NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Hannus spalt
Maj 2016
Senast hade jag fokus på
näringslivsfrågor, att vi i
Norbergs kommun från den 1
januari 2017 kopplar
näringslivsfrågorna tydligare
mot kommunledningen. Denna
gång har jag besöksnäringen och
turismen i fokus.
Nyligen gavs ett positivt besked
om att det finns förutsättningar
att bygga upp Elsa Anderssons
konditori igen och lördag den 7
maj genomfördes ett 100 års
jubileum med köer upp till
torget. Det som gjort att Elsas
åter kan byggas upp av ägaren
Kristina Leijonhufvud är såklart
familjens vilja och insatser men
även de medel som föreningen
Elsas vänner samlat in. Ett
imponerande arbete som
kommer att göra stor skillnad
inte bara för Elsas framtid utan
för hela besöksnäringen i
Norberg. Glädjande är också att
en turistinformation öppnar i
Abrahamsgården till sommaren.
Enligt Tillväxtverket ökade
turismens totala omsättning i
Sverige med 13,2 miljarder
kronor eller med 5,2
procentunder 2014. Turismens
exportvärde, utländska
besökares konsumtion i Sverige,
ökade än mera i procent. Inget
tyder på att ökningstakten skulle
minskat, snarare är det nog tvärt
om, också 2015 blev ett
rekordår.
Evenemang, kulturliv och
kulturmiljö har nyckelroller för
att kommuner ska vara platser

att längta till, vilja bo i, verka på
och besöka. Näringsidkare med
verksamheter inom
besöksnäringen bidrar till att göra
platser attraktiva och gör att
Norberg också för andra
branscher och företag blir ett
intressant ställe att etablera sig på.
Ofta finns kluster inom
besöksnäringen som hänger ihop,
så är det också i vår kommun.
Arbetet inom kultur- och
fritidsfrågor och särskilt för
utveckling av besöksnäringen
behöver ske i samverkan över
kommun- och sektorsgränser,
med föreningar, civila samhället
samt företag. Ett idéarbete pågår i
Norberg tillsammans med bland
annat Riksantikvarietämbetet att
koppla samman mineralerna järn,
koppar och silver. Fördelen med
att se utanför Norberg som
järnort är att vi breddar basen för
besöksnäringen. Vi har många
styrkor med våra kulturhistoriska
miljöer.
En utmaning är dock underhållet,
säkerheten och servicen. Kanske
behöver politiken prioritera vissa
besöksmål med syfte att lösgöra
resurser som kan användas för att
öka servicen vid några av våra
miljöer.
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friutrymme för Norbergs
kommun att forma politiken. I
kommunen har vi genomfört flera
utredningar om hur den politiska
organisationen för kultur- och
fritidsfrågor bör se ut. Frågorna
kommer upp på den politiska
dagordningen under
försommaren.
I samband med planeringen av en
ny idrottshall har önskemål
framförts att det finns behov
platser för husbilar under
evenemangen men också för att vi
ska kunna ta emot fler
dagbesökare.
Försäljningen av husbilar har
närmast exploderat i Sverige och
kommer att påverka
besöksnäringen. Bilarna kommer
inte att ersätta campingplatser, bed
and breakfast, pensionaten samt
hotellen men det är framsynt av
Norbergs kommun utröna om vi
kan underlätta för ett ökat antal
husbilsbesökare.
Det händer mycket i Norberg
under sommaren. Spana in
kommunens evenemangskalender
via vår hemsida och ta del av det
fina utbudet. Tack alla som
arrangerar!

En annan utmaning är att få till än
bättre samverkansdimensioner
mellan besöksnäringens aktörer,
att öka samspel och samverkan
som gör att hela värdekedjan
håller och hänger ihop. I detta
arbete är min uppfattning att
kommunen har en roll att fylla.
Inom kultur- men också
näringslivfrågor finns ett stort

Hannu Högberg
Kommunchef

Bab(b)el—om språk och
litteratur
Författarna Ulf Peter Hallberg och
Elena Balzamo framträder
tillsammans med 5 översättare
från USA, Serbien, Tyskland,
Frankrike och Danmark. Det
kommer att handla om världen i
Sverige, men också om Sverige i
världen. Om viljan att lära sig
främmande språk och hur
översättning av utländsk litteratur
berikar ens eget land. Alla dessa
översättare älskar det svenska
språket – och kvällen handlar om
hur språk ger liv och identitet.
Världsmedborgare i Norberg med
omnejd hälsas välkomna att lyssna
på detta unika samtal om språk
och kultur!

organisation som gjort
förtjänstfulla insatser för
förenings,- eller kulturlivet.
Skicka ansökan senast den 30 juni
2016 till:
Kultur-, idrotts-, och
fritidsutskottet
Box 25
738 21 Norberg
För mer information,
Ulf Öhman
T.f. områdeschef, kultur och fritid
Telefon: 0223-29 033
E-post: ulf.ohman@norberg.se

Snart är det dags för
sommarlov...

Under kvällen har du möjlighet att
ställa frågor till Tommi Sapila,
utredningsingenjör, Åsa Eriksson,
kommunalråd i Norbergs
kommun och Hannu Högberg,
kommunchef i Norbergs
kommun.
Datum, tid och plats
Tisdagen den 31 maj
Klockan 18-19
Sessionssalen, kommunhuset
(Malmgatan 7)
För mer information,

Fredagen den 3:e juni, klockan
17:00 - 18:30 i Teaterbiografen,
Norbergs bibliotek. På engelska.
Brita Westerman
Bibliotekarie

Vi vill att allmänheten och berörda
parter ska få ta del av två olika
planritningar som finns över den
nya stationen och vidare tycka till
över vilket av dessa förslag som är
bäst lämpad.

Åsa Eriksson, kommunalråd
Telefon: 0223-292 80
E-post: asa.eriksson@norberg.se
Varmt välkomna att tycka till!

Stipendium 2016

Välkommen till en drogfri
skolavslutning!

Är du aktiv inom förenings-,
eller kulturlivet? Då kan du
söka stipendium från Norbergs
kommun!

Datum, tid och plats
Fredagen den 10 juni
Kl. 18-01
Kraftcentralen vid Mimerlaven

Kulturfestival 2016

Kommunen ger stipendium för att
uppmuntra värdefulla insatser
inom föreningslivet eller det
kulturella området.

Med aktiviteter så som
backklättring, sumodräkter,
såpbandy, uppträdanden och DJ.

På agendan:

Stipendiet kan sökas av de som är
verksamma inom föreningslivet
eller det kulturella området i
Norbergs kommun.
Sökande behöver inte vara
folkbokförd i kommunen.
Kultur-, idrotts- och
fritidsutskottet kan också ge
stipendium som hedersbevisning
utan ansökan till enskild person,
kollektiv eller förening/

Klockan 19.15 uppträder Ung
Utan Pung med föreställningen
Puss och Snusk.
Carina Sörhammar
Kultur, idrott och fritid

Välkommen att tycka till
om den nya busstationen!
Välkomna att delta i en
medborgardialog angående
ombyggnationen av busstationen i
kommunen.

Nationaldagsfirande i
Tingshusparken.
Pyssel, hoppborg, fiskdamm,
klotterplank, ansiktsmålning,
vattenkrig. graffitti, skattjakt,
musik, improvisationsteater,
bilkortege, sagostund och mycket
mer!

Vi ses den 6
juni!

Öppettider bemannad
turistinformation 2016
4 juni till 14 augusti
Tisdag-söndag 11-17
Telefon: 0223-291 30
E-post: turistbyra@norberg.se
Abrahamsgården, Fagerstavägen 10-12

Öppettider biblioteket
1 juni till 31 augusti
Måndag 12-18
Tisdag-fredag 12-17
Observera att biblioteket har
sommarstängt mellan den 11 och
29 juli.

Öppettider museer och
besöksmål 2016
Bergslagens Medeltidsmuseum
med Nya Lapphyttan
21 maj till 11 september
Öppet dagligen 10-16
Midsommarafton stängt
Guidning Bergslagens
medeltidsmuseum/Nya
Lapphyttan
30 juni till 7 augusti
Torsdag till söndag 14-15
Barnens Bergslag
30 juni till 7 augusti
Torsdag till söndag 10-16

Sommarens evenemang
29 maj Plantmarknad på Hembygdsgården Karlberg
6 juni Motorhistoriska dagen
6 juni Nationaldagsfirande i Tingshusparken
18 juni Myrbergsrallyt 2016
18 juni Utställningar i Almaboden och Åstugan
19 juni ENJ kör rälsbuss
24 juni Midsommarafton
1 juli Färskning och invigning av nya vattenhjulet
2-3 juli Bråforsdagarna
2 juli Guidad tur för barn
2-3 juli Visning av väggmålningar
2-10 juli Ekomuseumvecka
4 juli Arkeologisk vandring
5 juli Digerkällan
8-9 juli Engelbrekt sommar
9 juli Järnrutten
10 juli Utflykt till mässingsbruket och Vasagrottan
14 juli Bygdetrav vid Mimertravet
23 juli Vandring i Klackbergs naturreservat
24 juli Engelbrektsturen
28-29 juli Norbergfestvial
5-6 aug Gruvpunken i Kärrgruveparken
11 sep DM i orientering

Norbergs gruvmuseum
4 juni till 28 augusti
Vardagar 10-15, lördagar och
söndagar 10-16
Midsommarafton stängt
Utställning i och om
Klackbergs naturreservat
4 juni till 28 augusti
Vardagar 10-15, lördagar och
söndagar 10-16
Midsommarafton stängt

Glad midsommar
tillönskas er
alla!

Kontakt
Ansvarig utgivare:
Hannu Högberg, 0223-291 26
hannu.hogberg@norberg.se
Redaktör:
Nadja Vuorinen, 0223-291 65
nadja.vuorinen@norberg.se
Adress:
Malmgatan 7, 738 21 Norberg
info@norberg.se
norberg.se

Evenemangen finns i sin helhet på norberg.se!

Vad vill du läsa om i nästa nyhetsbrev?
Tipsa oss gärna om nyheter!

Nästa nummer kommer
söndagen den 3 juli!

