagänget”, en bok av den
amerikanske beat-legenden Jack
Kerouac.
———

Välkommen Brita!

Niklas Persson började jobba
som fritidsledare på
ungdomsgården Unkan i februari.
Han bor och lever på ett torp i
Avesta tillsammans med sin familj.
Han skateboardar gärna på
fritiden, målar, cyklar
mountainbike eller tältar, helst i
fjäll eller skog.
Vad vill du åstadkomma på
Unkan?
Niklas: Jag ska försöka bygga på
min relation till ungdomarna som
besöker oss. Prata med dom om
hur deras fritidsgård ska se ut och
hur vi tillsammans med
ungdomarna kan få deras dröm att
förverkligas.
Andrée: Skapa ökad
gemenskapskänsla, både mellan
ungdomar och ledare.
Vad är på gång just nu?
Niklas: Jag kommer dra igång ett
bildprojekt där unga kommer att
få prova på att jobba med bilder i
datorn och projicera upp dem på
målardukar. Sen kommer vi starta
en kurs där unga ska få lära sig
spela gitarr. De här projekten
kommer ske i samarbete med
studieförbundet ABF. Vi kommer
också ha särskilda kvällar för våra
tjejer.
Andrée: Fotbollsträning för alla
intresserade ungdomar på Unkan
och på så sätt öka integrationen.

Vad är din vision för Unkan?
Niklas: Jag kommer jobba
normbrytande. Alla är lika mycket
värda på Unkan. Ungdomarnas
gård ska vara en trygg plats för oss
alla. Jag hoppas på många
besökare och unga kommer med
sina idéer till oss.
Andrée: Skapa ökad gemenskap
och förståelse för andras olikheter
och bakgrunder.
Vad läser du just nu?
Niklas: ”Gökens rop” läser jag för
mig själv och sen läser jag 3-4
barnböcker i veckan för min
dotter.
Adnrée: Läser en bok om
psykometri.

———

Välkommen Andrée!

Välkommen Niklas!
Eva-Lena Silva
Bibliotek och turism
0223-291 31

Läsfrämjande för de yngre
i förskola
Norberg kommuns kommunala
förskolor i samarbete med
biblioteket och med stöd av
LION:s satsar för tredje året i rad
på ett långsiktigt läsfrämjande
arbete med yngre barn.
Årets gåvobok till alla barn födda
2013 och inskrivna i kommunens
förskolor, är Anna-Clara
Tidaholms ”Alla får åka med”.
Boken handlar om en flicka som
tillsammans med små figuriner
åker lastbilsflak, där det hela slutar
med ett stort kalas i hennes hus.
Som en fördjupning i
läsförståelse kommer
danspedagogen Heidi Mettiäinen
från Västerås för att tillsammans
med barnen och personalen dansa
till boken som en del i att lära
personalen att integrera dans i
arbetet med yngre barn.
Ann Redlund, förskolechef
0223-292 18
Pia Carlsson, bibliotekspedagog
0223-291 39

Bättre balans—goda vanor
för en friskare och säkrare
vardag
Mellan den 28 september och 4
oktober anordnar MSB
(Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap) en nationell
kampanj för att främja säkerheten
för äldre i eget boende, anhöriga
och vårdspersonal. Målet med
kampanjen är att minska äldres
fallolyckor genom att motivera till
träning och aktivitet.

Behöver du någon att prata
med?
Under ojämna veckor på onsdagar
mellan 10-12 kan du besöka
Anhörigcenter på Kornettgatan 9
och samtala, få tips, råd och
stöttning. Enskilda samtal kan
också erbjudas.
För mer information,
Siw Jansson, 0223-291 32
———

Program och aktiviteter under
veckan
Måndag 28 september
kl. 11-13 Kommunens
sjukgymnast/fysioterapeut och
arbetsterapeut informerar (Plats:
Resedans matsal)
Tisdag 29 september
kl. 14.00 Kommunens
sjukgymnast/fysioterapeut och
arbetsterapeut informerar
(Plats: Blå huset, Skallberget)
Onsdag 30 september
kl. 9-11, 13-15 Vårdcentralens
sjukgymnast/fysioterapeut
informerar och bokar tid för
rådgivning och individuella tester
(Plats: ICA Norberg)
kl. 11-13 Kommunens
sjukgymnast/fysioterapeut och
arbetsterapeut informerar
(Plats: Mariagården)
Torsdag 1 oktober
kl. 9-11, 13-15 Vårdcentralens
sjukgymnast/fysioterapeut
informerar och bokar tid för
rådgivning och individuella tester
(Plats: Coop Konsum)

———

Anhörigstöd

För mer information,
www.msb.se/Forebyggande/Aldressakerhet/Kampanjen-Battre-balans/

Evenemang hösten 2015
(Klipp ur och spara...)

Oktober
1
Företagarfrukost, Fagersta
brukshotell
10-18 Utställningar i Galleri
Abrahamsgården
12-18 150-årsjubileum på
Norbergs bibliotek
(Se separat annons)
11

Skördemässa i
Karbennings kyrka

31

Allhelgonsdag

November
December
20 Belladonnakörens
julkonsert, Norbergs kyrka
Håll utkik efter uppdateringar!

Vill du tipsa om nyheter? Kontakta Nadja Vuorinen, informatör/utredare,
Norbergs kommun, nadja.vuorinen@norberg.se eller 0223-29165

