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En helt fantastisk sommar börjar 
närma sig sitt slut. Jag hoppas att du 
har haft möjlighet att njuta av den.  
I Norberg har vi bland annat kunnat 
glädjas åt uppskattade löpar- och  
cykelarrangemang, en i nationell och 
internationell media omskriven  
Norbergfestival samt andra kultur- 
och musikevenemang av alla de slag. 
Kul! 

 Norbergs Kommun genomför vart 
tredje år en medborgarundersökning 
med hjälp av SCB för att ta del av  
vad femhundra slumpvis utvalda  
norbergare tycker. Enkäten handlar 
bland annat om hur nöjd man är med  
affärsutbud, kommunikationer och 
upplevd trygghet men också nöjd-
heten med den kommunala servicen.  
Hälften av de tillfrågade i år har valt 
att inte svara. Av de som har svarat är 
den största gruppen 55-74 år. Det 
som är slående är att nöjdheten i  
enkäten överlag är något lägre i  
Norberg än i genomsnittskommunen 
och lägre än den var hösten 2010.   
 
Det märkliga med resultatet av årets 
medborgarundersökning är att det 
inte riktigt stämmer överens med de 
brukarundersökningar som regelbun-
det görs. Låt mig ge några färska  
exempel: av de som har barn i för-
skolan i Norberg våren 2013 uppger 
99 av 112 svarande att de samman-
taget är nöjda med verksamheten. 
106 av 133 svarande föräldrar uppger 
att de är nöjda med grundskolan i 
Norberg.  
90 % av niorna som gick ut grund-
skolan i Norberg i våras hade god-
kända betyg i samtliga ämnen.  

Motsvarande siffra för hela Sverige 
var förra våren 77 %. Grundskolan i 
Norberg lyckas alltså mycket bra.  

I Socialstyrelsens enkät hösten 2012 
uppger 100 % av de svarande i  
Norberg att de är helt eller delvis 
nöjda med sitt särskilda boende inom 
äldreomsorgen, vilket förstås är det 
bästa resultatet i hela landet.  

När vi förtroendevalda försöker 
skapa oss en uppfattning om vad  
övriga medborgare tycker om  
kommunala verksamheter är bilden 
alltså kluven: brukarna är över lag 
nöjda, verksamheterna visar inom de 
flesta områden bra resultat men i 
medborgarundersökningar är de sva-
rande inte nöjda. Vad beror detta på? 
Är det så enkelt att förklaringen ligger 
i formuleringen av frågorna i med-
borgarenkäten: vad tror eller tycker du 
om förskolan/grundskolan/
äldreomsorgen i din kommun?  
Om det är så enkelt, varför tror vi 
norbergare att de kommunala verk-
samheterna är sämre än vad de i 
själva verket är?  
 
Om du som läser har några tankar 
eller teorier kring något av ovanstå-
ende är du varmt välkommen att 
kontakta mig och dela med dig.  
 
 
 
 
 

 

Åsa Eriksson (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 

Årsredovisningar 

 
Vid fullmäktiges sammanträde  
2013-06-10,  antogs årsredovisningen 
2012 för Norbergs kommun.  
Denna hittar du på kommunens  
hemsida:  
norberg.se/Norbergs kommun/
ekonomi.  

Våra samverkansförbund redovisade  
också sina årsredovisningar. Dessa 
hittar du på kommunens hemsida: 
norberg.se/Norbergs kommun/
kommunalförbund. 
 
 Om du inte har tillgång till internet, 
så kan du kontakta kommunkansliet. 
0223—29 000, för att få tillgång till 
pappersutskrift. 

Eva-Lena Silva, t.f. informatör 

                       ——- 

Bibliotekets öppettider  från och 
med 2/9 2013 
Måndag  12-19 
Tisdag-torsdag 12-18 
Fredag  12-17 

Observera! 
Biblioteket stänger fredag 27/9 
på grund av utbildning 

   
  ——- 

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 



Årets Företagarkommun 2012 

Populär visning av Trygghets-
boendet i Norberg! 

Drygt trehundra intresserade  
personer, besökte under två dagar, 
Trygghetsboendets visningslägenhet 
på Kornettgatan. Idag är drygt hälften 
av de 24 lägenheterna uthyrda. För 
dig som inte hade möjlighet att 
komma under de första visnings-
dagarna, planeras ett nytt visningstill-
fälle och detta kommer att  
annonseras under september månad. 
 
Monica Hed-Johansson , Fastighetschef 
Fagersta och Norbergs kommuner 

                    ———- 
Fredag den 13 september 
Magiska Möten i Kärrgruve-
parken! 

 
Projekt Linje 500 inbjuder  till en 
fullspäckad kväll för alla som vågar 
mellan 19:00-23:00 

Temat för kvällen är bokserien  
Cirkeln och Eld. Författarna, Mats 
Strandberg, uppväxt i Fagersta och 
Sara Bergmark Elfgren medverkar!! 

De har blivit väldigt populära och i 
höst kommer del  3, ”Nyckeln” ut. 
Film är också på gång. Passa på att få 
dina böcker signerade! Dessutom blir 
det utlottning av böcker m.m.  

Böckernas dramatiska handling ut-
spelas i Engelsfors, som råkar ha lik-
heter med Norberg och Fagersta. I 
Kärrgruveparken händer det märk-
liga, skumma saker. Onda krafter vill 
ta över… 

Vad händer mer den 13:e? Jo,  
Beautytown spelar, TRIX gör eld-
magi, VL kör specialchartrad buss . 
Du som vill åka buss, prata med per-
sonalen på Unkan eller Bibblan! 
Fritt inträde!  
Arrangörer: Biblioteken längs buss-
linje 500/550 med stöd från 

 

 

 

Statens Kulturråd och i samverkan 
med VL, Kärrgruveparken, 
Rabén&Sjögren.  Välkommen! 
 
Pia Carlsson, bibliotekspedagog       
  ———- 
Från beredskapssamordnaren 

Att tänka på…. Barn och cykling 
Nu har skolan börjat igen 
och många barn cyklar till 
skolan.  
Innan du tillåter ditt barn att ge sig ut 
i trafiken så se till att de kan de trafik-
regler som gäller och att de vet vilka 
faror som kan uppstå. Ett tips är att 
ni tillsammans cyklar eller promene-
rar skolvägen och diskuterar vilka 
faror och regler som finns längs 
vägen. 

Att cykla betyder att man är en  
trafikant på vägen och för barn  
mellan 7-12 år och tonåringar mellan 
13-17 år är cykelolyckor en av de  
vanligaste orsakerna till skador och 
de flesta olyckorna är singelolyckor. 

Tänk på att inte låta barnen cykla på 
för stor cykel och att barn under 5 år 
inte är mogen nog för att cykla på en 
tvåhjuling, stödhjul ger en falsk  
säkerhet och kan leda till att barnen 
kan göra sig illa riktigt ordentligt. 
 Och kom ihåg att enligt lag måste 
alla barn under 15 år använda hjälm  

när man cyklar och se till att hjälmen 
är CE märkt. Cykeln måste även ha 
en ringklocka. 
Mer information om barn och trafik 
finner du på www.dinsäkerhet.se  

Med vänlig hälsning 

Anna Nilsson, beredskapssamordnare för 
Fagersta och Norbergs kommuner. 
                    ———- 
Bruksledens dag 1/9 

 
 Fagersta och Norbergs kommuner 
inbjuder till ett gemensamt frilufts-
arrangemang, Bruksledens dag sönda-
gen den 1/9. 

Vi går längs leden från olika håll,  
Fagerstabor bussas till Klackberg och 
Norbergsbor bussas till Semla, för att 
sedan påbörja promenaden hem. Vi 
möts vid Lilla Älgsjön för en trevlig 
stund tillsammans. Erik Brate kom-
mer att berätta lite om området. 
Egen matsäck medtages. 
 
Avresa Klackberg: 09:30 
Avresa  Semla: 10:00 
 
För ytterligar information, kontakta: 
Fagersta kommun 
Bo Axelsson 0223-44 537 
Norbergs kommun 
Eva-Lena Silva 0223-29 131 

Välkomna! 

Evenemang augusti – september 2013 
Augusti 
19/5-31/8  Utställning ”6:e Sinnet” 
10/8-25/8   Utställning. Tre akvarellmålare—tre karaktärer 
      Galleri Abrahamsgården. 
31/8  Lapphyttedagen. Aktiviteter för alla åldrar. 
31/8  Torson, Docenterna, Sator, Kärrgruveparken 
31/8  Konsert, Dottevi-kvartetten, Norbergs kyrka 
31/8-15/9   Medeltida järnframställningshelger. 
September 
7/9  Hantverks– och byggnadsvårdsdag, Abrahamsgården 
13/9  ”Fredag den 13!”. Se separat information detta blad. 
Med reservation för eventuella ändringar 


