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Comeniusbesök på Källskolan
Källskolan i Norberg ingår i ett
Comeniusprojekt tillsammans med
skolor från Italien, Frankrike och
England. Projektet pågår i två år och
startades med att lärare och annan
skolpersonal träffades i ett första
möte i Italien i november 2010.

Du som i år fyller 16 eller 17 år och är
bokförd i Norberg kan söka 2 veckors
feriearbete om 6 timmar per dag.

Projektets titel är ”Young Europeans
live healthy life styles”. Under fyra dagar i mars har ett projektmöte hållits på
Källskolan där totalt tio besökare från
ovanstående länder besökte oss.

Mer information om Comenius och EUs
olika program finns här:
www.programkontoret.se/

Comenius Regio partnerskap

Ett besök med information av kom-

ger regioner och kommuner i
Europa möjlighet till utvecklings
samarbeten genom till exempel
strukturerade erfarenhetsutbyten,
från förskola till och med
gymnasium.

Besökarna har deltagit i klasserna och
barnen har bjudit på inblickar i ”vanliga lektioner”, fiolspel, rastaktiviteter
med mera. Elever från 6A och 6B har
varit värdar, som tagit besökarna till
de olika aktiviteterna som visats upp.

munalrådet Åsa Eriksson och förvaltningschef Ingela Andersson fanns
också med på programmet.

Under helgen visade vi upp Norbergs
vyer och friluftsliv på ett helt fantastiskt sätt. I strålande vårsol och härligt
nypreparerade spår hade Källskolans
personal ordnat en skiddag i Nordansjö. Skidor och pjäxor hade lånats ihop
av släkt och vänner och gästerna tog
sig runt på något ovana ben i de fina

Släckte du på Earth Hour?
I år deltog över 130 länder i årets
största manifestation för klimatet
Earth hour. Sverige deltog och självklart deltog Norbergs kommun. Enligt kommunstyrelsens AU-beslut.
Lördagen den 26 mars startade nedsläckningen utanför Nya Zeeland och

9 maj sista
ansökningsdag
för feriearbete

fortsatte tidszon efter tidszon genom
länder som Australien, Kina, Indien,
Ryssland, Kazakstan, Rumänien, Italien, Sverige, Kanada, Sydamerika – för
att ett dygn senare avslutas med Earth
Hour-firande på Samoaöarna. I Norbergs släcktes delar av torget.

Läs mer här:
www.norberg.se/feriearbete2011

spåren. Utöver det hade Skoterklubben engagerats och gästerna fick åka
med på en stor skoterkälke och blicka
ut över det fina vinterlandskapet. Efter
det bjöds de på bastubad och kvällen
avslutades med traditionellt svenskt
smörgåsbord, musik och lekar. På
söndagens morgon lämnade glada och
mycket nöjda gäster oss, med önskan
om att komma tillbaka till Norberg på
ytterligare besök eller på semester med
sin familj!
		
Lena Jansson, rektor

Öppettider
Norbergs kommun
Växel/reception maj – augusti
Kl. 8:00-16:00, (lunch 12:00-13:00)
Tel: 0223- 290 00

Kontakt
Aktuellt från Norbergs kommun:
Ansvarig utgivare: Staffan Mood,
0223-29123, staffan.mood@norberg.se
Redaktör: Catrine Granö,
0223-29276, catrine.grano@norberg.se

Fågelboet, Pekings nationalstadion, före och efter släckning.
Foto: Janek Zdzarski / WWF-Kina.

Hemsida: www.norberg.se
Facebook: Norberg - låt dig överraskas

Vad tycker norbergarna om Norberg?
sättning av kommunen som en plats
att bo och leva på.

Norbergs kommun deltog under
hösten 2010 i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning.

När det gäller kommunens verksamheter är det främst förbättringar
av faktorerna grundskolan, gator
och vägar, idrotts- och motionsanläggningar som kan höja medborgarnas betyg.

500 kommuninvånare i åldrarna
18–84 år tillfrågades och 270 av
dessa besvarade en enkät som innehöll frågor om vad norbergsinvånarna tycker om Norberg.

Slutligen är det främst förbättringar
av faktorerna påverkan och förtroende som kan höja invånarnas betyg
på inflytandet i Norbergs kommun.

Medborgarundersökningen består
av tre delar:
1. Hur medborgarna bedömer kommunen som en plats att bo och leva
på.

Resultatet av medborgarundersökningen ska användas i arbetet med
att utveckla Norbergs kommun och
de kommunala verksamheterna.

2. Hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter.
3. Hur medborgarna bedömer inflytandet i kommunen.
För Norbergs kommun är det främst
faktorerna fritidsmöjligheter och
kommunikationer som kan förBebyggelse runt ån. Foto: Märit Dömstedt
bättra kommuninvånarnas betyg-

Myrbergsrallyt

Beslut i korthet
Nedan följer ett urval av beslut från
kommunstyrelsens sammanträde den
11 april 2011.

Vill du läsa mer om resultatet av
medborgarundersökningen finns
rapporten i sin helhet att läsa på
kommunens hemsida. Du kan även
vända dig till kanslisektionen om
du vill läsa rapporten i pappersform, telefon: 0223-291 21.

tjugo procent av kommunens resultat
2010 ska användas 2011 för åtgärder
som gör Norbergs kommun mer attraktiv.

Lördagen den 18 juni deltar ett 100tal bilar och ett tjugotal motorcyklar i
Myrbergsrallyt.

Vision om Bergslagens medeltidsmuseum
Sedan år 2009 har en grupp arbetat med
att ta fram en vision och mål för Nya
Lapphyttan och Besökscentrum. Gruppen har lämnat en rapport med en vision
om ett medeltidsmuseum i Norbergs
kommun.

Kommunstyrelsen beslutade om flera
olika åtgärder som ska göra Norbergs
kommun attraktivare. Pengar beviljades
bland annat till arrangemang och festivaler i Norberg, röjning av sly, åtgärder
vid Fagerstainfarten och inrättande av
ett ambassadörsprogram.

På förslag av kultur-, idrotts- och fritidsutskottet beslutade kommunstyrelsen
att anta visionen om ett Bergslagens
medeltidsmuseum i kommunen. Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet ges
samtidigt ett uppdrag att utreda på vilka
sätt medeltidsmuseet kan finansieras.

Försäljning av Karbennings stationshus
Kommunstyrelsen beslutade att Karben- Längs små mysiga vägar runt Norberg,
letar sig deltagarna runt en bana och
nings stationshus ska säljas för 300 000
samlar ihop poäng på de teoretiska och
kronor.
praktiska kontroller som finns efter vägen.

Attraktivitetsåtgärder 2011
Fullmäktige beslutade i juni 2010 att

Mer information finns här:
Hemsida: www.myrbergsrallyt.com
Kontakt: myrbergs@telia.com
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Engelbrektsrundan

Norberg stödjer
Typiskt svenskt!

Kulturplan
för Västmanland

Var med och cykla i vackra Bergslagen,
enbart som motion eller som generalrepetition inför Vätternrundan.

Norbergs kommun deltar i uppropet
Typiskt svenskt. Bland annat är samtliga studieförbund är med i Typiskt
svenskt som är ett upprop för jämlikhet, tolerans och mångfald. Det
riktar sig till alla demokratiska krafter
som står upp för värderingen om allas
lika värde. Läs mer här: www.typisktsvenskt.se

För ett år sedan, den 20 april, inbjöd,
dåvarande, kultur- och fritidsnämnden
till ett Open Space om kulturen i framtiden. Syftet med mötet var att bidra
till ett kulturprogram för Västmanland
som ska ligga till grund för de framtida
statliga kulturbidragen. Vi blev ca 35
personer som vaskade fram de viktiga
kulturfrågorna för Norberg i framtiden.

Gospelkoncert

Nu är Kulturplan för Västmanland ute
på remiss. Passa på att läsa planen och
lämna dina synpunkter. Remissvar ska
ha inkommit senast den 3 juni 2011
till landstinget@ltv.se , Landstinget
Västmanland, Centrala diariet, 721 89
Västerås.

Distanser 42 km eller 120 km. Start
kl 10:00, den 21 maj mitt på ”byn” i
Norberg. Mål sker på toppen av gamla
Västanforsvägen, Melingsbackarna. Sedan rullar vi tillbaka till parkeringen och
startområdet.
Anmälan med namn, eventuell e-post
och anmälningsavgift ska vara NCK
tillhanda 17 maj och på bankgiro 57383176 eller via e-post: norbergsck@scf.
se. 42 km: 150 kronor och 120 km: 200
kronor, efteranmälan vid start mot en
avgift av 100 kronor.

Lördagen den 7
maj kl. 19:00 är
det Gospelkoncert tema Elvis i
Norbergs kyrka.

För mer information: Per Georgsson
070-237 81 97, www.norbergsck.se

Evenemang
Maj
2011-05-07
Fagning av Karsbo äng
Plats: Karsbo äng
2011-05-07
Film ”Hämnden”
Plats: Teaterbiografen
Rek från 15 år, fri entré

2011-05-12
Film för barn 3-6 år
Plats: Teaterbiografen
2011-05-14
Film ”Fyra år till”
Plats: Teaterbiografen
Barntillåten, fri entré
2011-05-15
Loppis
Plats: Kärrgruveparken

2011-05-08
Loppis
Plats: Kärrgruveparken

2011-05-21
Engelbrektsrundan
Plats: Norberg med omnejd

2011-05-09
Seniorkören Västergökarna
Plats: Norbergs kyrka

2011-05-21
Film ”Metropia”
Plats: Teaterbiografen
Rek från 11 år, fri entré

2011-05-11
Film för barn 3-6 år
Plats: Teaterbiografen
2011-05-11
Trast- och morkullekväll
Plats: Karsbo äng

2011-05-22
Loppis
Plats: Kärrgruveparken
2011-05-28
Film ”Snabba Cash”

Förslaget till Kulturplan för Västmanland hittar du på länken www.ltv.se/
kulturplan

Plats: Teaterbiografen
Rek från 15 år, fri entré
2011-05-29
Friluftsgudstjänst på Karlberg
Plats: Hembygdsgården Karlberg

2011-06-18
Myrbergsrallyt
Plats: Norberg med omnejd
2011-06-19
Utflykt
Plats: Benningeleden

2011-05-29
Plantmarknad
Plats: Hembygdsgården Karlberg

2011-06-24
Midsommarfirande
Plats: Hembygdsgården Karlberg

Juni

2011-06-25
Midsommardagsdans
Plats: Kärrgruveparken

2011-06-06
Nationaldagsfirande och stipendieutdelning
Plats: Hembygdsgården Karlberg
2011-06-11
Elvisdagen
Plats: Tingshusparken
2011-06-11
Bilutställning
Plats: Kärrgruveparken

Juli
2011-07-01--02
EngelbrektSommar
Plats: Norberg med omnejd
2011-07-01--06
”144 timmar Norberg”
Plats: Norberg med omnejd
Med reservationer för eventuella
ändringar.

