NYHETSBREV
FÖR NORBERGS KOMMUN
Åsas spalt oktober 2012
Plötsligt händer det. Norberg är
utsedd till Årets Företagarkommun
2012 av organisationen Företagarna
för att aktiebolagen i vår kommun
har ökat sin omsättning och vinst
mest av alla. Det är fantastiskt
roligt och betyder mycket för oss
alla. Att företagen går bra är en
förutsättning för att arbetstillfällen
skapas och finns kvar, en förutsättning för utveckling och framtidstro.
Den här utmärkelsen kan förhoppningsvis också bidra till att fler ser
vilka jobbmöjligheter som finns i
Norberg och att fler unga väljer att
bo och arbeta i vår kommun. Jag
har träffat chefer för olika typer av
företag som förvånas över att så
pass få norbergare spontansöker
jobb hos dem. Ditt framtida jobb
kan alltså finnas närmare än du
tror!
Jag vill tacka alla företagare i
kommunen - stora som små - för
att ni kämpar, sliter, klurar, vågar
och driver era verksamheter framåt.
Utan er vore vår kommun mycket
fattigare, på alla sätt.
Nu är vi i slutfasen av det kommunala budgetarbetet för 2013
och plan för 2014-2015. Trots de
verksamhetsförändringar vi gör i år,
inom ramen för Balanspaketet, blir
det kärvt även nästa år.
Socialemokraterna har tillsammans
med Folkpartiet, Centerpartiet och
Moderaterna lagt ett budgetförslag
som i korthet innebär att anslagen
till kultur- och fritidsverksamheten
minskas för att kunna bibehålla
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personaltätenheten inom förskola,
skola och äldreomsorg.
Kommunen ska fortsätta att betala
tillbaka på lånen för att sänka räntekostnaderna, vi ska utöka samverkan med andra kommuner till fler
områden och vi ska satsa resurser
för att sänka ungdomsarbetslösheten och minska barnfattigdomen.
När budgeten är fastställd av
kommunfullmäktige i november
kommer en populärversion att
skickas ut till alla hushåll i Norberg.
Det är viktigt att alla medborgare
har kunskap om varifrån kommunens pengar kommer och hur vi
som är politiskt valda fördelar dem
mellan olika verksamheter. Den
som har frågor eller synpunkter på
budgeten är varmt välkommen att
kontakta mig.
Trots konkurrens från näraliggande
städer har vi fortfarande förhållandevis många butiker i Norberg.
De är viktiga för den lokala
servicen, för vår egen trivsel och
arbetsmarknad och för turister
som besöker vår kommun. För att
även fortsättningsvis ha ett varierat
utbud av butiker är det viktigt att
vi är många som försöker handla
lokalt.
Allt går inte att köpa i Norberg
men kanske finns det mer än du
tror? Flera av handlarna har gått
samman och har den 25 oktober
öppet extra länge med särskilt bra
erbjudanden. Från kommunens
sida vill vi gärna vara delaktiga och
kommer därför arrangera en tipspromenad med priser för de som
besöker butikerna.
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Förhoppningsvis blir detta en kväll
då vi kan träffa vänner och bekanta
på byn samtidigt som vi uträttar
ärenden och handlar lokalt.

Åsa Eriksson, Kommunstyrelsens
ordförande (S)

Ansökan om föreningsbidrag
2013
Ansökan om kommunalt verksamhetsbidrag för år 2013 från
föreningar och organisationer, skall
lämnas till Kultur-, idrotts och
fritidsutskottet senast 31 oktober
2012.
Blanketter till ansökningarna kan
rekvireras från:
Kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen
Box 25
738 21 NORBERG
Handlingarna kan även hämtas
digitalt på följande länk:
www.norberg.se/sv/kultur-idrottoch-fritid/524-blanketter

Kontakt
Ansvarig utgivare:
Staffan Mood, 0223-29123,
staffan.mood@norberg.se
T.f. redaktör
Eva-Lena Silva 0223-29131
eva-lena.silva@norberg.se
Hemsida: www.norberg.se
Facebook: Norberg - låt dig överraskas

HÖSTLOV = KULTURLOV
V-44
Måndag 29/10
13.30-15.30 Skapande verkstad
för låg- och mellanstadiet. Max 15
deltagare
Anmäl till Katarina Ekström
070-605 70 56 NorbergKarbennings församling

Torsdag 1/11
14.00-16.00
Släktforskning, för högstadiet.
Anmäl till släkt och bygdeforskarföreningen Engelbrekt 0223 23711,
max 5 deltagare
15.00 Spökvandring för högstadiet.
Arrangör biblioteket. 0223 29140
Max 20 deltagare

saknas pengar för att finansiera den
föreslagna åtgärden.
Inlämnade motioner
Ett förslag har lämnats av Henning
Bask (S) och Ulrica Persson (V)
om att utvidga gymnasieförbundet
(Norra Västmanlands Utbildningsförbund) som Norberg ingår i tillsammans med Fagersta och Skinnskatteberg till att också omfatta
grundskolan.

16.30 Vi äter tacos på Unkan, pris
20:- för högstadiet, anmäl till
0223 29197

Fredag 2/11

18.00 Film på Teaterbiografen,
”The Hunger games”. Från 11 år.

Arrangörer: Norberg-Karbennings
församling, Släkt och bygdeforskarföreningen Engelbrekt

Ola Jonsson (-) har lämnat ett
förslag om att inrätta ett Speakers’
Corner, en plats för allmänheten att
tala offentligt, på kommunfullmäktiges sammanträden.

Beslut i korthet från kommunfullmäktiges sammanträde den
1 oktober 2012

Fullmäktige överlämnade förslagen
till kommunstyrelsen för beredning.

Tisdag 30/10
14.00-16.00
Släktforskning, för högstadiet
Anmäl till Släkt och bygdeforskarföreningen Engelbrekt 0223 23711,
max 5 deltagare.
19.00 Uppstigning i Mimerlaven
(i mörker), medtag ficklampa, från
10 år, max 20 deltagare.
Anmäl till Rolf Rydelius
0223 20129. I samarbete med
Norberg-Karbennings församling.
Onsdag 31/10
10.00 och 10.40
Film på Teaterbiografen ”Spöket
Laban”. Arrangör biblioteket.
10.30
Resa till Uppsala, bad eller aktivitetshus där du kan åka skateboard
eller kick-bike, klättra eller utöva
parkour. Pris 150 kronor, endast
resa 100 kronor och Unkankort.
För högstadiet. Anmäl på Unkan.
Arrangör fritidsgården Unkan och
Norberg-Karbennings församling
18.00
Film på Teaterbiografen
”Jag saknar dig”

Unkan stängd. Trevlig helg!

Svar på medborgarförslag och
motioner
Hembygdsgården Karlberg som alternativ
lekplats
Gunilla Ekström har lämnat in ett
medborgarförslag om lekplatsen
i anslutning till hembygdsgården
Karlberg som alternativ till att anlägga en lekplats vid Norbergsån.

Malin Hedman, kommunsekreterare

Fullmäktige beslutade att avslå
förslaget med motiveringen att
kommunen inte har för avsikt att
investera i lekplats på annans mark.

November
7
Igelkotten, film
9
Konsert, ”Oi Va Voi”
12
”Kura skymning”
14
Mina eftermiddagar med
Margueritte, film
21
Cirkus Columbia, film
26
Författaren Marianne
Cedervall, Tidningshörnan
28
Fest i byn, film

Snöskottning för äldre
Fullmäktige beslutade att avslå Kjell
Olssons medborgarförslag om att
återinföra hjälp med snöskottning
för äldre.
Barnomsorg på obekväm tid
Eva Pålsson (S) har lämnat ett förslag om att kommunen ska undersöka om det går att samordna verksamhet inom socialförvaltningen
med barnomsorg på obekväm tid.
Fullmäktige beslutade att avslå förslaget med motiveringen att det

Evenemang oktober november 2012
Oktober
25
Handelskväll i Norberg!
28
”Maskresan”, barnteater
31
Jag saknar dig, Film

Tipspromenader
30 sept. - 18 nov.
Söndagar 10-12
Plats: NOK-stugan
Arr: Norbergs OK
Med reservation för eventuella ändringar.

