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Norbergs kommunfullmäktige 
har under hösten beslutat att 
gå in som minoritetsdelägare i 
det järnvägsbolag som ska ta 
över driften och underhållet av 
sträckan Kärrgruvan-Snyten från 
Trafikverket. Om kommunen inte 
hade varit framsynt är det högst 
sannolikt att Norbergs centralort 
om något år kunnat vara utan 
järnvägsförbindelse.  

Att järnvägen nu bevaras för 
framtiden beror på ett gott jobb 
av de inblandade parterna med 
företagen Agroenergi Neova och 
PRO Miljö och logistik samt 
Engelbergs Norbergs 
Järnvägshistoriska förening (ENJ). 
Att de haft en gemensam målbild 
har underlättat. Spåret 
har betydelse för företagens 
framtid i Norberg med syfte att 
minska fraktkostnader, nå nya 
marknader samt föra att erbjuda 
miljövänliga transporter. En 
vision är att spåret på sikt och 
återigen ska kunna 
bära persontrafik utöver den 
turisttrafik som ENJ bedriver 
sommartid. 

Häromdagen var jag bland 
annat tillsammans med 
Landshövdingen och andra 
representanter för 
Länsstyrelsen på besök hos 
Forsellstrappan och 
Norbergstrappan, två av 
Norbergs framgångsrika företag. 
Omkring 70 procent av alla 
trappor i Sverige tillverkas i 
Norberg som ger jobb i de 
nämnda företagen men 
även hos lokala underleverantörer. 
Järnvägen är kanske inget reellt 
alternativ för dessa båda 
trapptillverkande företag i nuläget 
eftersom lastbilstransporter 

logistiskt sett passar 
byggbranschen bättre, än så länge i 
vart fall. Med detta perspektiv är 
det också viktigt att vi har bra och 
säkra vägar till och från Norberg. 

Ett par ytterligare områden där 
Norbergs kommun arbetar 
med utveckling av infrastruktur 
är via Norra Västmanlands 
kommunalteknik förbund. Ni har 
säkert noterat att flera gator fått 
en ny fin beläggning men 
även vatten och avloppsnäten 
behöver successivt förnyas. 
Arbetet med VA-ledningsnätet har 
pågått i flera år och väntas 
fortsätta lång tid framöver. 
Dessvärre leder grävjobben till 
besvär med avstängningar.  

Planerade arbeten i närtid i 
Norberg är Mariagatan med 
avstängning till våren 2016. Under 
2016 väntas grävarbeten starta på 
Engelbrektsgatan. 

Slutligen, grattis alla duktiga 
företagare som bidrar till att 
Norberg har förstaplatsen i 
Västmanlands tillväxtliga! 
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Hannus krönika 

November 2015 

Krönikan ägnar jag åt 
Norbergs kommuns 
strategiska arbete med 
infrastrukturutveckling. Hos 
oss är det Telia som står för 
utbyggnaden av fibernät och 
många är de hushåll som tecknat 
abonnemang. Organisationer, 
ideella och ekonomiska 
föreningar samt byalag kan via 
Länsstyrelsen söka projektstöd 
för bredbandsutbyggnad på 
landsbygden och Norbergs 
kommun medverkar i arbetet 
med att stödja 
fiberutbyggnationen via en 
samordnare men även genom 
kommunledningskontoret. 

För att få ut fiber på 
landsbygden bildas det runt 
om i landet så kallade 
fiberbolag. Stödsystemet 
bygger på att byalag och 
eldsjälar ser nyttan och fördelen 
av fiber. Nyhyttan-Örbäck fiber 
Ekonomisk förening har 
skickat en ansökan till 
Länsstyrelsen.  

Utmaningen är att också de 
hushåll som ligger utanför 
centralorten men som inte 
utgör ett stödberättigat område 
blir uppkopplade. Även för 
Norbergs företag är 
digitalisering viktig. Det är 
glädjande att flera av Norbergs 
företag går bra och för att dessa 
ska kunna utvecklas ännu mera 
behöver de få tillgång till snabba 
uppkopplingar. 

 



Nyheter från 
Äldreomsorgen! 

Varför uppstår problematiska 
beteenden vid demens och hur 
kan vi bemöta dessa? 

Äldrevårdsteamet (ÄVT) 
anordnade en gemensam 
utbildningseftermiddag som 
riktade sig till alla som arbetar runt 
patienten med demenssjukdomar 
eller avvikande beteende för att 
öka kunskapen och samsynen. 
Ungefär 30 medarbetare från 
Norbergs kommun deltog vid 
utbildningstillfället. 

Målet med utbildningen var att 
öka kunskapen om 
demensproblematiken och hur 
man kan utveckla strategier för det 
goda mötet vilket vi hoppas ska 
resultera i en god omvårdnad och 
en bra arbetsmiljö. Dagen innehöll 
bland annat en beskrivning av 
hjärnan och varför beteenden 
uppstår och konflikter skapas.  

Författaren Ola Polmé var på 
plats och berättade att han brinner 
för det goda bemötandet med 
patienter som har 
demenssjukdomar.  

–  I vanliga fall håller intellektet 
koll på känslorna, men har man en 
sjukdom i hjärnan ”läcker” 
känslorna ut. Jag kallar det för 
”affektinkontinens”, säger Ola. 

Han förklarar att en frisk person 
kan välja vilken känsla som han 
eller hon vill visa omvärlden, en 
demenssjuk person däremot har 
tappat den förmågan. 

    ——— 

– Men med ett bra bemötande kan 
jag stävja till exempel ett 
aggressivt beteende från en 
demenssjuk person. Jag har aldrig 
blivit slagen eller hånad av en 
patient, säger Ola.  

Kajsa Törner Liljeqvist, områdeschef 
Äldreomsorgen 
0223-292 43 

 

Nyheter från 
Centralskolan! 

Pågående projekt 
År 4-6 är med i Skolklassikern 
som är ett nationellt projekt och 
då får eleverna tillsammans i 
klassen utföra alla grenar som 
ingår i en vanlig klassiker; springa/
gå, simma, åka skidor samt cykla. 

 

Centralskolans lärare är med i 
Skolverkets satsning Läslyftet och 
vi arbetar med området ”Tolka 
och skriva text i skolans alla 
ämnen”. Vi har också en lärare 
som är NT-utvecklare som ska 
utveckla naturvetenskap och 
teknik i skolan. 

Efter höstlovet har Centralskolan 
ett projekt ”Läs en kvart om 
dagen”, där alla elever i år 4-9 
läser/lyssnar i sina böcker en kvart 
varje dag. Projektet pågår fram till 
jul och ska höja/öka elevernas 
läshastighet/läsförståelse. Elever 
från Centralskolan kommer även 
att gå till de olika förskolorna samt 
förskoleklasserna och läsa för de 
yngre barnen.  

Integration/Värdegrundsdag 
Centralskolan hade en fantastisk 
dag fredagen den 23 oktober 
innan höstlovet där alla klasser 
gick runt i olika klassrum under 
dagen och fick lära sig om 
flyktingkrisen, lyssna på nyanlända 
elevers berättelser, lära sig några 
fraser på arabiska, persiska och 
polska, smaka på mat från olika 
länder, lära sig eritreansk dans 
med mera. 

Sari Johansson, t.f. rektor 
Centralskolan 
0223-291 01 

 

 

Sammanträdesdagar  
December 2015 

Kommunfullmäktige 7/12 

Kommunstyrelsen 14/12 

KIFU   2/12 

Socialutskottet  15/12 

NVK Direktionen 17/12 

NVU Direktionen 16/12 

SDR Direktionen  17/12 

Fullständigt schema hittar du på 
norberg.se/politik-och-demokrati 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ——— 

    ——— 



    ——— 

Vill du tipsa om nyheter? Kontakta Nadja Vuorinen, informatör/utredare, 

Norbergs kommun, nadja.vuorinen@norberg.se eller 0223-29165 

Norbergs kommun—bäst 

tillväxt i länet 2015! 

Priset Bästa tillväxt delas årligen ut 

av kreditupplysningsföretaget 

Syna, till den kommun i varje län 

där företagen har bäst tillväxt. 

Utmärkelsen går till den kommun 

som har störst andel företag som 

nyanställer, ökar sin omsättning 

och går med vinst. I år går priset 

till Norbergs kommun och 

kommunen är därmed bäst i 

Västmanlands län! 

I kommunen finns det 15 företag 

som uppfyller samtliga kriterier 

för Bästa tillväxt: 

ABP Induction AB 

Andrema Byggservice AB 

Direct Larm Bergslagen AB 

Elmertoft Bygg & Montage AB 

Harsco Metals Sweden AB 

Kärrgruvans Förvaltning AB 

Lipid Systems Sweden AB 

Norbergstrappan AB 

Nybergs Måleri & Färg Aktiebolag 

Original Teamwear Sweden AB 

Per Gunnar Lundbergs 

Industrimontage 

Snabböversättare Sverige AB 

Stig Nylander Trädgård & 

Fastighetsskötsel AB 

Vatten & Värme i Norberg AB 

Widéns Skogsentreprenad 

Aktiebolag 

Grattis till alla företagare! 

 

Nadja Vuorinen, informatör/utredare 

0223-291 65 

 

 

    ——— 

Julmarknad den 29/11 

Skinnarängs kvarn tillsammans 

med Lions club i Norberg 

anordnar Julmarknad i Norbergs 

by, söndagen den 29 november 

klockan 13-17. 

Försäljning av hantverk, tävling, 

lotteri, fiskdamm, utdelning av 

stipendier samt möjlighet att köpa 

grillkorv med bröd. Välkomna till 

en genuin julmarknad i en 

annorlunda miljö! 

 

Kom ihåg att släcka ljusen 

Jul är ljusens stora högtid men 

tyvärr drabbas många av bränder i 

December månad enligt 

Brandskyddsföreningen. Orsaken 

är många gånger levande ljus men 

det är också viktigt att tänka på 

sladdar och kontakter till 

julbelysningen. 

Tips kring levande ljus: 

 Använd ljusstakar i material 
som inte kan börja brinna. 

 Dekorera ljusstaken med 
icke-brännbart material. 

 Se till att ljusen står stadigt 
och lämna aldrig levande 
ljus utan uppsikt! 

Tips kring julbelysning: 

 Se till att sladdar och 
kontakter är hela och tänk 
på att använda ljusslingor 
avsedda för inom,- eller 
utomhusbruk. 

 Använd alltid strömbrytaren 
eller dra ur sladden när du 
ska släcka ljusstaken. En 
lampa som delvis bara 
skruvas ur kan orsaka 
kortslutning. 

Öppettider Biblioteket 

Måndagar 12-19 

Tisdag-torsdag 12-18 

Fredagar 12-17 

 

 

 

 

 

 

 

Årets sista nummer kommer 

söndagen den 20 december! 

 

 

 

 

Evenemang  

November/December 2015 
(Klipp ur och spara...) 

29/11   Julmarknad i  

   Norbergs by 

1/12, 8/12 ”Trolska” spelar på 

   Biblioteket i  

   Karbenning 

6/12   Adventskonsert,  

   Norbergs kyrka 

14/12   Julallsång med Olle 

   och Majja,   

   Biblioteket i  

   Karbenning 

20/12  Belladonnakörens 

   julkonsert,   

   Norbergs kyrka 

 

Håll utkik efter uppdateringar! 

 

    ——— 


