
Information från Tillväxt- 
gruppen -TVG 
 
Länsstyrelsen beviljar fortsätt-
ning på insatser Dialog Kommun 
Näringsliv.
Tillväxtgruppens projekt Dialog 
Kommun Näringsliv fortsätter till 
maj 2013 med finansiering från 
Länsstyrelsen, Norberg och Fager-
sta kommuner tillsammans med 
Atlas Copco Secoroc AB samt 
Seco Tools AB. Totalbudget på  
550 000 kr. 

Projektet är helt behovsstyrt och 
riktar sig till att knyta ihop små 
som stora arbetsgivare och insatser 
i Fagersta och Norbergs kommu-
ner.
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Samordning av rekryteringsmäs-
sor, sociala insatser kring nyinflyt-
tade och välkomnande av familjer 
fortsätter i MedflyttarLOTS tillsam-
mans med flera nya insatser.  
Det framtagna Tillväxtprogrammet 
ska nu gå från ord till handling med 
gemensamma och gränsöverskri-
dande insatser kring ”Ledarskap 
& Kommunikation”. Projektet ska 
också arbeta med att försöka förmå 
pendlare att stanna längre i regio-
nen eller kanske flytta hit.   
I projektet ingår även att förbättra 
det lokala företagsklimatet. Det ska 
baseras på näringslivets behov och i 
direkt samverkan. 

En insats som varit framgångsrik i 
andra kommuner är att vara mentor 
åt varandra, förstå och förbättra 
varandras olika roller inom olika 
samhällsområden. Detta blir ett in-
slag under året som blir spännande 
att följa. 
Vill Du vara delaktig eller veta mer 
kontaktar Du Ann-Sofie Fryxell på 
Tillväxtgruppen i norra Västman-
land på 0223-442 06.

Åsas spalt september 2012 

Efter en, ur kommunal synpunkt, 
relativt lugn sommar är det poli-
tiska arbetet i full gång igen. Kom-
munfullmäktige rivstartade med 
det efterlängtade beslutet att skapa 
ett modernt och tillgängligt Trygg-
hetsboende på Kornettgatan. Ett 
litet Hurra! är på sin plats, tycker 
jag. Sommardesignstudenterna har 
lämnat ett jättefint förslag på hur 
vi kan skapa en Sinnenas trädgård 
på innergården i kvarteret Resedan. 
Jag tror att Sinnenas Trädgård blir 
en välkommen del i den service och 
gemenskap som Trygghetsboendet 
kommer erbjuda. (Läs mer på sida 
3 i Nyhetsbrevet.) 

Just nu har norbergare med bil 
möjlighet att åka kollektivt till 
jobbet gratis under två veckor. 
Det är ett försök från kommunen, 
Trafikverket och Kollektivtrafik-
myndigheten att få fler att ta bussen 
till jobbet istället för bilen. Alla 
har tyvärr inte den möjligheten, 
rent praktiskt, men kanske är det 
några som upptäcker att bussen 
är ett alternativ. Då har vi lyckats 
och bidragit till att nå kommunens 
uppsatta energiminskningsmål. 

Flera norbergare har framfört 
att det behövs senare bussturer 
från Fagersta till Norberg för att 
man ska kunna ta sig hem från t 
ex Västerås med tåg kvällstid och 
på helger. Norbergs kommun har 
framfört samma önskemål till Kol-
lektivtrafikmyndigheten och jag 
hoppas att vi kommer att se resultat 
av det i tidtabellen för år 2013. 

Åsikterna om placeringen av den 
nya lekparken, som är tänkt att vara 
en del i ett område där alla genera-
tioner kan mötas, går isär. 
Jag tycker att det är viktigt att vi 
på något sätt ytterligare involverar 
norbergarna i valet av plats och 
vi funderar just nu på hur det kan 
göras på enklaste sätt. Även om 
tonläget i debatten ibland varit lite 
väl högt är det bra att så många har 
engagerat sig och 
gjort sin åsikt hörd. Hur vi än 
beslutar kommer vi inte kunna 
göra alla nöjda men ambitionen är 
förstås att göra något riktigt bra för 
hela Norberg.  
 
 
 

Åsa Eriksson, Kommunstyrelsens 
ordförande (S) 



Evenemang september - november 2012 
 
 

September
26  Play, film
30 Höstkvällsmusik i Karbennings kyrka 

Oktober 
1  Internationella Barndagen, Öppet Hus för barn och unga på  
             Unkan och biblioteket
3  Nawals hemlighet, film 
10   Stockholm Östra, film
17  I´m not there, film
24  Apflickorna, film 
28  Barnteater, ”Maskresan”
31  Jag saknar dig, film 
V 44 Höstlov. Separat program kommer. 
 
November
7 Igelkotten, film 
12 ”Kura skymning” på biblioteket.
14 Mina eftermiddagar med Margueritte, film
21 Cirkus Columbia, film
28 Fest i byn, film 

Med reservation för eventuella ändringar.

Järnet flöt igen  
efter 900 år ! 
Efter alla års slit  
med nästan bra  
resultat kom äntligen genom- 
brottet. Strax före midnatt sönda-
gen den 9 september tappades Nya 
Lapphyttan äntligen på  
vackert grön glasartad slagg följd av 
flytande järn. En medeltida process 
som nu - efter 900 år - åter fung-
erar !
   Detta historiska moment följdes 
sedan av flera lyckade utslag, ett 
skeende som kom väldigt lägligt ef-
tersom undersökningar just inletts 
för att få de världsunika  
arkeologiska fynd, som nu förvaras 
i Historiska muséets magasin, att 
permanent förevisas i Norberg. 
   En vision om ett Bergslagens 
Medeltidsmuseum offentlig- 
gjordes den 1 september av väst-
manlands landshövding Ingemar 
Skogö. Då besöktes området, 
inklusive hembygdsgården Karlberg 
av över femhundra personer som 
bekantade sig med olika aktiviteter. 
Mycket uppskattat var till exempel 
informationen från de världsledan-
de nutida företagen Atlas Copco 
och SECO Nordic, liksom rektor 
Svante Sandell som berättade om 
NVU:s nystartade utbildning av 
gruvarbetare. Fint besök fick även 
Bibliotekets bokbord av skickliga 
historiska barnboksförfattarinnan 
Sonja Hulth.
   Vår kulturmiljöchef  tillika  
arkeolog Ing-Marie Pettersson Jen-
sen, som dessutom deltog i utgräv-
ningen av Lapphyttan, påverkades 
liksom övriga som jobbade det ak-
tuella nattskiftet av  stundens allvar. 
Innan den jublande glädjen trodde 
de ett tag knappt sina ögon.
   Många människor från när och 
fjärran har genom åren deltagit i 
processen för att återskapa medel-
tida järnframställning. 

Särskilt viktig kugge i förvaltandet 
av detta kulturarv med riks- och 
internationellt intresse, är för-
stås den ideella föreningen Jär-
net på Lapphyttan. – ”Absolute 
amazing”utbrast en  
lycklig David  
Dungworth –  
järnhistoriker  
från England –  
som innan  
han begav sig hit  
vid ett flertal  
intervjuer förvissat sig om att det vi 
sysslar med i Norberg verkligen är 
seriöst.
   

Järnet flyter! Bild:  
Lars Larsson

Hårt arbete! Bild:  
Lars Larsson

Timmerman Ola Jonsson och Eva Hjärtner 
Holdar – föreståndare för Riksantikvarieämbetets 
Geoarkeologiska laboratorium.  
Bild: L-E Lärnemark

Han fick båda vara med om det his-
toriska genombrottet med flytande 
järn och slagg på Nya Lapphyttan. 
Timmermannen Ola Jonsson som 
har varit med sedan starten lyste 
som en sol, liksom Eva Hjärtner 
Holdar – föreståndare för Riksan-
tikvarieämbetets Geoarkeologiska 
laboratorium. De fick båda vara 
med om det historiska genombrot-
tet med flytande järn och slagg på 
Nya Lapphyttan. 

Tipspromenader 
30 sept. -  18 nov.  
Söndagar 10-12 
Plats: NOK-stugan



Hemsjukvården övergick i  
kommunal regi den 1/9 2012.

Vad tar kommunerna över?
Ansvaret för hemsjukvård och 
hembesök inom primärvårdens 
uppdrag till och med sjuksköter-
ske-, arbetsterapeut- och sjukgym-
nastnivå övergick den första  
september till kommunerna och 
omfattar:
    - personer 18 år och uppåt
    - alla patientkategorier inom  
       primärvårdsuppdraget oavsett 
      diagnos
    - hela dygnet, årets alla dagar
    - både akuta och planerade  
      besök.
Telefonnummer till Hemsjuk-
vården: 

Hemsjukvården, dagtid,  
sjuksköterska Pia Nyström
0223 – 292 85  
Leg. arbetsterapeut  
Birgitta Andersson, säkrast mellan 
08.00-09.00
0223 – 29 219 
övrig tid telefonsvarare.

Attraktivt Trygghetsboende 
 
Kommunfullmäktige i Norbergs  
kommun har beslutat att skapa ett 
modernt och attraktivt Trygghets-
boende tillsammans med Statens 
Bostadsomvandling.  

 Syftet med affären är att fortsätta 
utveckla Norberg till en bra boen-
deort för alla åldrar. Äldre norber-
gare kan i Trygghetsboendet bo 
centralt och bekvämt med tillgång 
till hiss, gemenskap och service 
samtidigt som andra boendeformer 
frigörs för yngre åldersgrupper.  

 ”Efterfrågan på hus i Norberg, 
för t ex yngre familjer, är större än 
utbudet idag. Genom att erbjuda 
tillgängliga och attraktiva lägenheter 
för personer som fyllt 70 år kan 
vi både förbättra boendemöjlig-
heterna för den gruppen samt för 
människor som vill flytta till eller 
bilda familj i Norberg” säger Åsa  
Eriksson (S), kommunstyrelsens 
ordförande.

Norbergs kommun kommer att 
teckna avtal med SBO om försälj-
ning av Kornettgatan 15 för 1 kr 
samt förhyrning av byggnaden efter 
ombyggnad till trygghetsboende i 
15 år. Kommunen kan från novem-
ber 2013 hyra ut de 24 lägenheterna 
till hyresgäster som har fyllt 70 år. 
 SBO räknar med att ombygg-
nationen, som beräknas kosta 29 
MKr,  kan starta i oktober 2012. 

 
För ytterligare information:
Åsa Eriksson, Norbergs kommun 
tel 0223-29 280

Harold Nilsson, Förbundschef  
NVK, tel 0223-44 155

Filmdax i Teaterbiografen!
 
September
26  Play 

Oktober
3  Nawals hemlighet 
10   Stockholm Östra
17  I´m not there
24  Apflickorna
31  Jag saknar dig 
 
November
7 Igelkotten
14  Mina eftermiddagar med  
             Margueritte
21  Cirkus Columbia
28  Fest i byn  

Samtliga filmer startar kl. 18:00
Vill du veta mer, kontakta Rolf  
Rydelius 0223-29 129.

Beslut i korthet från kommun-
fullmäktiges sammanträde den 
11 juni och 10 september 2012:

Ändring av anläggnings- och 
brukningsavgifter i VA-taxan 
samt renhållningstaxan.
Anläggnings- och brukningsavgifter 
i taxan för kommunens allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar 
ändras från och med den 1 oktober 
2012. Renhållningstaxan ändras 
från och med den 1 januari 2013.
Fullmäktiges beslut innebär vissa 
höjningar av avgifterna.  

Skolplan
Barn- och utbildningsutskottet har 
tagit fram en skolplan. Fullmäktige 
beslutade att godkänna planen som 
ska gälla 2012–2015.  

Svar på motion om en gemen-
sam överförmyndarorganisation
Eva Pålsson (S), Pratima Åslund 
(V), Christer Filipsson (FP), Sven 
Bergman (M), Lennart Skansfors 
(C) och Peter Lind (MP) har lämnat 
ett förslag om att det ska utredas 
om kommunen kan ingå i en över-
förmyndarorganisation tillsammans 
med närliggande kommuner. Kom-
munfullmäktige beslutade att bifalla 
förslaget och därmed genomföra 
en sådan utredning.

Malin Hedman, kommunsekreterare


