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Åsas spalt januari

Trygghetslarm

Äntligen är snön här. Jag inser att den
innebär besvär för många men håll
med om att det är vackrare och roligare att vistas ute när det går att åka
pulka, skidor och skridskor. Det har
varit en febril aktivitet med snötillverkning för längdskidspår och slalombacke samt allehanda förberedelser för Kristina- och Engelbrektsloppen.
Jag vill passa på att ge en stor eloge
till alla er som arbetar ideellt för olika
typer av aktiviteter och evenemang i
Norberg.
Ert jobb är fantastiskt.

De trygghetslarm som våra äldre i
många fall är beroende av har uppmärksammats i media på senare tid.
Det känns tryggt och bra att Norberg
är en av de 13 kommuner i Sverige
som redan har infört digitala larm och
som har rutiner för att kontrollera att
larmen fungerar. Om du eller någon
anhörig har funderingar om trygghetslarmen är du välkommen att kontakta Kristina Sandberg för Hemtjänsten och Lena Bergman för Särskilt boende. Båda nås genom kommunens växel 0223-29 000.

Förändringar i förskola och skola

Vårt arbete att förstå varför företagsklimatet i Norberg upplevs som
mindre bra fortsätter och en viktig
del är de företagsbesök som regelbundet görs. Förra året besökte jag
24 norbergsföretag och min ambition
är att besöka minst lika många i år.

Vår skolchef Ingela Andersson och
rektor Kjell Andersson går båda i
pension under våren. Därför pågår
rekrytering av deras efterträdare.
Den här våren är det många som vill
ha plats för sina barn i förskolan och
det är bra.
Förskolan ska vara en trygg och stimulerande plats för barnen men
också en bra arbetsplats för vår personal. Därför ställs det stora krav på
organisationen att hitta bra lösningar
vid tillfälliga toppar i antalet barn.
Under våren förstärks personalstyrkan med en heltidstjänst på vardera
Tallen, Treklövern och Skogsgläntan
som får fler barn.
Det tror jag upplevs som positivt
både av barnen, av personalen och av
föräldrarna.
Även lokalytan utökas vid Tallens
förskola i Kärrgruvan. Utökning av
lokalerna är svårare att åstadkomma
på de andra förskolorna.
Min förhoppning är att vi över tid ser
ett ökande antal barn i Norberg och
då behöver vi också fler förskoleavdelningar.

Företagsklimat

Hör gärna av dig med en inbjudan till
ditt företag eller tipsa om någon som
du tror vill ha ett besök.

Åsa Eriksson (S)
Kommunalråd i Norberg
———

Inför säsongen 2014 på Kultur,idrotts– och fritidsförvaltningen
Gruvmuseet´s och Maskinhusets
utställningar kommer att uppdateras
och säkerheten kommer att
”förstärkas” liksom vid Polhemshjulet. Detta för att vi skall kunna
öka tillgängligheten och öppettiderna
och visa dessa objekt ”obemannat”.
I samarbete med kommunservice
hålls öppet varje dag under sommaren.
Passa på att titta in och bli vän med
Dal Edvin på Facebook. Efter det
stora intresset som visades för sommarens Dal Edvinutställning på Besökscentrum Bergslagens medeltidsmuseum, så vill vi gärna fylla ut
berättelsen om denne lokalt så kände
konstnär,. Vi ser facebook-sidan som
ett utmärkt sätt att bevara ett lokalt
kulturarv, så besök sidan och bidra
gärna med berättelser och bilder.
Sommaren 2014 kommer konstutställningen i Besökscentrum att
handla om Olle Thim. Tillsammans
med Anita Thim, sammanställs en
utställning om ett färgsprakande
konstnärskap.
Skicka gärna in bilder, berättelser
eller annat material som rör Olle
Thim till: lars.larsson@norberg.se
eller
ring mig på telefon 070 452 94 08.
Vi vill också passa på att tacka Anita
Helgesdotter för givande samarbete!

Se till att du syns!

Lars Larsson, projektmedarbetare
———

Nu när vintern har kommit och timmarna med dagsljus är inte så många,
tänk på att du klär dig så att du syns
ordentligt när du går ut. Ljusa kläder
och viktigt är att du har reflex eller
ficklampa. Då blir det lättare för
bilister att se dig i god tid.

Kontakt
Ansvarig utgivare:
Staffan Mood, 0223-291 23,
staffan.mood@norberg.se

Eva-Lena Silva, t.f. informatör

Tf. redaktör:
Eva-Lena Silva, 0223-291 31,
eva-lena.silva@norberg.se

Beslut i korthet från kommunfullmäktiges sammanträde den 9
december 2013 och kommunstyrelsens sammanträde den 16
december 2013
Här följer ett urval av de ärenden
som behandlades under dessa sammanträden
Motion om avfasning av trottoarkanter bifallen
En motion angående avfasning av
trottoarkanter vid Mynttorget i anslutning till handikappsparkeringen, i
syfte att öka tillgängligheten vid parkeringen för funktionshindrade, har
inkommit från Fredrik Johansson
(V), Pratima Åslund (V), Kent Persson (V), Nancy Ibarra (V) och Majja
Neverland (V). Kommunfullmäktige
beslutade att bifalla motionen och
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK), har vidtagit de
åtgärder som motionärerna önskade.
Nya bestämmelser om användning av fyrverkerier i Norberg
Kommunfullmäktige beslutade om
ändringar av de lokala ordningsföreskrifterna för Norbergs kommun.
Ändringarna innebär att tillstånd hos
polismyndigheten krävs för användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor på andra dagar än påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton.
Avtal med socialjouren i Västerås
stad
Kommunstyrelsen har antagit ett avtal med Västerås stad avseende gemensam socialjour. Övriga kommuner i Västmanlands län har liknande
avtal med socialjouren i Västerås stad.
Socialjouren ansvarar för akuta enskilda ärenden under icke-kontorstid,
kvällar, nätter och helger.
Resurser till förskoleplatser
Kommunstyrelsen beslutade att barnoch utbildningsutskottet får använda
200 000 kronor, som beviljats till
andra åtgärder till inköp av möbler
och material. Anledningen till beslutet är en ökning av antalet barn i kön
till förskoleplatser.
Hannes Redrin, kommunsekreterare

Trygghetslarm i Norbergs
kommun

Norbergs kommun deltar i Earth
Hour 29/3 klockan 20.30-21.30.

Under 2012- 2013 installerades
digitala larm inom äldreomsorgen i
Norbergs kommun för såväl de som
bor i eget boende som i särskilt
boende.

WWF Earth Hour är världens största
miljömanifestation och handlar om
att människor över hela världen visar
sitt engagemang för miljön genom att
släcka ljuset under en timmes tid.
Under Earth Hour släcker miljontals
människor ljuset – från Samoa, Australien, Nya Zeeland i öst till USA,
Costa Rica och Cook-öarna i väst.
Tusentals städer i mer än 150 länder
deltog i 2013 års Earth Hour.

Fördelen med digitalt trygghetslarm
är att det inte behöver finnas något
fast telefonabonnemang i fastigheten
där trygghetslarmet installeras.
Trygghetslarmet skickar kontinuerligt
ett meddelande till en central och
berättar att larmet fungerar.
Vid händelse av fel, kan personal i ett
tidigt skede se detta och snabbt sätta
in åtgärd för att lösa problemet.

Ytterligare information om Norbergs
deltagande kommer i nästa Nyhetsbrev.
Eva-Lena Silva, t.f. informatör

Trygghetslarmet fungerar i hemmet,
det vill säga inomhus. För att larma
bör du trycka på din bärbara larmknapp alternativt halsband.
Vid frågor angående trygghetslarm i
Norbergs kommun är du /ni välkommen att kontakta ansvariga inom
äldreomsorgen i Norberg.
De nås via Norbergs kommuns telefonväxel via tfn: 0223-29 000.
Liselott Eriksson, socialchef
———
Trygghetsboende, Kv Resedan
invigt
Tisdagen den 7 januari invigdes Norbergs kommuns Trygghetsboende på
Kornettgatan, med hjälp av
kommunalrådet Åsa Eriksson,
Rolf Åbjörnsson ordförande Svensk
Bostadsomvandling AB, som klippte
bandet.
Cirka 2/3 av de 24 lägenheterna är
uthyrda och många visade intresse för
boendeformen.
Vill du veta mer om boendet, så kontakta NVK, Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund,
tfn 0223 446 00.
Eva-Lena Silva, t.f. informatör

———

Evenemang februari 2014
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Konsert ”Teenitus”
Konsert ”WestMannafolk”
del av Hälsoveckan.
Kristinaloppet
Lilla Engelbrektsloppet
Engelbrektsloppet
Engelbrektshalvan

V. 7 Hälsoveckan, ett axplock
av arrangemang
10
”Clownetterna”
11
Barnvagnsrally
11
Sångkväll på biblioteket i
Karbenning
12
Marscallpromenad runt
Noren
12
Konsert med ”Trolska”
13
Klädbytardag i Tingshuset
15
Musikdramatisk föreställning
även 16 och 17/2.
16
Konsert ”Belladonna-kören”
Med reservation för ev. ändringar

