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mer långsiktig lokalförsörjning 

istället för att som nu hyra dyra 

klassrumsmoduler och tvingas 

sprida ut de ensamkommande 

barnen Norberg ansvarar för runt 

omkring i Mellansverige.   

Vi behöver också satsa på ett 

mer strategiskt arbete för att 

hjälpa våra nyanlända grannar ut i 

arbets- och föreningsliv. Här 

måste vi göra mer och jobba 

smartare. Tänk om vi kunde ta 

tillvara på all kompetens som 

finns hos människorna på 

anläggningsboendena i Norberg. 

Då skulle vi vara en rikare 

kommun, på flera sätt.  

Det tredje viktiga område jag 

hoppas att vi prioriterar är all 

personal i ”kontaktyrken”, alltså 

alla de som dagligen träffar våra 

barn, gamla och 

omsorgsbehövande. Mycket kan 

göras för personalen – vår 

viktigaste resurs – så att de får 

förutsättningar att ta emot fler 

människor i våra verksamheter. 

För första gången på länge 

råder bostadsbrist i Norberg. 

För att människor ska kunna flytta 

till och stanna i Norberg behövs 

fler bostäder, framför allt 

attraktiva lägenheter och villor. På 

så sätt kan vi få igång flyttkedjor 

så att även billigare 

boendealternativ blir lediga. 

Kommunen har för närvarande 

sjönära tomter till försäljning och 

intresset är större än utbudet. Jag 

håller tummarna för att det inom 

ett par år står fem nybyggda villor 

vid Norens västra strand. Vi för 

också samtal med en aktör som 

eventuellt är intresserad av att 

bygga flerfamiljshus i Norberg. 

Mycket arbete och diskussioner 

återstår men det är glädjande att vi 

har kommit så här långt.   

Efter ett hektiskt och 

omvälvande år, med många 

glädjeämnen men också sorger, 

tror jag att vi alla behöver lite vila 

och återhämtning tillsammans 

med nära och kära. Vi är många 

som önskar oss ett återuppstånd 

av Elsa Anderssons konditori i 

julklapp och engagemanget som 

visas för att den önskan ska bli 

verklighet är fantastisk.  

Norberg – det är alla vi och vi 

löser saker tillsammans! 

 

 

Åsa Eriksson (S) 

Kommunalråd  
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Det stora antalet människor 

på flykt, varav många söker 

sig till Sverige, har på flera 

sätt förändrat terrängen för 

både inrikes- och 

utrikespolitiken. Vi som bor i 

Norberg har all anledning att 

vara stolta. Vi har under lång tid 

tagit ett stort ansvar i att ge 

människor en trygg plats att bo 

på. Vi har i flera år försökt 

påtala för riksdag, regeringar av 

olika färg samt statliga 

myndigheter vad som behöver 

göras för att mottagandet ska 

förbättras.  

Till slut har vi blivit bönhörda 

på flera punkter. Att alla 

Sveriges kommuner nu ska dela 

på ansvaret är verkligen på 

tiden. Att vi får 40,6 Mkr från 

regeringen i år för detta viktiga 

arbete är en kämparseger. Nu 

återstår för oss politiker att 

diskutera och besluta vad 

engångspengarna ska användas 

till för att göra största möjliga 

nytta för alla som bor i Norberg.  

När detta skrivs har politiken 

inte hunnit diskutera 

fördelningen av 

engångspengarna men min 

förhoppning är att vi landar i tre 

viktiga prioriteringar:  

Vi behöver satsa pengar på en 



”Norberg är en trygg plats 

att vara på, till skillnad från 

Syrien” 

Lina från Syrien har varit i 

Norberg i 1 år och 3 månader och 

har sedan 2 månader tillbaka fått 

uppehållstillstånd i Sverige. Hon 

började som praktikant på 

biblioteket i augusti 2014 och fick 

sedan anställning som 

biblioteksassistent.  

Lina bor i Norberg tillsammans 

med hennes man och hennes två 

barn som båda två går i skolan. 

Hon har aldrig tidigare jobbat som 

biblioteksassistent, men hon 

tycker det är kul att träffa så 

många nya människor varje dag. 

Jobbet som biblioteksassistent 

innebär en hel del olika 

arbetsuppgifter. Lina sorterar 

böcker, hjälper kunder att lämna 

tillbaka, låna och reservera böcker. 

Linas modersmål är arabiska och 

hon talar även engelska, vilket är 

en god resurs då hon kan hjälpa 

kunder som inte kan det svenska 

språket. 

På frågan om hon trivs i Norberg 

så svarar hon att det är en trygg 

plats att vara på, till skillnad från 

Syrien. Hon berättar att alla 

människor är så vänliga och 

hjälpsamma och att hon trivs 

jättebra. 

Vidare berättar hon om sina 

framtidsplaner, att hon vill 

studera, eller kanske fortsätta 

jobba som biblioteksassistent. 

Lina berättar att hon har gått 

några kurser i köksdesign. Hennes 

man jobbade med just kök och 

hon ville hjälpa honom i företaget. 

Lina tycker om att arbeta med 

design och vill gärna arbeta med 

något kreativt i framtiden.  

Just den här dagen är det grått, 

mörkt och regnigt ute, men Lina 

berättar att hon tycker om Sverige 

lika mycket för det. 

 

 

 

 

Nadja Vuorinen, informatör/utredare 

0223-291 65 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter från förskolan! 

Nu byggs Blåsippans förskola ut 

med ytterligare en avdelning och 

det kommer då finnas totalt tre 

avdelningar hos Blåsippan. Den 

nya avdelningen förväntas vara 

klar i februari 2016. 

 

 

 

Torgets fina gran! Förväntansfulla 

förskolebarn (4-5 åringarna) 

promenerade till torget med sina 

alster som de tillverkat på 

förskolorna. Pyntet hängdes sedan 

upp i granen med hjälp av en stor 

skylift. Snöänglar, paket, ljus, 

girlanger, snöstjärnor och 

smällkarameller! 

 

 

 

 

 

 

Ann Redlund, förskolechef 

0223-292 18 

 

 

 

 

    ——— 

    ——— 



    ——— 

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

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

Tack för i år! 

Hösten har varit intensiv för 

förskolan och skolan i Norberg. 

Vi har välkomnat många nya barn 

och elever i våra verksamheter. Vi 

har även fått nya medarbetare i 

form av språkstöd, 

studiehandledare och lärare, vilket 

vi är tacksamma för. 

Vi ser fram emot våra utökade 

lokaler nästa år, fräscha moduler 

för skolan och en alldeles nybyggd 

förskoleavdelning vid Blåsippan. 

Vi i skolledningen vill tacka er 

barn, elever, vårdnadshavare och 

medarbetare för ett bra år 

tillsammans. Vi önskar er alla en 

skön ledighet och vi ser fram 

emot att mötas igen med ny energi 

nästa år! 

Ingrid Nord, barn– och utbildningschef 

0223-291 70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotekets öppettider 

Måndagar 12-19 

Tisdagar-torsdagar 12-18 

Fredagar 12-17 

 

    ——— 

Alternativ Jul 24/12 

Varmt välkomna på ett alternativt 

julfirande i Bibliotekets 

Vinterträdgård på Julafton mellan 

klockan 15.00 och 21.00. Ingen 

föranmälan krävs 

För mer information, 

Rolf Rydelius 0223-291 29/070-24 

99 931 

Sponsorer: Kultur & fritid, NVU, 

Coop Konsum, ICA Supermarket, 

Norbergs församling, Värdshuset 

Engelbrekt, Fagersta-Posten och 

Norbergsbladet. 

 

 

4 tips när du ska köpa 

julgran 

1. Välj rätt sorts gran.  

Rödgranen är den billigaste och 

doftar barr.  

Kungsgranen barrar knappt, 

fungerar oftast bra för allergiker. 

Dock är den något dyrare än 

rödgranen.  

Blågran eller stickgran är även den 

något dyrare än rödgranen men 

den barrar inte så lätt. Nackdelen 

är att den kan bli illaluktande. 

2. Hugga en själv? Bara om du har 

egen mark eller om du frågar 

markägaren om lov.  

3. Tänk på att skaka av granen 

innan du tar den inomhus för att 

bli av med så mycket småkryp 

som möjligt. Om du har 

möjlighet, ställ granen i källaren i 

några dagar innan du ställer den 

på sin tilltänkta plats. På så sätt 

hinner granen vänja sig vid 

inomhustemperaturerna. Såga en 

ny snittyta efter att du huggit 

granen och tänk på att vattna den 

ofta. Undvik om möjligt att 

placera granen vid värmekällor 

som element eller kaminer. 

4. När julen är slut och det är dags 

att dansa ut granen så kom ihåg att 

lämna den till närmaste 

återvinningscentral. 

Källa: www.hemhyra.se 

 

 

 

 

 

Från oss alla till er alla—

En God jul & 

Ett gott nytt 

år! 

 

Evenemang  

December 2015 
(Klipp ur och spara...) 

20/12 Belladonnakörens 

julkonsert, Norbergs kyrka 

24/12  Alternativ jul i Bibliotekets 

Vinterträdgård 

31/12 NYÅRSAFTON 

 

 

 

 

Håll utkik efter uppdateringar! 


