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Förbättrad busstrafik 

En av de viktigare faktorerna för till-
växt är goda kommunikationer. Det 
är ett område som Norbergs  
kommun arbetar med ständigt och 
som det ofta tar lite tid innan vi ser 
resultat av. Sedan en tid tillbaka har 
möjligheterna att åka buss från  
Fagersta till Norberg kvällstid för-
bättrats och i december är det dags 
för nästa steg: i den nya turlistan 
kommer det vara 30-minuterstrafik 
mellan Fagersta och Norberg i 
”rusningstid”, d v s när de flesta reser 
till och från arbete och studier.  
Detta är en satsning för att nå våra 
mål för ökat kollektivt resande, 
mindre utsläpp och samtidigt ett för-
stärkande av den regionala arbets-
marknaden. Vi är stolta över att 
kunna presentera den här satsningen 
och jag hoppas att det är många som 
tar chansen att börja resa kommunalt 
i vinter. Så småningom planeras för 
tätare turer även mot Avesta men det 
dröjer ytterligare några år.  
 
Förberedelseundervisning för 
asylsökande barn 

Under november månad placerar 
Migrationsverket ett större antal asyl-
sökande familjer i Norberg, trots att 
vi från kommunens sida har proteste-
rat mot en snabb ökning i en liten 
kommun. Kommunen är skyldig att 
tillhandahålla förskola och grund-
skola för alla barn. Det ska vi förstås 
göra så gott vi kan.   
På Källskolan och Centralskolan 
finns det inte plats för den stora 
mängd barn som förväntas 
komma så Barn– och utbildnings- 

förvaltningen har återigen hyrt lokaler 
i Kärrgruvans skola för undervisning 
för asylsökande barn. Det kan förstås 
tyckas märkligt att kommunen först 
flyttar skolverksamheten från Kärr-
gruvan och sedan efter bara några 
månader sätter igång verksamhet där 
igen. Den kritiken förstår jag. Hur 
länge det kommer finnas asylsökande 
familjer i Norberg är det ingen som 
vet och därför vet vi inte heller hur 
länge lokalerna i Kärrgruvan kommer 
behöva användas. Om alla de barn 
som Migrationsverket har pratat om 
behöver skola i Norberg så räcker 
inte ens lokalerna i Kärrgruvan till. 
Hur vi ska lösa en sådan situation vet 
vi i dagsläget inte men alla verksam-
heter jobbar febrilt för att ordna så 
bra verksamhet som möjligt för alla 
som har rätt till det.  
 
Genomlysning av samverkans-
organen 

Kommunerna i norra Västmanland 
och södra Dalarna som samverkar 
inom ett antal områden (bland annat 
räddningstjänst, löneadministration 
och gymnasieverksamhet) har beslu-
tat att med hjälp av externa granskare  
genomlysa de olika samverkansorga-
nen.  
Syftet är att utvärdera om vi når de 
målsättningar som finns med  
samverkan och få fram vad som kan 
förbättras för att verksamheten ska 
bli ännu bättre. Först ut att genom-
lysas är V-Dala Miljö & byggnads-
nämnd som ägs av Norberg, Fagersta 
och Avesta kommuner. En konsult 
från KPMG har genom att granska 
rapporter och intervjua olika aktörer 
presenterat en utvärdering för någon 
månad sedan 

Resultatet är sammanfattningsvis 
att vi har vunnit mycket på sam-
verkan, både genom ökad kvalitet, 
sänkta kostnader och minskad  
sårbarhet, men att det finns vissa 
områden som kan utvecklas och 
förbättras.  
Det arbetet startar nu.  
Under år 2014 kommer ett annat 
samverkansorgan att genomlysas 
men vi har 
ännu inte 
bestämt  
vilket.  

 

 

 

Åsa Eriksson (S) 
Kommunalråd i Norberg  

 
                       ——- 

 
Ändrade öppettider tisdagen 
den 10/12 för Tidningshörnan 
och Biblioteket. 

Tisdagen den  10/13 öppnar tid-
ningshörnan och biblioteket kl. 15.00 
på grund av studiebesök. 

  ——- 

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 



 

Åsa Eriksson möter Svenskt 
Näringslivs VD Urban  
Bäckström 

 
 
Norbergs kommun försöker på allvar 
förstå varför kommunen ofta  
hamnar långt ner på rankinglistor 
över upplevt näringslivsklimat.  
Förutom ett ständigt pågående för-
bättringsarbete i de kommunala  
verksamheter som möter företag och 
det övergripande Tillväxtprogram 
som Norbergs kommun har tagit 
fram tillsammans med Fagersta, gör  
kommunalrådet regelbundet besök 
hos olika företag i Norberg.  
 

"Företagsbesöken är både intressanta 
och nyttiga men än så länge har jag 
inte den vägen fått något svar på vad 
vi kan göra för att förbättra närings-
livsklimatet" säger Åsa Eriksson (S).  
 
"När Fagersta väntade besök av 
Svenskt Näringslivs VD Urban Bäck-
ström bjöds vi in för en diskussion 
om vad vi tillsammans kan göra för 
att påverka näringslivsklimatet i rätt 
riktning.  
 
Det känns spännande och kul. Vad 
det leder till är ännu oklart men  
intresset är stort från alla tre parter." 
fortsätter kommunalrådet. 
 

Eva-Lena Silva, t.f. informatör 
 
 

 
                      

 

 

                       ——- 

Beslut i korthet från kommun-
fullmäktiges sammanträde den 
11 november 2013 
 
Kommunala lån, Norbergs 
bollklubb  
Fullmäktige i Norbergs kommun be-
slutade år 2005 att låna ut pengar till 
Norbergs bollklubb för upprustning 
av Malmheden. Bollklubben har se-
dan haft svårigheter att amortera på 
lånet och bett om att kommunen ska 
efterskänka det. Fullmäktige beslutar 
att avskriva lånet till Norbergs boll-
klubb och att efterskänka lånet. 

Norbergs kommuns bostads-
bestånd 
Kommunstyrelsens ordförande har 
fått i uppdrag att upprätta ett förslag 
till Bostadspolitiskt program. Pro-
grammets syfte är att Norbergs kom-
mun ska ha tydliga mål för hållbar 
utveckling inom alla områden. I det 
bostadspolitiska programmet betyder 
hållbar utveckling både att värna om 
mångfalden, att undvika att bygga i 
strukturer som inte ger möjlighet att 
välja annorlunda i framtiden samt att 
fastigheterna förvaltas på ett resursef-
fektivt sätt. Fullmäktige beslutade 
fastställa förlaget till Bostadspolitiskt 
program, samt att programmet ska 
revideras varje mandatperiod. Du kan 
läsa hela det Bostadspolitiska programmet 
på kommunens hemsida www.norberg.se. 

Delårsbokslut Norbergs kom-
mun samt samverkansorganen 

Fullmäktige beslutade ta del av del-
årsbokslut och resultatprognos för 
Norbergs kommun, Norra Västman-
lands ekonomiförvaltning, Västman-
land Dalarnas lönenämnd, Södra  
Dalarnas Räddningstjänstförbund, 
Norra Västmanlands Kommunaltek-
nikförbund, Norra Västmanlands 
Utbildningsförbund samt Norra 
Västmanland- Dalarnas miljö- och 
byggnadsnämnd med tillhörande re-
visionsutlåtande. 

Kommunfullmäktiges samman-
trädesdagar 2014 

Ett förslag till sammanträdesplan för 
fullmäktiges sammanträden 2014 har 
upprättats. Fullmäktige beslutade anta 
förslag till sammanträdesdagar 2014. 
Dessa dagar är 3/3, 12/5, 16/6, 
29/9, 3/11 samt 8/12. 

 

Revidering av Södra Dalarnas 
Räddningstjänstsförbunds för-
bundsordning 

Fullmäktige beslutade godkänna Re-
videring av § 16 Kostnadstäckning i 
förbundsordningen för Södra Dalar-
nas Räddningstjänstförbund. Revide-
ringen innebär en begränsning av det 
egna kapitalet för förbundet till ett 
belopp motsvarande 7 % av balans-
omslutningen för föregående verk-
samhetsår. 

Tove Winqvist 

vik kommunsekreterare 

  ——- 

Uppdatering av biblioteks-
system 
Biblioteket har stängt  för utlåning 2, 
3 och 4 december på grund av upp-
datering av bibliotekssystemen. Detta 
gör vi för att säkra systemen och att 
vi skall bli uppdaterade. Under en tid 
kan det vara lite ”rörigt” innan syste-
men är i full gång, så vi ber att du har 
överseende med detta. 

Tidningshörnan  samt dator-
bokningen är tillgängliga som vanligt.  
Vi hoppas att du passar på att låna 
redan nu. 

Eva-Lena Silva, verksamhetschef bibliotek
– och turism 

                

                       —— 

Foto: Fagersta kommun 



 

Skyltsöndag och Julmarknad 
den 1:a december 
                           

Söndagen den 1/12 kommer det att 
råda full aktivitet på Torget, i Biblio-
teket, vid Skinnarängs kvarn, Abra-
hamsgården samt Mariagården 
 
På Torget blir det sedvanlig försälj-
ning, korvgrillning och lotterier. Nor-
bergs scoutkår  kommer att ha kost-
nadsfria aktiviteter för gammal som 
ung, körsång av elever från Berg-
slagens folkhögskola samt  tips- 
promenad (du hittar tipslapp i alla 
affärer) och icke minst dans kring 
granen. 
Affärerna har öppet mellan 11-17. 

Fackeltåg med Scouterna. Start 
klockan 15:15 vid Abrahamsgården. 
Alla välkomna att haka på. 

Biblioteket har öppet mellan 12 och 
16. Teater och magi! Teater ”Ah hallo 
bebis” och magikern ”Kim Gordon” 
För ytterligare information, ring 0223 
29 140. 
 
13.00  Bebisteater ”Ah hallo bebis” 
14.30  Familjeföreställning av  
 ”Magikern Kim Gordon” 
 
Ponnyridning på parkeringen 
bakom Biblioteket. 

Vid Skinnarängs kvarn blir det för-
säljning, stipendieutdelning av Lions, 
stengissning, lotterier och fiskdamm 
och mycket mer. 

På Abrahamsgården kan du bland 
annat binda din egen dörrkrans. Café 
med hembakt bröd, genuint konst-
hantverk till salu samt hantverkare i 
arbete  

Mariagården har ”Öppet Hus”  
mellan 12-16. 
 
Med reservation för eventuella  
ändringar. 

Eva-Lena Silva, t.f. informatör 

 

 

 
                        

Norbergs handel– och turism, 
nybildad grupp i Norberg 
 
Det har bildats en grupp i  
Norberg som består av affärsidkare, 
turismföretag med flera. Denna 
grupp stöttas av Norbergs kommun.  
 
Gruppens mål är att försöka få igång 
aktiviteter med mera, för att locka fler 
besökare till Norberg. Det senaste 
projektet är samarbete kring julskylt-
ningen.  
Det har också samarbetats kring 
samannonsering samt utskick med 
erbjudanden till grupper.  
 
En workshop anordnades  
tillsammans med TVG–  
Tillväxtgruppen Norra  
Västmanland under november må-
nad, för att se vad vi alla kan göra 
tillsammans. 
 
 

Vi behöver vara fler!  
Du är välkommen att delta! 
Maila ditt intresse till: 
eva-lena.silva@norberg.se    

Eva-Lena Silva, verksamhetschef bibliotek
– och turism 
 
                      ——- 
 
Luciafirande i Teaterbiografen 
den 13/12 

Traditionellt Lucia-firande i Teaterbi-
ografen. Start klockan 10.00. 
Hjärtligt välkommen! 

Evenemang november-december 2013 
 
Utställning foton från Norbergfestival i Tidningshörnan, biblioteket till 
och med 31/12 
 
27 och 28/11 Låtskrivarkonsert på Värdshuset  Engelbrekt. 
30/11   Adventsaftonskonsert med saxofon och piano,  
   Norbergs kyrka 
1/12   Skyltsöndag Torget, julmarknad x 2 vid Kvarnen och  
   Abrahamsgården samt ”Öppet Hus” på Mariagården.   
   Bebisteater ”Ah hallo bebis”, Teaterbiografen 
   Magiker Kim Gordon, Teaterbiografen. 
   (Se text i Nyhetsbladet gällande Skyltsöndag. 
12, 13, 14/12 Teater, ”Bernadas hus”. Tingshuset 
13/12   Luciafirande på Teaterbiografen. 
 
Monologer av elever på Bergslagens Folkhögskola i Teaterbiografen 
7/12   "Kamalas längtan" av Inger Edelfeldt, Erika Höghede &  
    Kia Berglund. Teaterbiografen: 
   ”Hundliv” av Sara Kaderfors 
   ”Lena Lena” av Irene Hause 
8/12   ”Nallebjörnen” av Kristian Hallberg 
   ”Jordan” av Anna Reynolds 
   Tider hittar du på www.norberg.se 
Du kan läsa mer om alla arrangemangen och tom tider på: www.norberg.se 
Med reservation för eventuella ändringar 


