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Ny översiktsplan för Norbergs kommun
Norbergs kommun har tagit fram ett
förslag på ny översiktsplan. Nu vill vi
ha synpunkter på förslaget så att det
kan bli ännu bättre!
Från den 1 februari till den 31 mars
pågår ett samråd där du som privatperson, medlem i förening eller politiker kan ta del av förslaget och lämna
synpunkter.

Dina synpunkter skickar du till Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, 774 81 Avesta eller miljobygg@avesta.se
Torsdagen den 10 februari är alla
välkomna till Öppet Hus i Teaterbiografen, kl. 18:30. Då berättar vi om
översiktsplanen och svarar på frågor.
Alla är varmt välkomna.
Vill du veta mer? Kontakta Eva Widergren,
tel. 0226-64 50 50 eller
expeditionen tel. 022664 54 54/57.

Anhörigcenter på
Björkängen
Öppet onsdagar kl. 11:00-13:00.
Tematräffar under våren:
- 16/3 berättar Fixar Malte om vad
han kan bistå med. Ca. kl. 11:30
- 18/5 berättar Väntjänsten om vad
dom kan bistå med. Ca. kl. 11:00
Du som hjälper en närstående är välkommen på en stunds samvaro över
en kopp kaffe
Stödteamet
Vid frågor - ring Siw Jansson tel.
0223-291 32 eller skicka e-post:
siv.jansson@norberg.se

Evenemang
Kristina och Engelbrektsloppet
Helgen den 12-13 februari går Kristina- och Engelbrektsloppen av stapeln!
Vi ser fram emot alla glada besökare.
Både tävlande och publik är hjärtligt
välkomna till vår vackra by.
Hälsoveckan
I vecka 7 är det hälsovecka. Du har
då möjlighet att delta i olika program
för att få tips hur vi kan förbättra vår
hälsa.
Programmet är klart och du hittar det
både på kommunens hemsida www.
norberg.se samt på biblioteket och
turistinformationen på Torget.
Vi ger spännande föreläsningar,
morgonpromenader med frukost,
pröva-på-grafik, Må-Bra-Filmfestival,
marschallpromenad runt Noren och
mycket mer.

Gillar du bilar?
Den 16/4 besöker Bosse ”Bildoktorn”
Norbergs kommunbibliotek.

Teaterbiografen
Den 22/2 får vi fint besök av Bengan
Jansson, som framför sitt Allan Edwallprogram.
Den 25/3 kommer Maria Kalianiemi, finsk dragspelsdrottning.

Biljetter till evenemangen köper du på
biblioteket, tel. 0223 29140. Läs mer
i kommunens evenemangskalender i
detta nyhetsbrev eller på www.norberg.
se

Sportlovsprogram vecka 9
Fredag 25/2
Tid: kl. 17:00
Aktivitet: LAN
Pris: 100 kr för datorplats och mat,
30 kr/måltid för övriga. Max 45 dataplatser. Anmälan: På Facebook-gruppen
”Norberg scoutlan” eller direkt till Håkan
Stråhle på hakan.strahle@svenskakyrkan.se
Arrangör: Norbergs församling och
Norbergs Scoutkår
Måndag 28/2
Aktivitet: Bebislek (6-18 mån)
Tid: 10:00 (30 min)
Plats: Biblioteket

svenska röster
Plats: Teaterbiografen
Pris: Fri entré

Pris 200 kr. Betalning vid anmälan.
Anmälan: Senast 24 februari till Håkan i
församlingen eller på Unkan

Tisdag 1/3,
Tid: kl.13:00-16:00
Aktivitet: ”Pimp my trash”. Kom och skapa
dina egna smycken.
Ålder: Åk 4 och äldre.
Plats: Biblioteket. Allt material är gratis
och det är drop in.
Arrangör: Vivi från ”Viveko” i samarbete
med barnverksamheten i Kyrkan.

Torsdag 3/3
Tid: kl. 10:40
Aktivitet: Film – Ville och Vilda Kanin
Ålder: 3-6 år
Plats: Teaterbiografen
Pris: Fri entré
Torsdag 3/3
Tid: kl. 16:00-21:00
Aktivitet: Grillning
Plats: Klackbergs
Arrangör: Unkan

Måndag 28/2
Aktivitet: Klättring
Plats: Sundbo
Anmälan: Unkan, begränsat antal platser

Tisdag 1/3
Tid: 16:00 (87 min)
Aktivitet: Torkel i knipa – barn- och ungdomsfilm
Plats: Teaterbiografen
Pris: Fri entré

Måndag 28/2
Tid: 14:00
Aktivitet: Geocoaching, (ta med mobil med GPS)
Plats: Teaterbiografen.
Arrangör: Rolf tel. 0223 29129,
rolf.rydelius@norberg.se

Onsdag 2/3
Tid: kl. 10:00
Aktivitet: Film – Ville och Vilda Kanin
Ålder: 3-6 år
Plats: Teaterbiografen
Pris: Fri entré

Lördag 5/3
Tid: kl.17:00-24:00
Aktivitet: Femkamp under kvällen.
Plats: Unkan

Måndag 28/2
Tid: kl. 15:00 (75 min)
Aktivitet: Film Äpplet och Masken –

Onsdag 2/3
Aktivitet: Äventyrsbanor
Plats: Bodaborg

Kontakter:
Norbergs Församling: Tel. 0223-298 15
Biblioteket: Tel. 0223-291 40
Unkan: Tel. 0223-291 97, 070 250 40 73

Beslut i korthet
Nedan följer ett urval av de beslut
som fattades under kommunstyrelsens
sammanträde den 10 januari och kommunfullmäktiges sammanträde den 24
januari.
Kommunstyrelsens beslut

Fredag 4/3
Tid; kl. 17:00-24:00
Aktivitet: Filmkväll
Plats: Unkan

ordförande i socialutskottet, Majja Neverland (V) till ordförande i barn- och
utbildningsutskottet och Elisabeth
Pettersson (S) till ordförande i kultur-,
idrotts- och fritidsutskottet.
Skola-näringslivskoordinator till
teknikutbildning

Inom Norra Västmanlands Utbildningsförbund, där Norbergs kommun ingår,
planeras en ny gymnasieutbildning inom
Inom kommunstyrelsen ska enligt ett ti- teknikområdet. Utbildningen ska ha en
digare beslut finnas fyra utskott från och utvecklad samverkan med företag.
med år 2011: allmänna utskottet, socialutskottet, barn- och utbildningsutskottet Kommunstyrelsen beslutade finansiera
och kultur-, idrotts- och fritidsutskottet. tjänsten skola-näringslivskoordinator
med 130 000 kronor. Beslutet gäller unKommunstyrelsen beslutade att utse Åsa der förutsättning att Fagersta och SkinnEriksson (S) till ordförande i allmänna
skattebergs kommuner också beslutar att
utskottet, Christer Filipsson (FP) till
medfinansiera tjänsten.
Val av kommunstyrelsens utskott för
mandatperioden 2011–2014

Vi släcker!
Släcker du?
Lördagen den 26 mars
kl. 20:30-21:30

Attraktiva Norberg!?
Kommunfullmäktige inbjuder
till öppet möte kring målet att vi ska ha 6 500 invånare 2015.
Måndagen den 14 februari kl 17:30-20:00 i Sessionssalen, Kommunhuset.
Hur gör vi? Varför? Boende? Vad tycker du?
Välkommen med dina synpunkter.
Sten Nordström Majja Neverland Marie-Louise Murray
Kommunfullmäktiges presidium

Vill du komma i kontakt med oss
Ring 0223-290 00 (vx)
Öppettider kl. 8:00-12:00, 13:00-16:30
E-post: info@norberg.se
Vill du veta mer
www.norberg,se

