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Sedan började en kaosartad tid där 
veckan då storbranden rasade  
okontrollerat saknar motstycke i vår  
historia. 
 
Omläggningen av bussturer gav  
terminen en turbulent start,  
valresultatet innebär många helt nya 
kommunpolitiker och antalet  
asylsökande som finns i vår  
kommun skapar en stor anspänning  
i verksamheterna.  
 
Kontakterna med Migrationsverket 
och regeringen har varit många  
under hösten för det är helt orimligt 
att en liten kommun ska hysa 736 
asylsökande.  
Regeringen har lyssnat och  
Migrationsverket minskar nu antalet 
platser i Norberg.  
Trycket på förskola och skola är  
fortfarande stort och kommun-
styrelsen har beslutat att öppna flera 
nya förskoleavdelningar inom kort.  

Budget 2015 

Med anledning av att riksdagen  
röstade ner regeringens förslag till 
statsbudget går Norbergs kommun 
miste om ca 3,5 Mkr nästa år  
(bl a 1 Mkr till äldreomsorgen och  
ca 2 Mkr till skola och förskola).  
Kommunfullmäktige har beslutat  
att ändå möjliggöra för en tilläggs-
budget nästa år eftersom det t ex  
behövs personal till de nyöppnade 
förskoleavdelningarna.  
 
Behoven i verksamheterna är långt 
mycket större men kommunen kan 
inte göra av med mer pengar än vi  
får in.  

 

Efter långt och träget arbete har  
Norbergs kommun med hjälp av 
NVK fått till ett samarbetsavtal om 
utbyggnad av fibernät i tätorten. 
Det är en viktig strategisk fråga för 
kommunens utveckling och därför 
mycket glädjande. 
 
God jul och Gott nytt år! 

Efter denna händelserika sensommar 
och höst behöver vi nog alla ladda 
batterierna. Jag hoppas att alla  
norbergare får möjlighet till  
avkoppling, samvaro och många 
skratt under helgerna som väntar.  
För den som vill lära känna nya män-
niskor arrangerar Biblioteket ett  
alternativt julfirande som är öppet för 
alla. Ett fint initiativ som är mycket  
uppskattat.  
 
Åsa Eriksson (S),  
Kommunalråd i  
Norberg  

 

 

 

 

 
                         
 

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 

Åsas spalt december 2014 
 
Det år som nu går mot sitt slut är 
historiskt på flera sätt – framför allt 
p g a den stora skogsbranden.  

Året började med många åkare i 
slalombacken trots en relativt  
snöfattig vinter och ett regnigt  
Engelbrektslopp som genomfördes 
med äkta kämparglöd.  
När Skolverkets SALSA-resultat 
presenterades visade det sig att  
niorna i Norberg hade 22 % bättre 
måluppfyllelse än de ”borde ha”, 
sett till deras bakgrund. Det var 
åttonde bäst i Sverige!  

Norbergs kommun har i år på  
allvar börjat samarbeta och  
samplanera i regionen för  
bostadsbyggande, infrastruktur och  
persontåg från centralorten genom 
projektet Den Attraktiva Regionen 
(DAR).  
 
Kommunen har anställt fyra arbets-
lösa unga som får utbildning och 
erfarenhet inom omsorgen och 
våra nyanlända invånare kan numer 
läsa SFI i hemkommunen.  
 
Vi hade Sveriges femte högsta  
befolkningsökning första halvåret 
och har nu passerat 5 700 invånare. 
Hurra!  
 
Socialförvaltningen har infört  
Avlösarservice för anhörigvårdare, 
årskurs 7 gav ut en Kärlekstidning i 
juni och kommunfullmäktige har 
antagit ett Barn- och Ungdomspolitiskt 
program.  
 
 



 

Enkät gällande barnomsorg på 
obekväm arbetstid 

Komunfullmäktige har beslutat att 
anslå medel till barnomsorg på 
obekväm arbetstid. Uppdraget är 
att ordna barnomsorg på vardag-
kvällar mellan kl 18-23. 

Barn- och utbildningsutskottet vill 
samtidigt undersöka behovet av 
barnomsorg tidiga morgnar, före 
klockan 6, för att eventuellt  
erbjuda det. 

Alla vårdnadshavare som har barn 
på eller står i kö till kommunens 
förskolor och fritidshem kommer 
att få fylla i en enkät. 

Christina Wallin, Bitr. Förskolechef/
IKT-pedagog. 0223-29 175 

 

Alla Norbergs kommunala för-
skolor har haft besök av polisen. 

Polis Alexander och polis Petronella 
berättade om hur det är att vara polis 
och vad polisen kan hjälpa till med. 
Och naturligtvis visade de många 
spännande saker… 

På frågan ”Vilka vill bli poliser?” 
räckte i stort sett alla barnen upp  
handen så det blir många poliser i 
Norberg i framtiden. 

 

 

 

 

Förskolorna i Norberg 

Christina Wallin, Bitr. Förskolechef/
IKT-pedagog. 0223-29 175 

 

 

Beslut i korthet från kommun-
styrelsens sammanträde den  
17 november 2014. 

Val för den nya mandatperioden 

Med anledning av ny mandatperiod 
så måste nya politiker väljas till de 
olika grupper och organ som verkar 
inom kommunen. Vissa val görs av 
kommunfullmäktige och vissa görs  
av kommunstyrelsen. Kommun-
styrelsen valde nya politiker till  
näringslivsrådet och arbetsgruppen 
för infrastrukturfrågor. Till närings-
livsrådet valdes Åsa Eriksson (s) och 
Kent Persson (v) och till arbets-
gruppen för infrastrukturfrågor  
valdes Åsa Eriksson (s), Kent  
Persson (v) och Lars Persson (pnf). 

Gemensam kulturarvsportal 

Landstinget i Västmanland har  
föreslagit samtliga kommuner i  
Västmanland att tillsammans med 
landstinget driva, utveckla och för-
valta en kulturarvsportal om det  
Västmanlandska kulturarvet.  
Webbportalen ska främja att ett  
levande kulturarv bevaras, används 
och utvecklas. Kommunstyrelsen 
valde att underteckna det föreslagna 
avtalet. 

Andreas Johansson,  
kommunsekreterare, 0223-29 106 

 
Gåva till Norbergs kommun                       

En tavla målad av Ferdinand Boberg 
har skänkts till Norbergs kommun av 
Karl Lundkvist och mottogs  
lördagen 6 december under  
evenemanget ”Anna Boberg 150 år”. 

En fantastisk gåva som nu skall 
hängas upp på biblioteket i Norberg. 
 

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

Öppettider biblioteket under 
jul– och nyårshelgerna. 

22/12  12-19  
23/12  12-15 
24-26/12 Stängt 
29/12  12-19 
30/12  12-15  
31/12-1/1 Stängt 
2/1  12-17 
5/1  12-19 
6/1  Stängt 
 

Unkans öppettider jul– och nyårs-
helger 
22/12  16-21:30 
29/12  16-21:30 
7/1 öppnar Unkan igen med  
ordinarie öppettider. 
 
  ——— 

Alternativ Jul 24/12! 
Traditionsmässigt så anordnas 
”Alternativ Jul”  i bibliotekets  
Vinterträdgård den 24/12 klockan 
15.00-21.00. Ingen föranmälan  
behövs. Välkommen! 
Rolf Rydelius, 0223-29 129 eller  
070-24 99 931 

                  ————— 

En riktigt God jul och Gott 
nytt år 

tillönskas alla! 
 

     ——— 
Evenemang December 2014  
16 Julallsång med Olle & Majja 
18 Föreläsning, Jonas Hassen Khemiri 
21 Julkonsert med Belladonnakören 
24 Alternativ jul på Biblioteket 
24 Midnattsmässa. Norbergs kyrka 
25 Julotta, Karbennings kyrka 
31 Nyårsbön Karbennings kyrka 

Januari 2015 

6 Julens sånger, Norbergs kyrka 

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


