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Snart har halva året gått och många
av de åtgärder kommunen tvingades vidta inom ramen för Balanspaketet (11 Mkr) har verkställts och
en delvis ny vardag har infunnit
sig. Det mesta är sig likt men några
funktioner upphör och några verksamheter har flyttat eller är på väg
att flytta till andra lokaler.
Inom skolans område sker förändringarna i samband med läsårsbytet
och till hösten kommer fler elever
än idag att finnas på Källskolan,
fritidsgården Unkan kommer vara i
bibliotekshuset och kommunen
driver då inte längre Nickebo
förskola. En föräldrakooperativ
förskola har ansökt om att få starta
i Karbenning i augusti och
Kommunstyrelsen tar ställning till
det i juni.
Kommunfullmäktige har helt enigt
beslutat att skriva ner värdet på
våra skolfastigheter för att få en
bättre lokalekonomi och ett mer
effektivt resursutnyttjande i skola
och förskola. Samma kvadratmeter
kommer i kommunens bokföring
efter årsskiftet vara värda 19 Mkr
mindre än vad de är idag.
Detta medför att Norbergs
kommun på pappret kommer göra
ett stort negativt resultat i år, trots
att verksamheterna ser ut att kunna
hålla budget. Nedskrivningen är
dock en rent bokföringsmässig
åtgärd och av engångskaraktär.
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Även om Norbergs kommuns fina
svit med ekonomiska överskott
fem år i rad kommer att brytas pga
nedskrivningen, så är vår förhoppning att vi i praktiken klarar att få
ihop intäkter och utgifter både i år
och år 2013.
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Vi tror att vi tillsammans kan skapa
en klok och fortsatt god tillväxt i
vår region. Den politiska styrgruppen har bestämt att Ledarskap och
Kommunikationer blir de två första
områden vi ska koncentrera oss på.
Om du har idéer och förslag till vad
som kan och bör göras inom dessa
två områden ber jag att du hör av
dig till mig. För att tillväxtprogrammets handlingsprogram ska bli bra
och något som känns angeläget för
alla är det viktigt att det är många
som bidrar och berättar om vad just
du skulle vilja se händer i Norberg
och Fagersta.
Tills vi hörs önskar jag dig en fortsatt trevlig vår!

Jag har nyligen varit på en studieresa till Pajala i Norrbotten. Där
öppnar en järnmalmsgruva i slutet
av året och syftet var att lära mer
om vad som behöver förberedas,
från kommunens sida, för en framgångsrik och hållbar gruvbrytning.
Norbergs kommun har skrivit en
avsiktsförklaring med två gruvföretag om att arbeta tillsammans för
gruvöppning i Norra Västmanland.
Jag brukar säga att om det inte har
öppnat en gruva i Norberg inom
tio år så ska det i alla fall inte bero
på att kommunen inte har ansträngt
sig. Vi har nu ett litet kontaktnät i
gruvkretsar och tycker att vi har
relativt goda kunskaper om vad
som behöver göras för att återigen Åsa Eriksson
ha gruvarbetare i vår bygd.
Kommunstyrelsens ordförande
Nästa steg blir kanske att bjuda in
lokala och regionala företagare till
ett informationsmöte?
Det övergripande tillväxtprogram som Norberg och Fagersta
kommuner har antagit ska nu
konkretiseras. Ambitionen är att
tillväxtprogrammet ska omfatta alla
– föräldrar, idrottsföreningar, kommunanställda, samfund, företag,
fackföreningar, pensionärer och alla
andra.
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Beslut i korthet från kommunfullmäktiges sammanträde den 7
maj 2012
Norberg kommuns årsredovisning för
2011
Årsredovisningen visar att 2011
blev kommunens ekonomiska
resultat sammantaget 5,7 miljoner kronor, vilket är 2,9 miljoner
kronor bättre än det budgeterade.
Kommunfullmäktige beviljade
ansvarsfrihet till kommunstyrelsen
med utskott, beredningar och enskilda ledamöter i dessa organ.
Årsredovisningar för 2011 för de
kommunalförbund och gemensamma nämnder som kommunen ingår
i behandlades också.
Fullmäktige beslutade att godkänna
samtliga årsredovisningar och beviljade ansvarsfrihet till de förtroendevalda inom dessa organ.

Två förslag har lämnats till fullmäktige
från kommuninvånare.
Det ena förslaget handlar om att
hjälp för äldre med snöskottning
ska återinföras och det andra om
Karlbergs lekplats som alternativ
till planerad lekplats vid Norbergsån.
Christer Filipsson (FP) har lämnat
in ett förslag om att en utredning
om statlig rovdjurspolitiks effekter
på Norbergs kommuns ekonomi,
invånare, näring och attraktivitet
ska genomföras.

Drogfri skolavslutning
den 14/6
Plats: Kraftcentralen vid Mimerlaven, för de som ska börja i 7:an i
höst och äldre.
Det kommer bland annat att bli
band som spelar, discomusik, olika
aktiviteter att roa sig med.
För ytterligare information, ring
Unkan, tel: 0223 - 291 97 eller
070-250 40 73

Fullmäktige överlämnade samtliga
förslag till kommunstyrelsen för
beredning.
Malin Hedman
Kommunsekreterare

Svar på motion om att göra
Norbergs kommun till motorsportens
centrum.
Ola Jonsson (-) har lämnat in ett
förslag om att göra Norbergs kommun till motorsportens centrum
genom att kommunen ser över
markområden som kan vara lämpliga för motorsport och att kommunen ger ekonomiskt bidrag till
utövare av motorsport vid exempelvis tävlingar.
Fullmäktige beslutade att motionen
är besvarad mot bakgrund av att
kultur-, idrotts- och fritidsutskottet har i uppdrag att samverka med
berörda föreningar.

Turist
informationens
öppettider med
bemanning 2012
4/6-19/8
Tisdag-lördag 10:00-15:00
Obemannat 6/6 samt 23/6.
Du kommer som vanligt åt
broschyrer och information även
när informationen är obemannad.
Tel: 0223 29 130.

Bibliotekets sommartider
fr.o.m. juni t.o.m. augusti 2012
Måndag:
12:00-18:00
Tisdag - fredag 12:00-17:00
Stängt v. 28, 29 och 30.
Passa på att låna sommarlektyr och
använd Norbergs fria surfzoner för
att hålla dig uppdaterad. Surfbiljett
hämtar du på bilioteket eller i
kommunhuset.

Ny förening, ”Operaverkstan”
upprätthåller operatraditionen i
Kärrgruvan
Sommaropera i Parken- ”Skönhet,
Stålar och Stödstrumpor!” Kärrgruvans Folkets Park, Norberg.
Föreställningar: 20 juli (Premiär),
21 juli, 10 augusti och 18 augusti.
Alla kvällar kl. 19:00.
Föreställningen bjuder på ett gott
skratt, nyskrivna texter till välkänd
musik av bl.a Puccini, Wagner och
Verdi samt en och annan överraskning. Kan även åtnjutas till tvårätters middag. En helkväll i sångens
och humorns tecken!
Medverkande är: Carolina Bengtsdotter Ljung (mezzo), Anna Maria Johansson (sopran), Catarina
Lundgren (sopran) och Henrik
Löwenmark (piano).Operaverksta’n
i Bergslagen är en ideell förening
som verkar som en fri operagrupp
i Västmanland och Bergslagen. Biljetter finns bl.a på Klockargården.
www.operaverkstan.com

Öppettider Norbergs museer
Nya Lapphyttan
Öppet 12 maj - 16 september
dagligen kl. 10 – 16.
Midsommarafton stängt.
Fritt inträde.
Guidning: 14 juni till 19 augusti
torsdag – söndag kl. 14.
Dramatiserade visningar
Den 1, 8, 15, 22 och 29 juli samt 5
augusti kl. 16. Pris 120 kr.
Medeltida järnframställning
2012 års försök äger rum 1 till 16
september.
Norbergs gruvmuseum, öppet
14 juni till 19 augusti torsdag – söndag kl. 12 - 16.
Fritt inträde.

Sveriges nationaldag
6/6 firas på Hembygdsgården Karlberg!
13:00 Hembygdsgården och
serveringen öppnar:
14:00 Musik av Folkhögskoleelever.
14:30 Författaren C A Eriksson
håller tal.
14:45 Gemensam Nationalsång
och därefter underhåller
folkhögskoleeleverna
Under dagen kommer även föreningen Myrbergs verkstad visa upp
sina fordon och maskiner då det
även är Motorhistoriska dagen
Välkomna!
Ett samarrangemang mellan
Norbergs Hembygdsförening och
Norbergs kommun.

Evenemang juni/juli 2012
Juni
02
06
09
10
14
16
22
23
30

Kulturfestival med hjärtat i Bergslagens folkhögskola
Nationaldagsfirande
Elvisdagen, 5-årsjubileum
Exkurison till Lapphyttan, Olsbenning
Drogfri skolavslutning, Kraftcentralen
Myrbergsrallyt
Midsommarfirande Karlberg
Friluftsgudstjänst g.a kyrkplatsen Karbenningby
Amandadagen

Juli
03
Barnens Dag på Karlberg
04-08 Byfesten 144 timmar Norberg
08
Friluftsgudstjänst på Karberg
20-21 ”Sommar, stålar och stödstrumpor”, sommaropera
26-29 Norbergfestival
29
Engelbrektsturen
Augusti
10, 18 ”Sommar, stålar och stödstrumpor”, sommaropera
Med reservation för eventuella ändringar

