
NYHETSBREV 
För Norbergs kommun 

Bibliotekets öppettider 

Biblioteket går över till ordinarie öppettider from 

31/8. 

Måndag 12-19 

Tisdag 12-18 

Onsdag 12-18 

Torsdag 12-18 

Fredag 12-17 

 

Tidningshörnan fortsatt stängd. Dagstidningar och 

tidskrifter finns att läsa inne i biblioteket.  

 

Lördagssatsningen: 

Efter önskemål från våra besökare satsar biblioteket 

på att hålla öppet en lördag i månaden. Den första 

lördagen blir 5/9 kl. 11-14. 

Vi återkommer med senare datum samt även pro-

gram. 

 

Tänk på att hålla avstånd till dina medmänniskor när 

du besöker biblioteket. Välkommen! 

 

Hej! 

Sommarsemestern har för de flesta av oss nu tagit 

slut och vi är tillbaka på jobbet. Själv har jag spende-

rat sommaren i Dalarna och Skåne tillsammans med 

familj och vänner, ny musik och åtminstone någon 

av alla de där böckerna jag tänkt att jag ska läsa.  

Medan vi har varit lediga har våra fantastiska kolle-

gor hållit ställningarna och hanterat all vår fina verk-

samhet. För så är det ju, en kommun bedriver verk-

samhet dygnet runt, året runt. Just det här året har 

förstås varit väldigt speciellt för oss alla och krävt 

mycket av oss, både vad gäller att tänka nytt och att 

vara beredda att tänka om. Särskilt roligt är att Nor-

berg i år har varit extra populärt att besöka. Vi har 

rekordantal besökare i Norberg som tar del av våra 

fina besöksmål och den nya digitala guidning vi bju-

der på. 

Nu kommer en spännande höst med fortsatt ut-

vecklingsarbete inom alla våra sektorer. För egen del 

handlar den närmaste tiden väldigt mycket om eko-

nomi, styrning och ledning samt att fortsatt lära 

känna verksamheterna och medarbetarna. 

Jag ser också fram emot att få träffa fler av er som 

bor i Norberg, inte minst vårt duktiga näringsliv 

som gör så mycket för Norberg. Coronatider gör ju 

att mycket av våra möten sker över telefon eller vi-

deokonferens men åtminstone jag tycker att det är 

lite tunt att bara ses via en skärm. Vår näringslivsut-

vecklare Tobias Back bokar just nu in företagsbesök 

som jag ser mycket fram emot. Jag önskar er alla en 

fin avslutning på sommaren och ser fram emot min 

favoritårstid hösten med alla färger och den klara 

luften. 
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