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Köket på Björkängen ska byggas om 
så att mer mat kan lagas från  
grunden, till glädje för våra gamla 
och för att bidra till ett mer hållbart 
klimat. Kommunen ska bli bättre på 
att marknadsföra lediga tomter, ut-
reda rasrisker i gamla gruvområden 
och förhoppningsvis bli en Fair Trade 
City. Det finns fler områden som 
behöver utvecklas och förstärkas 
men det får vi återkomma till i  
framtida budgetar.  

Trygghetsvandring 

Brottsförebyggande rådet har i  
november tillsammans med bl. a. 
Ungdomsrådet och Hyresgäst-
föreningen genomfört den tredje 
årliga trygghetsvandringen.  
Ett konkret resultat av tidigare års 
vandringar är att Gamla Banan  
numer har belysning. Övriga före-
slagna åtgärder ligger kvar på önske-
listan till kommande budgetar. Att 
vår kommun ska upplevas som trygg 
att vistas i är ett av de mål som vi  
prioriterat att jobba för.  

Efter storbranden 

Mycket arbete återstår efter den stora 
skogsbranden. En liten, men nog så 
viktig del, är att försöka bevara våra 
olika upplevelser. Jag hoppas att 
många som vistades i och kring  
Norberg de kritiska dagarna i somras 
deltar i kommunens och länsmuséets 
projekt. Skriv ner din berättelse,  
din upplevelse och låt framtida  
generationer ta del av den.  
Kommunen deltar i en tackceremoni 
i Västerås för alla som hjälpte till på 
olika sätt under branden och i en 
nationell heldagskonferens om  
lärdomar från krisen.  

Dessutom är jag inbjuden att prata 
om våra erfarenheter av krisledning 
för flera olika organisationer och 
landsändar.  
Det finns mycket att utvärdera och i 
vår strävan att hela tiden utvecklas 
och bli bättre måste vi lära även av 
denna tragiska katastrof.  

Med förhoppning om många ljus-
glimtar i höstmörkret, 

Åsa Eriksson (S),  
Kommunalråd i  
Norberg  
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Äntligen vardag 

Efter sommaruppehåll, storbrand, 
valrörelse och politiska förhand-
lingar om styret i kommunen är det 
hjärtinnerligt skönt med lite vardag 
igen. Två nya partier har tagit plats 
i kommunfullmäktige och många 
nya politiker syns i de beslutande 
församlingarna. Spännande!  
Politiker är medborgare och ju fler i 
befolkningen som vill bidra till  
lokalt politiskt arbete desto bättre 
speglar besluten det medborgarna 
egentligen tycker.  

Vi socialdemokrater fortsätter att 
styra Norberg men behöver få stöd 
av minst ett parti till för att få  
majoritet för våra förslag i  
kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige. Det betyder att övriga 
partier också kan få igenom förslag 
utan socialdemokraternas stöd.  

Budget 2015 

Kommunfullmäktige var enigt när 
vi beslutade om Budget för Norbergs 
kommun år 2015. Det är första 
gången under min tid som  
kommunalråd som budgeten inte 
innehåller några besparingskrav. 
Det känns mycket bra.  
Det är fortsatt snäva ramar som 
gäller men vi kan i alla fall utlova 
fler avdelningar och mer personal i 
förskolan, mer pengar till barn i 
behov av särskilt stöd, utökade  
öppettider och kulturskola för alla 
barn på Unkan 

 



 

Vill du berätta om dina upp-
levelser kring branden? 

Norbergs kommun och Västman-
lands läns museum samlar in  
berättelser och upplevelser från  
sommarens stora skogsbrand.  
Av särskilt intresse är upplevelser 
från måndagen den 4 augusti 2014, 
när branden kom allt närmare  
Norberg och tvingade boende  
utanför Norbergs tätort att lämna 
sina hem.  
 
 
”Skogsbranden i Västmanland bröt ut den 
31 juli 2014 och tog lång tid att både  
kontrollera och släcka. Först den 11  
september 2014 avslutades officiellt  
räddningsinsatserna i det branddrabbade 
området.  Branden var och är en dramatisk 
händelse i såväl Sveriges historia som i den 
lokala historien. De flesta har berörts på 
något sätt och för vissa har det inneburit 
stora förluster.  
Länsmuseet och kommunen vill nu samla  
in medborgarnas berättelser kring den stora 
branden och särskilt från måndagen  
den 4 augusti.  
Dagen då branden kom allt närmare  
Norberg och tvingade boende utanför  
Norbergs tätort att lämna sina hem.  
 
Berätta om dina upplevelser kring  
branden!  
Det går bra med både kortare och längre 
berättelser.  
Dessa kan vara i form av texter och det går 
även bra att bifoga bilder eller videofilmer 
som anknyter till händelserna.  
Berätta gärna vem som tagit bilden eller 
filmat samt var och när bilden/filmen är 
tagen.  
Det går även bra att utveckla vilka tankar 
och känslor som kommer upp i anslutning 
till bild- och filmmaterialet. ” 
 

     ——— 

Berätta om dina upplevelser under 
måndagen den 4 augusti 2014 

Vilka minnen har du från måndagen 
den 4 augusti?  
Vart befann du dig?  
Vad gjorde du under dagen och/eller 
under kvällen?  

Var du kvar i Norberg eller åkte du 
iväg någonstans?  
Varför valde du att stanna/åka iväg? 
Hur gick dina tankar under dagen/
kvällen?  
Vilka upplevelser och intryck har 
fastnat hos dig?  
Hur känns det när du tänker tillbaka 
på den dagen? 
 

Berätta om dina upplevelser av 
den stora skogsbranden 

Hur påverkades du utav branden? 
Vilka är dina starkaste upplevelser 
och minnen ifrån branden?  

Var befann du dig när du fick höra 
om branden?  
Hur gick dina tankar då?  
Hur gick dina tankar när branden 
kom allt närmare Norberg?  
Gjorde du något särskilt när branden  
närmade sig?  
Hur känns det när du tänker tillbaka 
på upplevelserna? 

Ditt svar kommer att finnas tillgängligt  
för forskare och andra i arkiven hos  
Norbergs kommun och Västmanlands  
läns museum. Vid användandet av  
frågesvar, genom citat eller på annat sätt, 
ska arkiven och användarna värna om 
meddelarens och andra berörda personers 
integritet.  
Text- och bildmaterial lagras och  
tillgängliggörs i kommunens och länsmuseets 
arkiv.  
Den som lämnar text- och bildmaterial 
anses medge sådan lagring samt publicering  
i olika distributionskanaler (webbplats etc.) 

 
 

Berättelsen lämnas till Norbergs 
kommun 

Du kan välja att maila in den till  
info@norberg.se eller skicka in ditt  
svar med post till Norbergs kommun, 
Box 25, 73821 Norberg. I anslutning  
till ditt svar ska du uppge din post-  
och gatuadress, om du är man eller 
kvinna samt din ålder. I övrigt är det 
tillåtet att vara anonym.   
Vill du, så kan du också uppge ditt 
fullständiga namn. Har du några 
frågor vänligen kontakta Ulf Öhman 
0223 29033 eller Ulla-Britt Ljung 
0223 29126, Norbergs kommun. 
 
Ulla-Britt Ljung, verksamhetsstrateg 
 0223-20 126 

                      ——— 
 

Höstmörker = reflex! 

Nu när höst– och vintermörker råder  
stor del av dygnet, så är det extra  
viktigt att använda reflexer eller  
reflexväst för att synas. 
 
Enligt NTF så inträffar 40 procent av 
alla trafikolyckor där gående är  
inblandade, när det är mörkt. Genom 
att bära reflexer syns du bättre och 
minskar risken för att råka ut för en 
olycka betydligt. 

 

 

Eva-Lena Silva, t.f. informatör  
0223-29 131 

 



 

Nya avgifter på biblioteket från 
och med 1/1-2015 
 
Förseningsavgifter. 
Vuxenbok/tidskrift   
5:-/vecka 
Videofilm/spel   
10:-/dag, max 100/film/spel 
Barnbok 
Ingen avgift 
Högsta avgift/återlämningstillfälle 
200:- 

Ersättning för förkomna/förstörda 
medier 

Vuxenbok 
250:- 
Barnbok lånad av vuxen 
100:- 
Pocketbok 
50:- 
Ljudbok/musik-CD 
150:- 
Videofilm/TV-spel 
400:- 
Lånekort 
10:- 
Eva-Lena Silva, biblioteket, 0223-29 131 

     ——— 

Skyltsöndag i Norberg! 
 
Söndagen den 30 november är det  
1:a advent och skyltsöndag! 
Ett digert program går av stapeln i 
Norberg mellan kl. 13 och 17. 
På och runt om Torget: 
13.00 Avtäckning av skyltfönster 
med tal av Kent Persson,  
vice kommunstyrelseordförande. 
13.10 Tomtejakten startar 
14.00 Norbergsutmaningen 
15.00 Belladonnakören 
15.15 ”Lykt-tåget” startar vid  
           Abrahamsgården. (Scouterna) 
16.00 Dans kring granen 
16.30 Eldshow och avslutning 
          ”Draco Spiritus” 
Under dagen kommer Linnea Björn 
från Idol att uppträda.  
Marknadsplats på torget med för-
säljning av granar, hantverk, korvgrill-
ning, ansiktsmålning, häst & vagn 
mm. Fiskdamm och glögg vid Ica 
samt tävla och vinn julskinka vid 
Konsum. 
Klockargårdens har en mini-
marknad. 
 
Skinnarängs kvarn tillsammans med 
Lions Club i Norberg har tradition-
ell marknad i annorlunda miljö med 
tävlingen ”Hur mycket väger  
stenen?”, lotteri med vinst Peppar-
kakshus, fiskdamm, utdelning av  
stipendier samt försäljning av hant-
verk. 
Biblioteket har öppet med 
”Tomtejakten”, boklotteri samt 
konstutställning av ”Norbergs  
Bergslags konstförening”, film  
”Spelet om Norbergsstrejken” 
 
Välkommen till  
Norberg! 
Arr: Handlarna i Norberg, 
Lions, Skinnarängs kvarn,  
privatpersoner, Norbergs kommun m.fl. i  
samarbete 

Beslut i korthet från kommun-
fullmäktiges sammanträde den 
10 november 2014 

 

Skattesats för år 2015 

Enligt kapitel 8, § 6 i kommunallagen 
ska kommunstyrelsen före oktober 
månads utgång föreslå skattesatsen 
för den kommunalskatt som ingår i 
preliminär skatt för inkomst under 
det följande året. 

Kommunstyrelsens förslag till  
kommunfullmäktige var att den  
kommunala skattesatsen för år 2015 
ska vara oförändrad i förhållande till 
2014 års skattesats.  
Kommunfullmäktige antog förslaget 
till oförändrad skattesats. 

Rapport från krislednings-
nämnden 

Den 4 augusti gjorde ordföranden i 
allmänna utskottet, Åsa Eriksson (S), 
bedömningen att situationen med 
pågående skogsbrand var en  
extraordinär händelse som medför att 
krisledningsnämnden ska träda i 
funktion. Under perioden mellan den 
4 augusti och 11 augusti så hade  
krisledningsnämnden 9 samman-
träden. 

Under kommunfullmäktiges  
sammanträde så redogjorde Åsa  
Eriksson för ärendet. 

Kommunfullmäktige beslöt sedan att 
godkänna redovisningen av kris- 
ledningsnämndens arbete under 
skogsbranden 2014 och att den  
ekonomiska redovisningen görs  
vid budgetuppföljningen och i års-
redovisningen. 

 

Andreas Johansson,  
kommunsekreterare, 0223-29 106 

Evenemang  
November/december 2014  
26 Fruntimmersfika 
26-27 Konsert, Bergslagens Folkhögskola 
27 After work supé 
30 Julmarknad Torget 
 Julmarknad Skinnarängs Kvarn 
  Vernissage Norbergs Bergslags  
             Konstförening, på Biblioteket 
 Film, ”Spelet om Norbergsstrejken” 
 på Biblioteket  
December 
6, 7 Monologer, Bergslagens Folkhögskola 
11 After Work Supé 
12 Luciafirande, Teaterbiografen 
16 Julallsång med Olle & Majja 

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


