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Solen skiner över ett vårvintervack-
ert Norberg som i skrivande stund 
har två fler invånare än samma tid 
förra året. Det kan tyckas som en 
petitess men är faktiskt ett viktigt 
trendbrott: I år är första gången se-
dan 2004 som Norbergs befolkning 
ökar istället för att minska. Det är 
värt en liten salut!  
Ett ökande invånarantal är viktigt 
av två skäl: dels är det grunden till 
hur mycket pengar kommunen har 
att fördela till olika verksamheter, 
dels indikerar det optimism, fram-
tidstro och tillväxt.  
Jag skrev i inledningen till Årsredo-
visningen 2010 att jag hoppades att 
det var sista året som befolkningen 
minskar i mängd och det hoppas 
jag fortfarande.  

Den 10 mars är det återigen dags 
att erbjuda alla nya invånare en 
busstur genom kommunen och den 
här gången ska jag vara värdinna 
för den. Det ska bli jättekul att 
träffa nya norbergare och få visa 
er lite av vad kommunen har att 
erbjuda. 
 
NVK har beslutat att anlägga en ny 
lekplats mellan Kvarteret Svanen 
och Norbergsån. Förslagen till ut-
formning har varit utställda i kom-
munhuset och på Café Kaka under 
sommaren och tidiga hösten 2011. 
Flera norbergare har i lokalmedia 
haft synpunkter på valet av plats 
och NVK’s politiska direktion bjöd 
in till ett öppet medborgarmöte om 
lekplatsen den 21 februari.Drygt 20 
personer kom till mötet varav fyra 
var föräldrar med barn i lekparks-
ålder. 

Alla var rörande överens om att 
en ny lekplats är välkommen men 
flertalet av de närvarande hade 
synpunkter på valet av plats. NVK’s 
direktion kommer att diskutera de 
synpunkter som framkom och hur 
frågan ska hanteras framgent. 

Som relativt ny på kommunalråds-
posten försöker jag lära mig och 
se så mycket som möjligt av kom-
munen. Ett led i det är att besöka 
så många företag som jag kan. 
Fram tills idag har jag besökt ca 
20 företag, både de lite större och 
några enmansföretag. Det finns 
gott om klokskap, kompetens och 
vilja i vårt lokala näringsliv och vid 
varje besök blir jag imponerad över 
den framåtanda och höga målsätt-
ningar som finns. Det bådar gott 
för Norbergs näringslivsutveckling. 
Hör gärna av dig till mig med tips 
på företag att besöka.
 

 
Grattis till Norbergs Cykeklubb! 
Norbergs Cykelklubb har av 
Svenska Cykelförbundet utsetts till 
”Bästa förening 2011”!
  ”Priset tilldelas en förening som 
genom framgångsrikt arbete med 
engagerade och välutbildade ledare 
har en livaktig ungdomsverksamhet 
och uppskattade tävlings- och/eller 
motionsarrangemang”
 Lördagen den 10 mars får Nor-
bergs Cykelklubb mottaga stipen-
diumet på Svenska Cykelförbundets 
årsmöte.
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Du som är företagare och ännu 
inte har bevistat våra företagsfru-
kostar hälsas extra välkommen till 
Hotell Engelbrekt torsdag den 5 
april. Tillväxtgruppen tillsammans 
med lokala sponsorer bjuder på 
frukost, information, nätverkande 
och möten med spännande före-
tagare. Jag hoppas att vi ses där. 
 
Åsa Eriksson (S)
Kommunstyrelsens ordförande 

Åsas spalt mars 2012
Ko Koll och Ko Kontakt  

På Norbergs Bibliotek söndag 18 
mars kl 14.00
Familjeförställning i 2 akter om 
Mamma Mu och Kråkan
med Maria Fahl Vikander och 
Tomas Karlström
Därefter  Vernissage: Komisk 
utställning av Lena Holmer
Välkommen!



  

Evenemang 2012 

 Mars 
7/3 18.00 Film: Korpen flyger Fri entré 
 8/3 15.00 Internationella kvinnodagen Quinnor I Balans 
 9/3 19.00 Teater: Livet är en dröm Bergslagens Folkhögskola
10/3  19.00 Teater: Livet är en dröm Bergslagens Folkhögskola
11/3 14.00 Teater: Livet är en dröm Bergslagens Folkhögskola 
18/3   14.00 Familjeteater. Mamma Mu och Kråkan. 
18/3           Ko-misk utställning efter teaterföreställningen.
21/3  18.00 Film: Free Jimmy Fri entré
28/3 18.00 Film Melancholia Fri entré
April 
 4/4 18.00 Film Dogtooth Fri entré
11/4 18.00 Film The King ś Speech Fri entré

Med reservation för eventuella ändringar

Äntligen film-time igen på  
Teaterbiografen!  
 
 
  

 
7/3    18:00 Korpen flyger 
21/3  18.00 Free Jimmy 
28/3  18.00 Melancholia
4/4    18.00  Dogtooth  
11/4  18.00 The King´s Speech 
18/4  18.00 Semestersabotören 
25/4  18.00 Kokvinnorna 
Samtliga filmer har fri entré.
 
Vill du veta mer, ring 0223 29 129 

 
Earth Hour 31/3 2012 
Den 31 mars 20:30 – 21:30 släcks 
ljuset för klimatet under evene-
manget Earth Hour. Världsnatur-
fonden har inbjudit alla Sveriges 
kommuner att delta. Norbergs 
kommuns verksamheter kommer 
att delta där så kan ske utan avkall 
på säkerheten. Delar av centrala 
Norbergs gatubelysning släcks 
ned. Karta finns på kommun-
kansliet samt biblioteket. Vill du 
också vara med? Genom en enkel 
handling—att släcka ljuset—visar 
vi vårt stöd för klimatet!
Har du frågor så kontakta växeln, 
Norbergs kommun 0223 29 000.

 

 
 
 
 
 
Fritidsgården Unkans 
organisatoriska tillhörighet 

I fullmäktiges beslut om budget för 
2012 ingick att fritidsgården Unkan 
ska flyttas till kultur-, idrotts- och 
fritidsförvaltningens lokaler vid 
biblioteket. Kommunstyrelsen 
beslutade att verksamheten ska 
flyttas organisatoriskt från barn- 
och utbildningsutskottet till kultur-, 
idrotts- och fritidsutskottet från 
den 1 juli 2012. 
 
Bidrag till Engelbrektsloppet

Kommunstyrelsen beslutade att 
ge 35 000 kronor i bidrag till 
föreningen Engelbrektsloppet som 
arrangerar skidloppen Engelbrekts- 
och Kristinaloppet.  
 

 
Beslutsunderlag för 
trygghetsboende/boende för 
äldre

Kommunen har ingått en 
överenskommelse med Statens 
Bostadsomvandling om att 
i en förstudie undersöka 
möjligheterna att bygga om 
lägenheter för att skapa ett 
trygghetsboende/boende för 
äldre. Kommunstyrelsen beslutade 
att ge Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund i 
uppdrag att fortsätta arbetet 
med att ta fram beslutsunderlag. 
När beslutsunderlaget är färdigt 
kommer fullmäktige att fatta beslut 
om eventuell igångsättning av 
ombyggnationen. 

Beslut i korthet från kommunstyrelsens 
sammanträde den 13 februari 2012


