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Det händer mycket i vår lilla
kommun och ännu mer är på
gång. ”Den som står still blir
snart ifrånsprungen” heter det ju
så utvecklingstakten är bara att
välkomna.
Oron i världen och de stora
flyktingströmmarna påverkar
även Norberg. För tillfället har
Migrationsverket 850
asylsökande i Norberg och det
ställer stora krav på vårt
samhälle. Kommunen ansvarar
för att erbjuda de asylsökande
barnen undervisning. Antalet
barn i förskola och skola är
större än vi har planerat för och
det kan därför bli trångt på sina
ställen. Verksamheterna gör allt
de kan för att fixa och trixa så
att det ska bli så bra som möjligt
för alla barn. Vi har en helt
fantastisk personal som har
lyckats lösa sådant som vi för ett
par år sedan inte trodde var
möjligt. Jag ber om er förståelse
för att alla detaljer kanske inte är
på plats på en gång. Med den
situation som råder i världen får
vi alla bjuda till och gemensamt
försöka hitta hållbara lösningar.
Kommunfullmäktige har
antagit Budget för år 2016,
med plan för 2017-2018, helt
enhälligt. Alla politiska partier
står alltså bakom de mål vi har
beslutat om för verksamheten

samt de pengar vi fördelar till
olika sektorer. Det är en styrka att
ha ett enigt beslut kring så viktiga
frågor i ryggen.
Budgeten innebär lite mer
pengar till alla sektorer nästa år
än i år men i ärlighetens namn
hade nog alla verksamheter
behövt ännu mer pengar.
Kommunen förfogar över 320
Mkr nästa år och det ska räcka till
mycket. Därför blir det fortsatt
snäva ramar och ett ständigt
arbete att få ut mer och bättre
verksamhet för varje krona.

av ekonomiskt bistånd från
kommunen. Målet är att alla
norbergare ska kunna ansvara för
sin egen försörjning. Därför får
Sociala utskott riktade pengar för
att jobba med just detta.
Blåsippans förskola får en ny
avdelning och ett nytt kök
nästa år. Barngrupperna i
förskolan är över lag stora och vi
behöver mer yta för en ännu
bättre verksamhet. Samtidigt ökar
antalet barn i Norberg - vilket är
jättekul! – så det kan behövas
ännu fler lokaler framöver.

En folder med kortversionen av
budgeten skickas till alla hushåll i
januari men redan här vill jag
berätta om några förändringar:

Satsningen från i år på höjda
lärarlöner ligger kvar och vi
avsätter 1 Mkr till fler lärare i
grundskolan nästa år.

Ansvaret för turism och
besöksnäringsfrågor flyttas från
Kultur- och fritidsförvaltningen
till Ledningskontoret för att
bättre koppla ihop de frågorna
med strategisk utveckling och
tillväxt. Det är viktiga frågor för
Norberg och vi behöver bli bättre
på att använda den potential
Norberg har.

Med förhoppning om en
färgsprakande höst på alla vis!

En evenemangskoordinator,
som ska lyfta Norberg som
besöksmål i samband med de
olika arrangemangen, och en
integrationskoordinator kommer
att finnas på Ledningskontoret
från nästa år.
Vi vill minska antalet personer
och familjer som är beroende

Åsa Eriksson (S), Kommunalråd i
Norberg
Kontakt
Ansvarig utgivare:
Hannu Högberg, 0223-291 26
hannu.hogberg@norberg.se
Redaktör:
Nadja Vuorinen, 0223-291 65
nadja.vuorinen@norberg.se

Höstmörkret är här—därför bör
du och din hund bära reflexer
Reflexer hör inte bara hemma på
mörka landsvägar, utan de flesta
olyckor med gående sker i
tättbebyggda områden med
gatubelysning. När en bra reflex
träffas av ljuset från en strålkastare
så återkastas skenet och du syns
redan på 140 meters avstånd. Utan
reflex så upptäcks du inte förrän
på 20—30 meters avstånd.

Nyheter från Källskolan
Rastaktiviteter
Vid två tillfällen i veckan håller en
rastvärd i rastaktiviteter.
Rastvärden introducerar nya lekar
och stimulerar eleverna till att
aktivera sig på olika sätt under
rasterna.

Norbergs OK anordnar
tipspromenader på söndagar!
Varje söndag fram till och med
den 15 november kan du gå
tipspromenad mellan 10-12 vid
NOK-stugan i Nordansjö.

Tips vid användandet av reflex:
Reflexen bör hänga i knähöjd för
att bäst fånga in ljuset från bilarna.
Använd gärna en reflex på varje
sida.
Sätt reflexer på benen runt din
hund—det finns reflexband med
kardborrfästen som är enkla att
sätta på. Sätt även reflex på
hundhalsbandet eller välj ett
halsband i reflexmaterial.
Använd gärna reflexväst och tänk
på att byta ut reflexerna varje år då
de slits när de förvaras i fickor
med nycklar och dylikt.

Skoljoggen/friluftsdag
I september var hela skolan ute på
idrottsplanen bakom
Centralskolan för att prova på
olika friidrottsgrenar. Vi deltog i
skoljoggen som anordnades av
skolidrottsförbundet. Efter en
gemensam uppvärmning fick
eleverna gå eller springa valfria
antal varv i en slinga bakom
Centralskolan.

(Källa: www.if.se)

———

Stort intresse för
Engelbrektsloppet 2016!
Redan nu är det över 1000
anmälda till nästa års upplaga av
Engelbrektsloppet. Det totala
antalet skidåkare i
Engelbrektsloppet, Kristinaloppet
och Engelbrektshalvan uppgick i
år till ungefär 3700.
Anmälan för 2016 är öppen och
görs på Engelbrektloppets
hemsida!

Nadja Vuorinen, informatör/utredare
0223-291 65
———

Utvecklingsområde Läslyftet
Skolorna i Norbergs kommun har
fått möjlighet att vara med i
Skolverkets stora satsning
Läslyftet. Här på Källskolan
arbetar vi just nu med
arbetsområdet ”Läsa och skriva i
alla ämnen”, vilket utvecklar
elevernas språk-, läs- och
skrivutveckling.
Victoria Åkerlund, rektor Källskolan
0223-291 42
———

Beslut i korthet från
kommunfullmäktiges
sammanträde den 28
september 2015
Ett antal medborgarförslag har
inkommit till kommunen och
följande behandlades under
kommunfullmäktiges
sammanträde:
Ett medborgarförslag om att en
prideflagga ska synas utanför
kommunhuset inkom den 29 juli i
år. Medborgarförslaget
överlämnas till kommunstyrelsen
för beredning.
Förslag om ett övertagande av
minnesmärken/statyer från
nuvarande ägare av Kärrgruvans
Folkets Park inkom den 7
september i år.
Medborgarförslaget överlämnas
till kommunstyrelsen för
beredning.
Förslag om en
cykelväg/promenadväg till
Lillsjön. Medborgarförslaget
överlämnas till kommunstyrelsen
för beredning.
Förslag om att göra lekparken i
kvarteret Stockrosen till en rökfri
zon. Kommunfullmäktige
beslutade följande:
1. Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund uppdras
sätta upp askfat i anslutning till
lekparken
2. Arbetsmarkandsenheten
uppdras att ansvara för drift och
underhåll av askfaten
3. Finansiering sker inom Norra
Västmanlands

Kommunalteknikförbunds
tilldelade ekonomiska ram.
Medborgarförslaget anses därmed
besvarat.
Motion om att ge ungdomarna
en ny gård
Utskottet gav områdeschefen för
kultur, idrott, och fritid i uppdrag
att lämna en bedömning av
efterfrågade kostnader och
åtgärder angående en ny
ungdomsgård.
Kommunfullmäktige beslutade
följande:
1. Motionen bifalles i princip.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt
kommunstyrelsen att utreda hur
bättre lokaler kan skapas inom
kultur-, idrott-, och fritidsutskottet
ekonomiska ram.

Norbergs företagare tar kliv
framåt i ”Årets
företagarkommun”!
”Årets företagarkommun” är ett
gemensamt projekt mellan
Företagarna och UC. Syftet är att
uppmärksamma de kommuner där
företagandet utvecklats bäst under
det gångna året.
63 procent av kommunens företag
har förbättrat resultaten jämfört
med föregående år samtidigt som
genomsnittsresultaten ökar.
Totalt placerar sig Norberg 2:a i
länet och på en 7:e plats i landet!
(Källa: www.foretagarna.se)

Nadja Vuorinen, informatör/utredare
0223-291 65

Motion om förbud av tiggeri
Den 23 mars i år lämnades en
motion in om att förbjuda tiggeri.
Kommunfullmäktige beslutade att
avslå motionen.
Övriga motioner som behandlades
under sammanträdet:
1. Motion om tillhandahållande av
kolonilotter
2. Motion om att bygga lekplatser
och andra lekplatser
3. Motion om parkeringstillstånd
inom hemtjänsten

———

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

Oktober
30 Alla helgons dag,
minnesgudstjänst i
Norbergs kyrka kl. 15.00
Minnesgudstjänst,
Karbennings kyrka kl.
18.00
November
1
Alla själars dag, mässa i
Norbergs kyrka kl. 11.00
”Sånger från Hotaheiti”,
Norbergs bibliotek
3
Fabula storytelling,
Norbergs bibliotek
NOKs tipspromenader pågår
fram till och med den 15/11.
Håll utkik efter uppdateringar!

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

