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Frågan om var den framtida lek-
parken och mötesplatsen ska ligga 
fortsätter att engagera. Det bådar 
gott inför den stundande webom-
röstningen, där alla myndiga nor-
bergare kan vara med och påverka 
valet av plats. Den som inte har 
tillgång till internet hemma kan få 
hjälp att rösta på ett av tre alter-
nativa områden av personalen på 
biblioteket. 
Politiken har hela tiden velat se 
en mötesplats i det som kommit 
att kallas lekpark. En plats där alla 
- oavsett ålder - kan träffas, leka, 
koppla av och prata med varandra.  
För att involvera barnen i utform-
ningen av parken bjuds alla nor-
bergare som ännu inte fyllt 18 år in 
till kommunhuset en lördag i mars 
för att ge sin syn på vilken typ av 
aktiviteter och lekutrustning som 
önskas.  
Önskemålen blir en del i underlaget 
för utformningen av mötesplatsen. 
Tanken är att lekparken och mö-
tesplatsen succesivt ska växa fram 
under en tioårsperiod.  
 
Migrationsverket öppnade som 
bekant ett asylboende i Bolagsha-
gen i Kärrgruvan strax före jul. 
Flera norbergare har engagerat sig 
för att välkomna flyktingarna på ett 
positivt sätt och det är jag mycket 
tacksam för. Migrationsverket kom-
mer inom kort att hyra fler lägen-
heter i Bolagshagen.
Så långt har dialogen med kom-
munen fungerat bra. Alla partier i 
Kommunstyrelsen i Norberg har 
ställt sig bakom ett brev till

Migrationsministern där vi ifråga-
sätter Migrationsverkets nationella 
upphandling av asylboenden, där en 
privat aktör blivit godkänd för 131 
platser i Fliken utan att Norbergs 
kommun fått någon som helst in-
formation. Det är vi starkt kritiska 
till. För att vi ska lyckas med ett bra 
mottagande och en framgångsrik 
integration måste dialogen med 
kommunerna förbättras. Vi hoppas 
på en dialog med Justitiedeparte-
mentet inom kort.  
 
 Norbergs kommun har förbättrat 
skolresultaten snabbast av alla kom-
muner i hela landet. Vi är inbjudna 
att berätta om hur det gick till på 
den nationella konferensen Kom-
munens Kvalitet i Korthet i Stock-
holm. Alla inblandade - både elever, 
föräldrar, lärare, övrig skolpersonal, 
skolledning och ansvariga politiker 
- har anledning att sträcka på sig 
och vara rejält stolta över prestatio-
nen. Och bäst av allt är förstås att 
våra unga idag har bättre kunskaper 
och står väl rustade för vuxenlivet. 
 
 Engelbrektsloppen står för dörren 
och med det många besökare i vår 
vackra kommun. Jag vill passa på 
att tacka alla ideella krafter som på 
olika sätt bidrar till att göra detta 
till ett otroligt bra och uppskattat 
engagemang. Och tack till alla som 
står för ett gott värdskap och får 
ännu fler att uppskatta Norberg.  
Vi ses i och omkring spåren!

Åsa Eriksson, Kommunstyrelsens  
ordförande (S) 

Årets företagarkommun 2012

Offentlig hearing - vargfrågan 
 
Tema- Oskygga rovdjur. 
Vad är ett oskyggt rovdjur? Hur 
hanterar man oskygga rovdjur, hur 
ser länsstyrelsen, viltskadecenter på 
oskygga rovdjur?  
 
Datum: Måndagen den 28/2 
Klockan: 18:30-20:30 
Plats: Teaterbiografen 

Medverkande:
Representanter från länsstyrelsen 
samt viltvårdscenter Grimsö
Moderator: Sten Nordström

Välkommen!
Arr: Kommunfullmäktige i  
Norbergs kommun

Ny tur-lista för Norbergar’n 

Norbergarn’s nya turlista för 2013 
finns nu ute. Du hittar den på  
norberg.se under kommunikationer. 

Den finns även att hämta på  
biblioteket samt turistinforma- 
tionen. 
 
Eva-Lena Silva 
T.f. informatör



Stängt på biblioteket 12/3 
 
Biblioteket samt tidningshörnan 
har stängt hela dagen den 12/3 på 
grund av utbildning.
Välkommen åter 13/3! 
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Beslut i korthet från kommun-
fullmäktiges sammanträde den 
10 december 2012

Uppdatering av de lokala ord-
ningsföreskrifterna för torghan-
deln
Riksdagen har den 12 April beslutat 
att lagen om tillfällig försäljning ska 
upphöra vid utgången av septem-
ber månad år 2012. Lagen har till 
syfte att ta till vara konsumenters 
intresse i samband med tillfällig 
försäljning. Detta anses i dag tillgo-
doses av annan mer ändåmelsenlig 
reglering.
Lagen om tillfällig försäljning 
upphörde i september 2012. Därför 
krävs vissa ändringar i de lokala 
ordningsföreskrifterna för torg-
handeln. Komunfullmäktige har 
beslutat att anta de ändringar som 
föreslagits av Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund. 

Svar på motion om jägarexamen 
för högstadieelever 

En motion om att högstadieelever 
ska ges möjlighet att läsa jägar-
examens teoridel inom ramen för 
Elevens val har inkommit. 
Kommunfullmäktige har beslutat 
att motionen avslås med motive-
ringen att jägarexamens teoridel till 
sitt innehåll och sin inriktning inte 
är förenlig med kunskapskraven 
enligt skollagen.

Förlängning av lån till Norbergs 
bollklubb
Norra Västmanlands ekonomiför-
valtning har lämnat en redovisning 
av kostnader som föreningen har 
rapporterat till kommunen. Full-
mäktige beslutade att lånet till Nor-
bergs bollklubb förlängs till den 31 
december 2017.

Internetomröstning mötesplats/
lekpark

Torsdagen den 31/1 2013 startar 
rådgivande internetomröstning 
angående placering av  
mötesplats/lekpark. Omröstningen 
pågår till och med 21/2.  
För att kunna rösta måste du vara 
mantalsskriven i Norberg och ha 
fyllt 18 år. 
Själva röstningsförfarandet går till 
så att du klickar in dig på en speciell
omröstningssida som är länkad från 
kommunens hemsida, norberg.se 
samt kommunens facebooksida. 
Sedan är det bara att följa instruk-
tionerna. 
 
För dig som inte har tillgång till 
internet eller dator, så finns en  
speciell ”röstningsdator” på  
biblioteket. Där kan du rösta under 
bibliotekets öppettider.
Måndag:   12-19 
Tisdag - torsdag  12-18 
Fredag    12-17 
Du får givetvis hjälp av bibliotekets 
personal om du så önskar.  
Resultatet kommer att publiceras 
sedan rösterna räknats samman.

Svar på medborgarförslag om 
heltidsanställning 

Ett medborgarförslag om rätt till 
heltid för anställda i kommunen har 
inkommit . Förslaget innebär att 
alla tjänster i kommunen ska vara 
heltid och att deltid ska ses som en 
möjlighet. 
Kommunfullmäktige beslutade att 
de tjänster som utannonseras bör 
omfatta 100 %. 
 
Vik. kommunsekreterare 
Tove Winqvist

En rådgivande omröstning, av lek-
redskapstyper, för barn under 18 år, 
kommer att genomföras lördagen 
den 16/2 mellan 13-17. 

Mer information kommer på  
norberg.se samt kommunens 
facebook-sida 

Eva-Lena Silva 
T.f. informatör 

Evenemang 
 
Januari 
28/1  Offentlig hearing-Vargfrågan 
 
Februari 
8/2    Konsert m. Westmannafolk 
          och Kerstin Stilling 
9/2    MåBraFilmfestival 
9/2    Kristinaloppet 
10/2  Engelbrektsloppet 
          Engelbrektshalvan 
11-17 Hälsoveckan 
16, 17, 18, 19 och 20 
          Musikal,”Hemligheter” 
27      Film, ”Searching for    
          Sugar Man” 
 
Med reservation för eventuelle ändringar 



I februari startar filmvisningen 
på Teaterbiografen !
 
Februari
8/2 MåBraFilmfestival 14-00.00 
      Kalle Stropp & Grodan Boll
      Isdraken
      Den goda fen 
      Hassel Privat spanarna 
      Led Zeppelin Celebration day 
 
27/2  Searching for Sugar Man 
 
Mars 
6/3    Good bye Lenin
13/3  Den siste mammuten
20/3  Jane Eyre
27/3  Råttfångaren
3/4    Sophie Scholl 
 
April
10/4  Avsked
17/4  Midnatt I Paris
24/4  Hugo 
 
Maj
1/5   Äta sova dö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kontakta Rolf  Rydelius för  
ytterligare information 0223 29 129
 
 

Höjd avgift vid försening,  
förkommet och förstört material 
vid Norbergs kommunbibliotek. 
 
Avgift vid försening 

Bok, tidskrift   
5:- per påbörjad vecka. 
Högst 50:-/bok eller tidning

Videofilm/spel                    
10:-/dygn.  
Högst 50:-/film eller spel

Högsta avgift per 
återlämningstillfälle 200:-

Ersättning för förstört eller  
förkommet material 

Vuxenbok:       250 kr
Barnbok lånad av vuxen:  100 kr
CD-skiva:       150 kr
Pocketbok:         50 kr
TV-spel/film           300 kr
Alternativ vid samtliga:  
anskaffningsvärde. 
 
Avgifterna gäller från 2013-01-01. 
Du som vet att du har försenade 
böcker hemma, kan lämna tillbaka 
till 2012 års avgift till och med  
28/2 2013. 
 

 
 

Eva-Lena Silva 
Verksamhetschef  bibliotek och turism
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Upphörande av dagverksamhe-
ten på Öjersbogården!

Socialförvaltningen har tilldelats 
en ekonomisk ram som de senaste 
åren, samt kommande år, är mycket 
stram utan utrymme för oförut-
sedda händelser. 
 I samband med övertagandet av 
hemsjukvården i september 2012 
uppstod en sådan oförutsedd 
händelse, vilket medförde att fick 
en icke finansierad personalkostnad 
på ca 350 000. Då vi redan var i ett 
kärvt läge för att anpassa oss till 
den ekonomiska ramen för 2013, 
vilket motsvarade ca 2.5 miljoner, 
fattades beslutet om upphörande av 
dagverksamheten.
I samband med detta arbetar nu 
förvaltningen med att se över hur 
vi ska möta morgondagens behov 
av sociala mötesplatser. Vi har på-
börjat och fortsätter hemrehabilite-
ring för våra pensionärer i ordinärt 
boende.  
Vi kommer att fokusera på hur vi 
på bästa sätt kan tillgodose våra 
pensionärers behov av den sociala 
gemenskapen. 
Vi kommer att ta hänsyn till de för-
slag och synpunkter som kommit 
socialförvaltningen tillhanda.

Lennart Skansfors,  
ordförande sociala utskottet 

Liselotte Eriksson,  
förvaltningschef  

Ulla Agerblad, 
områdeschef


