
NYHETSBREV 
För Norbergs kommun 

invigningen kommer nyfikna och 
fikasuga att söka sig till Norberg 
och besökarna är så välkomna. 
Besöksnäringen skapar jobb och 
besökare bidrar till ett levande 
Norberg men står också inför 
omdaningar. Vi kan se ett för-
ändrat beteende hos besökare.  

En trend är att det för allt fler 
besökare är av underordnad bety-
delse vart de åker så länge som 
de får en aktiv upplevelse. För en 
tid sedan var jag tillsammans med 
näringslivs- och besöksnärings-
chefen Daniel Magnusson på ett 
möte med representanter för 
Norbergs cykelklubb. Vilka fan-
tastiska idéer företrädarna har om 
att utveckla MTB-slingor. Jag 
önskar verkligen cykelklubben 
lycka till. Kan idéerna realiseras 
och dessutom koordineras med 
att sova och äta bra skapas ytter-
ligare en dimension för besöka-
ren. 

En annan tydlig trend är att för-
väntan hos allt fler besökare är 
att hitta relevant information om 
våra besöksmål digitalt - inför 
resan och under besöket. Daniel 
och demokrati- och samhällsut-
vecklingsutskottet tittar på hur vi 
kan bli mera digitala. Det är du 
som norbergare och våra besö-
kare som vet mest och bäst om 
vilka besöksmål som är värda ett 
besök. Gå därför gärna in och 
lägg upp ditt besöksmål eller fö-
retag på exempelvis Tripadvisor 
eller någon annan sökmotor så 
att besökare kan läsa och skriva 
om er. 

Bygget av den nya idrottshallen 
med fritidsgård har kommit 
igång. Kvarteret Kronan kommer 

att vara en byggarbetsplats ett år 
framåt med sikte om en arenain-
vigning någon gång under som-
maren 2018. En hallgrupp med 
föreningar finns, de arbetar 
med sponsorer, namnet på hallen 
och driftsfrågor. Känner du nå-
got företag som skulle vilja ha sitt 
namn på hallen eller synas inne i 
hallen? 

Detaljplaner för bostäder, villor 
och flerfamiljshus, har tagits fram 
i centrum och i mera sjönära lä-
gen. I Klackberg 
finns färdigställda tomter med i 
princip Ski in Ski out läge, dessu-
tom med en badsjö några meter 
från tomtgränsen. Kontakta 
kommunen om du vill bygga hus 
i ett riktigt fint läge. 

Slutligen, hur vill du att vårt ge-
mensamma vardagsrum ska se ut 
och var vill du handla? I unika 
butiker med personlig service 
eller utanför centrum? Det behö-
ver inte finnas någon motsättning 
men i Norberg finns ett välbeva-
rat centrum med ett levande torg 
med torghandlare, butiker och 
restauranger. För att fortsätta 
värna och utveckla centrum har 
politiken beslutat att under nästa 
år påbörja ett arbete med att ta 
fram ett program för Norbergs 
centrum. Arbetet kommer att 
ledas av V-Dala Miljö- och bygg-
förvaltning och i dialog med 
handlare och invånare. 

Hannu Högberg 
Kommun-
chef 

Jag gjorde så som ni som har 
nära och kära i Stockholm, 
checkade av var de befann sig. 
Jag fick klartecken från min dot-
ter via Messenger, hon var inte i 
närheten av Drottninggatan. Via 
media försökte jag förstå vad 
som hänt. Kunde någon invå-
nare från Norbergs kommun 
vara drabbad? 

Under fredagskvällen var jag 
med på ett första krislednings-
möte med samtliga kommuner i 
Västmanland, Region Västman-
land, Länsstyrelsen, Polismyn-
digheten, SOS Alarm, rädd-
ningstjänster, Försvarsmakten 
och Sveriges Radio. En funge-
rande struktur för att hantera 
kriser. Någon krisstödsgrupp, så 
kallad POSOM, behövde vi 
lyckligtvis inte koppla in i Nor-
berg. Under helgen efter dådet 
visade människor med skilda 
bakgrunder stor värme och när-
het. Manifestationer och min-
nesstunder för ett öppet och 
demokratisk samhälle. 

Vi har dag för dag kunnat följa 
bygget och den 7 maj öppnar 
Elsa Andersons konditori. Med 
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Fredagen den 7 april 
blev en riktigt dyster 
dag. Någon gång 
under eftermiddagen 
nåddes vi av nyheten 
att flera personer 
mejats ned av en 
lastbil i centrala 
Stockholm.  



Nyheter från Källskolan 

 

 

Klasserna 3A och 3B på Källskolan har under en skoldag gått tillbaka till år 1917 och provat hur det 

var att gå i skolan förr i tiden. De fick öva att skriva skrivstil, räkna på "griffeltavla ", sjunga psalm, leka bro, 
bro och breja och spela kula. De som ville fick ta med sig ett smörgåspaket och något att dricka. På idrotten 
fick de prova på linggymnastik. Det blev en lärorik och rolig dag. 

I februari flyttade våra förberedelseklasselever i årskurs 1-3 in i vår nya lokal, Bryggan på Källskolan. Det blev 
invigning med bandklippning och musik. 

Källskolan har sökt och fått pengar för ett integrationsprojekt - "Gemenskap och integration genom läsning". 
Vi har nu fått möjlighet att köpa in sagor från olika delar av världen, böcker på flera språk, temaböcker om 
värdegrunden, svenska klassiker, lättlästa böcker med mera. Just nu förbereder vi oss för Världsbokveckan 
genom att läsa och samtala om böcker kring temat genus. Böcker är en bra väg till samtal! 

Victoria Åkerlund 
Rektor Källskolan 

 

Sommarens 

öppettider 

Nya Lapphyttan 

Öppet 27 maj till 10 september, 
alla dagar 10-16. 
Fritt inträde. 

Gruvmuseet 

Öppet 12 juni till 3 september, 

vardagar 10-15, lördagar och 
söndagar 10-16. Stängt 23-24 juni. 

Utställningarna i 
Klackberg 

Öppet 12 juni till 3 september, 
vardagar 10-15, lördagar och 
söndagar 10-16. Stängt 23-24 juni. 

Maskinhuset 

Öppet 12 juni till 3 september, 
vardagar 10-15, lördagar och 

söndagar 10-16. Stängt 23-24 juni. 

Polhemshjulet 
 
Öppet 12 juni till 3 september, 
vardagar 10-15, lördagar och 
söndagar 10-16. Stängt 23-24 juni. 
 

Öppettiderna uppdateras på vår hemsida 

norberg.se. 



Information från polisen 

Den här månadens rader från polisen känns annorlunda att skriva. 

Efter terrorattacken i Stockholm har även vår världsbild förändrats. 

Men som många redan sagt, vi måste fortsätta leva idag som vi gjorde 

innan fredageftermiddag 7 april, för våldet ska inte vinna. Det är idag 

ännu viktigare att vi tar hand om och tänker på varandra. 

Vi har mycket framför oss under kommande veckor. En 

förhoppningsvis fin påskhelg väntar oss, Norbergs marknad och 

Valborgsmässoafton under samma helg, sist men inte minst 

återinvigning av Elsas den 7 maj.  

Under söndag på Norbergs marknad kommer jag och polisens 

volontärer att gå runt och höra oss för vad ni tycker om polisens och 

kommunens medborgarlöfte för 2017, men också vad ni anser att vi 

ska satsa på 2018. 

Månaden som gått har varit förhållandevis lugn i Norbergs kommun. 

Polispatrull har haft trafikkontroller på olika platser i kommunen vid 

olika tider på dygnet. Det har resulterat i några rapporter gällande 

trafikbrott. 

Inga inrapporterade inbrott i vare sig villa, lägenhet eller sommarhus. 

I Västmanlands län är det framförallt Köping och Hallstahammar som 

helgen 7-9 april haft flera villainbrott. Alla villor i anslutning till E18. 

Många har efterfrågat vad som gäller för lösa hundar i kommunen.  

Detta gäller enligt Norberg kommuns lokala ordningsstadga: 

11 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller 

nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund, är skyldig att 

följa bestämmelserna i 12 §. Det som sägs i denna paragraf gäller inte 

för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst. 

12 § Hundar skall hållas kopplade på offentliga platser. Tikar skall 

under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom 

inhägnade områden. Hundar får inte vistas på begravningsplatser. 

Föroreningar efter hundar skall plockas upp.   

Tänk också på att hundar ska vara kopplade i skog och mark 1 mars-20 

augusti. 

 

Polisen i Lokalpolisområde Norra Västmanland genom kommunpolis Eva 

Lindberg  

 

 

 

 

 

 

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 

facebook.com/norbergskommun 

Kalendariet/ 

April 
 

23 Världsbokdagen 

29-30 Lions vårmarknad 

30 Valborgsfirande på 

 Karlberg 

Maj 

1 Naturpasset 

7 Invigning av nya Elsa 

 Andersons konditori 

20 Brandlöpet 

24 World orienteering day 

25-28 Färskningsförsök på 

 Nya Lapphyttan 

 

Med reservation för eventuella 

ändringar. 

Vad vill du läsa om i nästa nyhetsbrev? 

Tipsa oss gärna! 

Nästa nummer kommer 28 maj 2017. 


