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Avsiktsförklaring
för gruvnäringen
Den 16 september undertecknades en
avsiktförklaring för långsiktigt arbete
och framgångsrik och hållbar etablering av gruvnäringen i norra Västmanland mellan Norbergs och Skinnskattebergs kommuner, Dannemora Mineral
AB, Grängesberg Iron AB och Länsstyrelsen i Västmanland.

Beslut i korthet

Föreningsbidrag

Rollatorcafé

från kommunfullmäktiges sammanträde den 5 september 2011

Nu är det dags att ansöka om föreningsbidrag! Sista ansökningsdag är
den 31 oktober.

När?

Ny kollektivtrafikmyndighet i
Västmanlands län
Den 1 januari 2012 träder en ny kollektivtrafiklag i kraft som innebär att
det ska finnas en kollektivtrafikansvarig myndighet i varje län. Fullmäktige
beslutade att landstinget blir kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län.
Övriga kommuner i länet och landstinget måste ta likalydande beslut för
att beslutet ska träda i kraft.
Ansvar för hemsjukvården
Fullmäktige beslutade att ansvar för
hemsjukvården, det vill säga hälsooch sjukvårdsinsatser i den enskildes
hem, ska överföras från landstinget
till kommunerna. Överföringen av
hemsjukvården kommer att ske från
den 1 september 2012. Ekonomiska
resurser överförs från landstinget till
kommunerna genom en skatteväxling
från och med 2012. Det innebär att
landstingsskatten minskar med 16 öre
samtidigt som kommunalskatten ökar
med 16 öre. En förutsättning för att
beslutet ska träda i kraft är att övriga
kommuner i länet och landstinget tar
likalydande beslut.

Blanketter och information finns att
hämta på www.norberg.se och hos
KIFF, Kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen på Järnvägsgatan 53 i
Norberg.
Har du frågor är du välkommen att
kontakta Birgitta Axelsson, tel. 022329 127.
Norberg stödjer föreningar och organisationer för att skapa förutsättningar för ett attraktivt och mångfacette-

Ekonomi
Norbergs kommun samarbetar med
Fagersta, Avesta, Hedemora och
Skinnskatteberg inom ett flertal områden i olika grupperingar där en eller
ett flertal av kommunerna samarbetar.
Bland annat inom gymnasieskolan,
tekniska frågor, räddningstjänst, rehabiliteringsfrågor, miljö- och byggfrågor, löneadministration samt inköp.
En nyhet är att Norberg och Fagersta
planerar att samarbeta inom ekonomiområdet.

Var?

Måndagen den 26 september
kl 13:30-15:30
Resedan utanför Matsalen,
Kornettgatan 9 C

Kontakt: Eva Pålsson, tel. 0223-21396,
Socialförvaltningen, Norbergs kommun.
Det är många sköna promenader
kvar i år. Se till att din rollator hänger
med.
Vi erbjuder en genomgång och service
av dina hjälpmedel. Justera bromsar,
byta hjul med mera. Tekniker från
Hjälpmedels Centrum kommer att
finnas på plats för att serva din rollator
och hjälpa till att rätta till fel. Det kostar inget. Passa på att dricka en kopp
kaffe och samtala lite under tiden.

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

Konstutställningar i
Galleri Abrahamsgården
Under hösten kommer flera intressanta konstnärer till Galleri Abrahamsgården. Se vilka i evenemangskalendern här bredvid eller på www.
norberg.se.
Först ut är Anders Borgström som den
2011-09-17--10-02 ställer ut olja, akryl
och teckning.

Öppettider:
Mån-fre: 10-18
Lör: 11-16
Sön: 12-16
Kontakt:
Lilian Fernqvist,
tel: 0730-27 32 44.

Alster på Galleri Abrahamsgården, av Anders Borgström.

20 konstnärer
med Norbergsanknytning

Höstens filmer

Evenemang

När?

2011-09-17 -- 2011-10-02
Utställning, Anders Borgström
Galleri Abrahamsgården

Den 1-2 oktober presenteras ”Från
Boberg till Öberg”. Ett spännande
arrangemang om Ferdinand Boberg.
Programmet är sammanställt av Anita
Helgesdotter, Norbergs kommuns kulturstipendiat 2011 och vänföreningen
Bobergs minne i Norberg.

2011-10-12
Du levande (2007), komedi,
drama, musik, svensk

ÖPPETTIDER
¤ Gravkapellet kl. 13:00-16:00.
¤ Hembygdsgården Karlberg
kl. 13:00-16:00.
¤ Möt Bobergskännaren Karl Lundqvist i Mariagården kl. 13:00-17:00.
¤ Konstutställning på Abrahamsgården kl. 12:00 -17:00.
För ytterligare information:
Tel: 070 - 299 41 81.

Var?

Onsdagar 			
Klockan 18:00
Teaterbiografen

2011-10-19
Harens år (1977), drama, finsk
2011-10-26
Heima (2007), musik, isländsk
2011-11-02
Trolljägaren (2010), äventyr,
fantasy, mysterium, norsk
2011-11-09
Festen (1998), drama, dansk
2011-11-16
Den enskilde medborgaren (2006),
komedi, svensk
2011-11-23
Okänd soldat (1985), drama, krig,
finsk
2011-11-30
Korpen flyger (1984), drama, sci-fi,
isländsk
2011-12-07
Free Jimmy (2006), tecknad komedi, norsk

Foto: Ferdinand Boberg
( f. 1860- d. 1846)
Vänföreningen Bobergs minne i Norberg!

2011-11-14
Melancholia (2011), drama, sci-fi,
dansk

2011-09-20
Om Oljeön, Lars Larsson berättar
Kl. 18:00
Biblioteket i Karbenning
2011-09-26
Rollatorcafé
Kl. 13:30-15:30
Resedan, Kornettgatan 9C
2011-10-02 -- 2011-11-20
Tipspromenader
Söndagar kl 10:00-12:00
NOK-stugan Nordansjö
Kontakt: Egon Lundquist,
tel. 0223-212 35
2011-10-04 -- 2011-11-27
Utställning, Novembermix
Galleri Abrahamsgården
2011-10-08 -- 2011-10-26
Utställning Maria Westerberg,
Vildhjärta samt Jan Å Johansson
Galleri Abrahamsgården
2011-10-18
Studiebesök Nya Zeeland,
Majja Neverland berättar
Kl. 18:30 (+fika)
Biblioteket i Karbenning
2011-11-15
Kura skymning, tema: Humor
Kl. 18:00 ((+fika)
Biblioteket i Karbenning
Med reservationer för eventuella ändringar.

