NYHETSBREV
FÖR NORBERGS KOMMUN
En händelserik sommar!
En mycket blöt start på vår och
sommar har det varit, det kan vi
väl alla hålla med om. I skrivande
stund lyser dock solen från en
klarblå himmel. Evenemangen har
avlöst varandra till allas förnöjelse,
vare sig det har regnat eller ej.
Norbergs marknad, Nationaldag,
Ko-släpp, sommarmusik i Norberg-Karbennings församlings regi,
Mimermeet, Elvisdag, Myrbergsrally, midsommarfirande,
Barnens Dag, 144 timmar Norberg,
Engelbrektslöp (se ”Walk-and Talkbilder”) där bl.a. kommunanställda
bättrade på sin kondition. Glatt var
det i leden!

Premiären för Sommaroperan
”Skönhet, stålar och Stödstrumpor” har avnjutits, Norbergfestival
har kommit igång med biljettförsäljningsrekord. Vår lilla by genljuder av olika språk då Norbergfestivals volontärer rör sig runt på
byn. Närmast på tur är Rock och
punk i Kärrgruveparken, Engelbrektsturen cykeltävling står också
inför dörren.
För barn finns hembygdsgården
Karlberg och ”Barnens Bergslag”
vid Nya Lapphyttan.

Ögonblicksbilder från Sommar-operan ”Skönhet,
Stålar och Stödstrumpor”. Jakten på skönhet.
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Kommunens reception är
belägen på våning 1 från
och med 2012-08-01
------------------------------Öppettider reception
2012-08-01 och tills vidare

Två kulturmiljöutställningar pågår
hela sommaren i samarbete med
lokala föreningar förutom Abrahamsgårdens konstutställningar,
tipspromenader i Hökmora, bangolf i Norberg, Gruvmuseet och
Nya Lapphyttan. Rälsbussturerna
med ENJ är ett populärt inslag.
Ja, och om man inte orkar mer så
kan man ju bara sätta sig på något
utav fiken eller restaurangerna och
äta något gott och njuta av vimlet
på byn!
Stor Döparedag den 1/9 i samband
med 2012 års järnframställning på
Nya Lapphyttan. Landshövding
Ingemar Skogö inleder i ny fas i
områdets historia. Sonja Aldén
uppträder i Norbergs kyrka samma
dag. (Se annons)

Måndag-torsdag
08:30-11:30 och 13:30-15:30
Fredag
08:30-11:30
Dag före röd dag samt klämdag
09:30-11:30
Kommunhusets öppethållande är
desamma som receptionens tider.
Telefon växel:
0223 290 00 Fax: 0223 207 78
Surfbiljetter
Surf-biljetter till Internet hämtar
Du i receptionen på våning 1 eller
biblioteket, Järnvägsgatan 53
Parkeringstillstånd
Tillfälliga parkeringstillstånd finns
att hämta i entréplanet.

Säkert är något glömt av allt som
hänt men konstateras kan, att tack
vare alla föreningar och entreprenörer i Norberg, är det aldrig
tråkigt i Norberg.

Kontakt

Eva-Lena Silva
Verksamhetschef bibliotek- och turism

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

Nu fortsätter byggnadsinventeringen
På Kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen kommer vi, som en fördjupning av arbetet med Norbergs
nya översiktsplan, att ta fram ett
särskilt kulturmiljöprogram.
Programmet kommer bland annat
att vara ett underlag för framtida
samhällsplanering, bygglovshantering och kulturmiljöarbete i kommunen. Arbetet med kulturmiljövårdsprogrammet kommer att pågå
under en treårsperiod och är ett
samarbetsprojekt mellan länsstyrelsen, Västmanlands läns museum
och kommunen.
Det första steget är att göra en
översiktlig byggnadsinventering.
Den kommer att genomföras av
antikvarier från länsmuseet som
kommer att fotografera och beskriva alla våra hus och sedan lägga in
materialet i en digital databas.
I år fortsätter inventeringen med
i första hand Norbergs centrala
delar och byarna i nordvästra delen
av kommunen. De som kommer
att göra inventeringen är Fredrik
Ehlton och Ia Manbo.

Ekonomisektionen i Norberg övergår i ny förvaltning
Från och med 1/7 2012 övergår
ekonomisektionen för Norbergs
kommun i en ny gemensam förvaltning NVE, Norra Västmanlands
ekonomiförvaltning tillsammans
med Fagersta kommun och NVU,
Norra Västmanlands utbildningsförbund.
Den nya förvaltningen är stationerad i Fagersta. Det innebär att den
nya förvaltningen övertar samtliga
arbetsuppgifter av ekonomisk art
som ekonomisektionen i Norberg
nu hanterar.
Ekonomichef är Karolina Berglund
tel. 0223-441 26.
Uppdatering av ekonomisidor är
under arbete.

Turistinformationens är
obemannad fr.o.m. 20/8
Du kommer som vanligt åt
broschyrer och information även
när informationen är obemannad.
Vill du ha tips eller beställa något,
ring tel: 0223 29 130 så vidarekopplas du till turismansvarig under
kontorstid.

Bibliotekets öppettider
30 juli - 31/8 2012
Måndag:
12:00-18:00
Tisdag - fredag 12:00-17:00
3 september 2012 - maj 2013
Måndag:
12:00-19:00
Tisdag - torsdag 12:00-18:00
Fredag
12:00-17:00
Passa på att låna sommarlektyr och
använd Norbergs fria surfzoner för
att hålla dig uppdaterad. Surfbiljett
hämtar du på bilioteket eller i
kommunhuset.

Unkans öppettider hösten
2012

Arbetet med iordningställande av
lokalerna startar 13/8 och ungdomarna är välkomna att hjälpa
till. Vanligt öppethållande tider (se
nedan) kommer när vi har fått lite
ordning.
Unkans öppettider hösten -12
Jämn vecka
Måndag 16.00-21.30
Onsdag 16.00-21.30
Fredag 17.00-24.00
Ojämn vecka
Måndag 16.00-21.30
Onsdag 16.00-21.30
Torsdag 16.00-21.30

Evenemang augusti - september 2012
06-24 - 08-26
08-26 - 08-26
09-01 - 09-01
09-01 - 09-16

Tipspromenad, söndagar i Hökmora
Sommarkvällsmusik Norbergs kyrka
Konsert med Sonja Aldén Norbergs kyrka
Medeltida järnframställning, Nya Lapphyttan och Stor Döparedag 1/9
Med reservation för eventuella ändringar

