NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Försommaren är
äntligen här. En
fantastisk årstid när
allt tycks vakna upp
till liv efter vintern.
Det är också en
förändringens tid för
många.
Några gör sina sista veckor innan
studenten, andra funderar på vilka
byggprojekt som ska genomföras
under sommarsemestern. När jag
skriver det här har vi precis haft
Norbergs marknad som förstås
var lyckad med många besökare
och trevlig stämning.
Turistsäsongen börjar strax och
marknaden fungerar som en sorts
start på det. I år gör vi en satsning
på sommarstråket tillsammans
med företagarna i centrum.
Sommarstråket är ett sätt att få fler
att upptäcka alla vackra delar av
Norberg och att utveckla
kommunen som en
besöksdestination.
Det finns även allvarligare saker
som pågår i vår omvärld.
Rysslands angrepp på Ukraina har
inte gått någon förbi. Vi har tagit
emot Ukrainska flyktingar och har
startat upp förberedelseklasser för
skolbarnen.

Ett stort tack till alla föreningar
och privatpersoner som hjälpt till
för att göra mottagandet så bra
som möjligt. Norberg har förstås
nära samarbete med
Migrationsverket och de andra
kommunerna i länet för att
mottagandet ska bli så jämnt och
bra som möjligt i hela länet.
Det säkerhetspolitiska läget har
förstås också påverkat vår
planering och både jag och
kommunstyrelsens ordförande
Johanna Odö ingår i länets
krisledningsråd där vi följer
utvecklingen noggrant och
samplanerar olika insatser
tillsammans med statliga
myndigheter, regionen och länets
kommuner.
När det gäller kommunens arbete
i övrigt så är det ganska mycket
som är på gång nu inför
sommaren. En ny värdegrund
ska strax presenteras, en ny
nämndorganisation för politiken
har beslutats, detaljplanen för
västra centrum är strax klar
liksom ramarna för det
långsiktiga klimat- och
energiarbetet. Utvecklingen av
kommunhuset fortsätter och för
de som inte redan gjort
rekommenderar jag att aningen
gå förbi utställningen i
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kommunhuset eller att besöka
vår hemsida www.norberg.se för
att följa det spännande arbetet
där.
Årets feriearbetare har också fått
sina besked och vi är glada att
välkomna så många ungdomar
till våra verksamheter. Nytt för i
år är att vi också har
demokratiambassadörer bland
feriearbetarna som ska jobba för
att lyfta viktiga frågor kring vår
demokrati.
Nu står sommaren för dörren
och många av oss planerar för
vår semester. Kommunen har
dock som alltid öppet hela
sommaren och många av våra
duktiga medarbetare jobbar även
då resten av oss ligger i
hängmattan.

Christian Foster
Kommunchef
Vad vill du läsa om i nästa
nyhetsbrev? Tipsa oss gärna!

Valet 2022

Ambulerande röstmottagare

Söndagen den 11 september 2022 är det
val till riksdagen, regionfullmäktige och
kommunfullmäktige.

För personer som på grund av sjukdom, ålder eller
funktionsnedsättning inte kan ta sig till en
röstningslokal och inte känner någon som kan vara
bud åt sig, kan kommunen ordna med ambulerande
röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder
att röstmottagare kommer till personens hem eller
annan plats där personen befinner sig för att ta emot
dennes röst. Rösten görs i ordning på samma sätt
som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.
Ambulerande röstmottagare finns tillgängliga under
förtidsröstningsperioden och under valdagen.

Särskilda röstningsställen

Förtidsröstning
När det är val kan du förtidsrösta fram till och med
valdagen, var som helst i hela landet
Förtidsröstningen börjar 24 augusti 2022.

Som en del av förtidsröstningen är särskild
röstmottagning (institutionsröstning) ett sätt att nå
personer som kan ha det svårt att fysiskt ta sig till en
röstningslokal.
Vi erbjuder särskild röstmottagning vid Resedan och
Granbacken.

Ta med dig id-handling och röstkort. Om du inte
har någon id-handling kan en annan person intyga
din identitet. Den person som intygar måste då visa
en id-handling.

Datum och tid: Söndag 4 september på
Granbacken klockan 12.30–13.30 och på Resedan
klockan 14.00–15.00
Plats: Granbacken (adress Dunderbostigen 13) och
Resedan (adress Kornettgatan 9C)

Öppettider

Rösta med bud



24-28 augusti, onsdag-torsdag kl. 13.00-18.00,
fredag-söndag 11.00-13.00



29 augusti-4 september, måndag-torsdag
13.00-18-00, fredag-söndag 11.00-13.00



5-11 september, måndag-torsdag klockan 1300-18.00, fredag-lördag klockan 11.00-13.00,
söndag 08.00-20.00

Att rösta med bud betyder att någon annan än du
själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal
för förtidsröstning. Budrösten kan lämnas in som
förtidsröst i en röstningslokal eller på valdagen i din
vallokal.
Vem kan budrösta?
Du kan rösta med bud av följande anledningar:

Datum: Från 24 augusti fram till valdagen
Plats: Tingshuset, adress Tingsgatan 1



Sjukdom



Ålder

Rösta på valdagen



Funktionsnedsättning



intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt



om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje
kan du också budrösta med hjälp av
lantbrevbäraren

På valdagen kan du rösta i din vallokal eller i någon
av alla röstningslokaler för förtidsröstning. På ditt
röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i och
vallokalens öppettider.
Du behöver ha med dig id-handling om du ska rösta
i din vallokal på valdagen. Har du ingen id-handling
kan en annan person intyga din identitet, men då
måste den personen visa en id-handling. Röstkort är
inte ett krav när du röstar i din vallokal, men
praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt
vallokal.

För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne
och särskilt material för att rösta med bud.
Kontakt
Valsamordnare
Telefon: 0223-291 02
E-post: christina.wallin@norberg.se

Dags att söka halltider inför
hösten 2022/våren 2023

Bibliotekets öppettider
Bibliotekets avvikande öppettider under
våren och sommaren. Från den 1 juni till
31 augusti har biblioteket andra
öppettider.
Öppettider 1 juni-31 augusti
Måndag-fredag kl. 12.00-17.00
Tidningshörnan öppnar kl. 10.00
Avvikande öppettider

Nu är det dags att ansöka om halltider
inför hösten och nästa vår. Kom ihåg att
fylla i en ansökan för varje hall eller sal ni
önskar och skicka till oss senast 1 juli
2022.
Frida Hansdotter Arena
Hallen är en kombinationshall på ungefär 1120
kvadratmeter med en läktare som rymmer ungefär
350 personer. Det finns omklädningsrum och
möteslokaler.

Gymnastikhallen, Centralskolan (stora
gymnastikhallen)
Hallens mått är ungefär 36x17 meter med
omklädningsrum och bastu. Hallen är linjerad för
följande idrotter handboll, tennis, badminton,
basket och volleyboll. Viss utrustning för gymnastik
finns.
Lilla hallen, Centralskolan (lilla
gymnastikhallen)
Hallens storlek är ungefär 16x9 meter och linjerad
för badminton och basket. Omklädningsrum finns.
Ansökningsblankett hittar du på
norberg.se/halltider.
Skicka in din ansökan senast 1 juli 2022 till:
Norbergs kommun, DSU
Box 25
738 21 Norberg

6 juni - Stängt (Nationaldagen)
7 juni - Stängt (p.g.a. utbildning)
16 juni - Öppet
24 juni - Stängt (Midsommarafton)

Evenemang
18 juni. Myrbergsrallyt—30 års jubileum! Start
och mål vid Myrbergs verkstad.
7-9 juli. Norbergfestival. Den 7-9 juli 2022 fylls
Mimerlaven och Norberg av musik och
festivalstämning igen.
2-17 juli. Föreställningen Ronja Rövardotter
spelas i Klackberg. Biljetter och mer information
på visitnorberg.se.
2-3 juli. Bråforsdagarna. Tema för i år är "Livet
på en bergsmansgård". Under dessa dagar kan du
ta del av den historiska kulturmiljön, upplevelser,
lokalproducerade produkter och mycket annat.
9 juli-4 september. Vargsafari.
Med reservation för eventuella ändringar.
Ansvarig utgivare
Christian Foster
Kommunchef
T.f. redaktör
Ida Långbacka
Telefon: 0223-291 41
www.norberg.se
facebook.com/norbergs.kommun

