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Åsas spalt maj
Befolkningen i Norberg ökar
Den tisdag i mitten av maj som jag
skriver detta är vi 5 666 norbergare,
58 fler än vi var vid årsskiftet. Det är
helt fantastiskt. Under nästan hela
min tid som kommunalråd har befolkningsutvecklingen gått svagt
nedåt men den utvecklingen verkar
vara förbi. En stor andel av de nyinflyttade har invandrat från andra länder. En del har kommit hit som ensamkommande flyktingbarn, andra
har anhöriginvandrat eller blivit
placerade i Norberg via Arbetsförmedlingens bosättningsenhet. Nu
krävs det - av mig, av dig och alla
andra norbergare - att vi hjälps åt att
välkomna våra nya medborgare på ett
bra sätt.
Anställer arbetslösa unga i vård
och omsorg
Den genomsnittliga åldern för vår
personal inom vård och omsorg är
relativt hög samtidigt som ungdomsarbetslösheten i Norberg stiger. Därför har vi bestämt att satsa drygt en
halv miljon kronor på att anställa arbetslösa unga inom just vård och omsorg. Det ska ske genom lokala kollektivavtal (BAL och BUI) som innebär en kombination av arbete och
studier för unga i åldrarna 19-25 år.
Det här är en jätteviktig satsning eftersom den fyller så många syften:
Förutom att vi bryter arbetslösheten
för unga människor får vi fler händer
och hjärtan i vården av våra barn och
gamla, vi ger unga människor en
chans att bekanta sig med vård- och
omsorgsyrkena samtidigt som vi ger
dem en grundläggande utbildning.

Det tror vi kommer att underlätta
kommunens kompetensförsörjning i
framtiden.
Läs med ett barn
Att hjälpa våra barn till en bra framtid ligger nog oss alla varmt om
hjärtat. Ett sätt att göra det är att stimulera till läsning. Norbergs
kommun har satsat 150 000 kr extra
för att personal på biblioteket ska
kunna utveckla och satsa mer på
läsfrämjande aktiviteter för barn och
unga. Det börjar redan i år. Om du
har chansen att följa med ett barn till
biblioteket hoppas jag att du tar den.
Det brukar bli spännande samtal och
upplevelser.
Stöd till anhörigvårdare
Det finns många som på ett eller annat sätt vårdar sin anhöriga i hemmet.
För att de ska orka är det viktigt med
stöd och ibland kanske avlösning.
Därför inför äldreomsorgen inom
kort en ny form av avlösarservice
som alla anhörigvårdare kommer
kunna ansöka om. Mer information
om det kommer här i Norbergsbladet
efter sommaren. Håll utkik!

Ha en fortsatt skön vår!
Åsa Eriksson (S)
Kommunalråd i Norberg
———
Ändrade öppettider på biblioteket
och tidningshörnan från och
med 2014-06-02
Måndagar
Tisdag-fredag

12-18
12-17

Vecka 28, 29 och 30, 7/7—27/7
har biblioteket begränsade öppettider
Måndag
Tisdag-torsdag
Fredag

14-17
Stängt
14-17

Tidningshörnan öppnar 10:15 alla
dagar då biblioteket har öppet, dock
med undantag av veckorna 28, 29
och 30 då tidningshörnan är öppen
när biblioteket har öppet.
Eva-Lena Silva, verksamhetschef
bibliotek– och turism

Handla lokalt
För att det ska bli lättare att hitta erbjudanden, utbud och aktiviteter i
den lokala handeln är portalen
www.bättrehemma.se nyligen lanserad. Det är ett bra initiativ från
Företagarna, enskilda butiker och
kommunens näringslivsorganisation
TVG. Fler är hjärtligt välkomna att
ansluta sin butik. Kontakta TVG för
mer information.

Kontakt
Ansvarig utgivare:
Staffan Mood, 0223-291 23,
staffan.mood@norberg.se
Tf. redaktör:
Eva-Lena Silva, 0223-291 31,
eva-lena.silva@norberg.se

Handel– och turism i Norberg!
En grupp bestående av företagare i
Norberg har skapats och träffas en
gång per månad. Representant från
Norbergs kommun och TVGTillväxtgruppen Norra Västmanland
ingår också i gruppen.
Vi vill med gemensamma
krafter öka både besök– och boendeantal i Norberg genom att samarbeta
på olika vis. Ett sätt är bland annat
genom en gemensam handelsportal
med handeln i Fagersta ”Bättre
Hemma”, handla i Fagersta/Norberg.
Denna portal är under uppbyggnad.
Portalen kommer att innehålla erbjudanden från handeln/turismen,
tips på evenemang m.m.
Vi vill och behöver bli fler! Kontakta
gärna TVG, 44 136 eller Norbergs
kommun 29 131, så får du veta mer
eller anmäl intresse.
Tillsammans kan vi åstadkomma
mycket!

Eva-Lena Silva, t.f. informatör
———

Efterlängtad vårnyhet!
Naturpasset cykel- och fotorienteringen startar 27 maj
Cykelkartan är delvis på ett helt nytt
område, Norberg sydost.
Försäljningsställen:
Coop Konsum, Engelbrektsloppets
kansli och Norbergs Turistinformation.
Vi ses ute i naturen!
Arrangör Norbergs Orienteringsklubb

Flyttfirma

Information från Migrationsverket.
Intervju med Kicki Kjämpe,
enhetschef mottagningsenheten Västmanland.
Migrationsverket har från och med 7
maj 2014 avtal med tre entreprenörer
gällande boende för asylsökande i
Norberg. Dessa tre boenden är upphandlade av Migrationsverket:
Klackbergsgården 110 platser, Gäsjö
Hotell (Fliken) 92 platser samt
Björkås 70 platser.
Björkås är enda anläggningen som är
anpassad för eget hushåll.
I Kärrgruvan hyr Migrationsverket
lägenheter till marknadspris för asylsökande. I dagsläget finns där plats för
106 personer.
Migrationsverkets personal finns på
olika förutbestämda tider på de olika
boendena i kommunen för att hjälpa
de asylsökanden som bor på anläggningarna.
De största grupperna asylsökande som
kommer till Sverige, är från Syrien och
Eritrea och alla som anländer till Västmanland, tillhör Migrationsverkets
Västeråskontor.
Vill du veta mer eller ha kontakt, så
besök Migrationsverkets hemsida:
www.migrationsverket.se
Eva-Lena Silva, t.f. informatör
———

———
Intervju med Annica Hedberg Roth ang.
Sommarlovsentreprenörer 2014
Solen skiner och arbetet med årets
Sommarlovsentreprenörer är i full
gång. Just nu pågår antagningsworkshops med de ca 40 ungdomar som
sökt till de max 14 platser som vi har.
Vi drar igång konceptet den 7 juni och
håller sedan på under större delen av
sommaren. Vi välkomnar varmt alla
som vill stötta dessa framtidens företagare. De behöver goda råd, nätverk,
kunder, erfarenheter m.m.
Vill man komma i kontakt med oss så
nås vi lättast på:
Annika.hedberg@bfhsk.se
Solsken och värme önskar Annika
Hedberg Roth
Eva-Lena Silva, t.f. informatör

———

Mångfaldsfest 17 maj!
En alldeles underbar lördag var det
bjudet till ”Mångfaldsfest” i NVU:s
lokaler vid biblioteket.
Man möttes av frestande dofter från
eritreansk och afghansk mat och det
svenska bidraget bestod av smörgåstårta. Ögat gladdes åt de vackra
dräkter som våra nya kommuninnevånare bar. Dans och musik,
bland annat av Bergslagens folkhögskola.
Arrangör och initiativtagare var
studieförbundet ABF tillsammans
med Integration Norbergs kommun

Norbergs turistinformation
sommaren 2014.
Turistinformationen är bemannad
17/6-16/8
Tisdag-lördag
Välkommen!

11-16

———

Karbenning!
Söndag 1/6 är det Loppis och
Hantverksmarknad i Karbenning!
Platsen är Bygdecentret i Karbenning
kl. 11-16
Fynda gamla skolböcker, bänkar och
stolar. Lokalproducerad glass, fika
och mycket mer!
Vill du veta mer, ring: 070-644 98 73
Den 12 juni för 20 år sedan, återinvigdes Karbennings station.
Fira jubileumsåret genom att åka tåg.
Vill du veta mer, kontakta:
Marie, tel. 070-321 14 49

Evenemang maj/juni 2014
Maj
27/5 Start för cykel och fotorienteringen
31/5 Skivmässa i Kärrgruveparken
Juni
1/6 Marknad i Karbenning
6/6 Nationaldagsfirande på Hembygdsgården Karlberg
14/6 Myrbergsrallyt (Veteranbilar)
14/6 Bilutställning/Raggarträff Kärrgruveparken
20/6 Traditionellt midsommarfirande på Hembygdsgården Karlberg.
Öppettider museer i Norberg:

Bergslagens medeltidsmuseum med Nya Lapphyttan
Öppet dagligen 12 maj - 14 september kl. 10 – 16. Midsommarafton och 3 juni
stängt.

Norbergs Gruvmuseum
Öppet alla dagar 9 juni - 17 augusti kl 10 – 15. Midsommarafton stängt.

Informationsplats i Klackbergs naturreservat
Öppet alla dagar 9 juni - 17 augusti kl 10 – 15. Utställningen har flyttat till
transformatorhuset vid Storgruvan inne i reservatet.

Utställning Naturbruk i Maskinhuset Mossgruveparken
Öppet alla dagar 9 juni - 17 augusti kl 10 – 15.

Barnens Bergslag
10/7-17/9 På Bergslagens medeltidsmuseum – Nya Lapphyttan kan du prova
att göra vaxljus, skinnpung, barkbåt, käpphäst, svärd, sköld. Du kan också rida
på trähäst, klä ut dig till medeltidsbarn, prova minivattenhjulet, leka medeltida
lekar, skriva med gåspenna, rita runor, rita och måla.

Eva-Lena Silva, t.f. informatör

(Uppdaterade och inrapporterade evenemang hittar du på norberg.se )
Med reservation för ev. ändringar

