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Nu när barnen har sommarlov och 
vi kan se fram emot semestertider 
vill jag kort informera om några av 
de saker som är på gång inom kom-
munen.
Ett antal ungdomar har fått några 
veckors feriejobb hos Norbergs 
kommun och jag hoppas att ännu 
fler har fått arbete hos andra ar-
betsgivare. Förutom de traditionella 
jobben får några ungdomar, genom 
ett samarbete mellan kommunen 
och Bergslagens Folkhögskola, i år 
möjlighet att vara sommarlovsen-
treprenörer. Det ska bli spännande 
att se vad de lyckas åstadkomma 
av det startkapital de får och sina 
idéer. Enligt siffror från Svenskt 
Näringsliv har Norberg länets 
högsta andel unga nyföretagare. 
Det är glädjande och bådar gott för 
framtiden.  

I årets upplaga av Äldreguiden kan 
vi konstatera att Norbergs kom-
muns äldreomsorg står sig väl i 
jämförelse med andra. Det finns 
fortfarande områden som behöver 
förbättras men vi kan redan idag 
vara stolta över vår kunniga och en-
gagerade personal som bemöter de 
gamla med kunskap, lyhördhet och 
värme. I höst övertar kommunen 
ansvaret för hemsjukvården från 
landstinget, eftersom vi tror att det 
ger en bättre och mer sammanhål-
len omvårdnad för hemmaboende 
äldre. 
Sommardesignkontoret i Fagersta/
Norberg 2012 har öppnat och sex 
studenter arbetar för fullt med de 
uppdrag de fått.  

Ett av uppdragen är att ta fram 
förslag på hur vi kan skapa en  
Sinnenas (och mötenas) trädgård 
på innergården i kvarteret Resedan. 
Tanken är att människor i olika 
åldrar ska kunna uppleva ljudet av 
porlande vatten, känna grus under 
fotsulorna, få jord under naglarna 
och känna härliga dofter från  
kryddor och örter oavsett om man 
har svårt att gå eller att böja sig.  
Planerna på att bygga om Resedan-
huset som vetter mot Kornettgatan 
till ett Trygghetsboende fortsätter 
och jag tror att Sinnenas Trädgård 
blir ett välkommet komplement 
till det som Trygghetsboendet kan 
erbjuda.  

När kommunfullmäktige i slutet 
av förra året fastställde den nya 
Översiktsplanen för Norberg var vi 
rörande överens om att detta inte 
får bli någon hyllvärmare utan att 
vi ska omsätta orden till verklighet. 
Nu drar vi igång en projektgrupp 
som har till uppgift att ta fram 
förslag på hur detta ska gå till. Det 
är en omfattande process men som 
vanligt börjar även en lång resa 
med ett första steg.  
Vi hoppas kunna skicka ut en 
populärversion av ÖP:n till alla 
hushåll under hösten.  

I Norbergs Energi- och Klimat-
strategi har politiken fastslagit mål 
för hur mycket vi ska minska vår 
klimatpåverkan.  
Ett sätt att göra det är att resa  
tillsammans.
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Åsa Eriksson
Kommunstyrelsens ordförande (S)

Kommunen har bett Kollektiv-
trafikmyndigheten i länet om 
hjälp med att initiera ett pend-
larprojekt, alltså att på olika 
sätt försöka underlätta för alla 
er som pendlar till jobb eller 
studier att resa kommunalt. 
Vi återkommer till det under 
hösten. 
Om du har någon ledig dag i 
sommar – passa gärna på att 
göra en liten utflykt och upplev 
något nytt i kommunen. Varför 
inte besöka gamla Lapphyt-
tan i Olsbenning, ta en sväng 
på Norbergfestival eller prova 
cykelorientering? Vi kan alla 
vara ambassadörer för vår fina 
kommun och att prova något 
nytt brukar vara berikande. 

Avslutningsvis önskar jag er alla 
en rolig och skön sommar!



Ny förening, ”Operaverkstan”
upprätthåller operatraditionen i 
Kärrgruvan 

Sommaropera i Parken- ”Skönhet, 
Stålar och Stödstrumpor!” Kärr-
gruvans Folkets Park, Norberg.
Föreställningar: 20 juli (Premiär),  
10 augusti och 18 augusti. Alla  
kvällar kl. 19:00.

Föreställningen bjuder på ett gott 
skratt, nyskrivna texter till välkänd 
musik av bl.a Puccini, Wagner och 
Verdi samt en och annan överrask-
ning. Kan även åtnjutas till tvårät-
ters middag. En helkväll i sångens 
och humorns tecken!

Medverkande är: Carolina Bengts-
dotter Ljung (mezzo), Anna Ma-
ria Johansson (sopran), Catarina 
Lundgren (sopran) och Henrik  
Löwenmark (piano).Operaverksta’n 
i Bergslagen är en ideell förening 
som verkar som en fri operagrupp 
i Västmanland och Bergslagen. Bil-
jetter finns bl.a på Klockargården.
www.operaverkstan.com  

Turistinformationens öppet- 
tider med bemanning 2012 
4/6-19/8 
 
Tisdag-lördag 10:00-15:00
Du kommer som vanligt åt  
broschyrer och information även 
när informationen är obemannad. 
Tel: 0223 29 130.

Beslut i korthet från kommun-
styrelsens sammanträde den 21 
maj 2012 

Nedan följer ett urval av de ären-
den som behandlades under sam-
manträdet. 

Näringslivsrådets uppdrag  

I Näringslivsrådet ingår politiker 
och företagare i kommunen.  
Kommunstyrelsen har antagit mål, 
syfte och framtida roll för rådet. 
Bland annat ska rådet vara pådri-
vande i det fortsatta arbetet med 
tillväxtprogrammet.  

Ny ordförande i kommunstyrelsens 
socialutskott  

Christer Filipsson (FP) har avsagt 
sig uppdraget som ordförande i 
kommunstyrelsens socialutskott. 
Kommunstyrelsen utsåg Lennart 
Skansfors (C) till ny ordförande i 
utskottet.

Översyn av serveringstider  

Socialutskottet gavs ett uppdrag att 
se över riktlinjerna för serverings-
tillstånd och tillsyn enligt alkohol-
lagen. Utskottet ska särskilt utreda 
om Norbergs kommun kan ha 
samma serveringstider som andra 
kommuner. 

Malin Hedman 
Kommunsekreterare

Bibliotekets sommartider 
fr.o.m. juni t.o.m. augusti 2012 

Måndag:  12:00-18:00 
Tisdag - fredag 12:00-17:00

Stängt v. 28, 29 och 30.

Passa på att låna sommarlektyr och 
använd Norbergs fria surfzoner för 
att hålla dig uppdaterad. Surfbiljett 
hämtar du på bilioteket eller i  
kommunhuset.

Nu fortsätter byggnadsinvente-
ringen 

På Kultur- idrotts- och fritidsför-
valtningen kommer vi, som en för-
djupning av arbetet med Norbergs 
nya översiktsplan, att ta fram ett 
särskilt kulturmiljöprogram.
Programmet kommer bland annat 
att vara ett underlag för framtida 
samhällsplanering, bygglovshante-
ring och kulturmiljöarbete i kom-
munen. Arbetet med kulturmiljö-
vårdsprogrammet kommer att pågå 
under en treårsperiod och är ett 
samarbetsprojekt mellan länssty-
relsen, 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 beskri-
va 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.



Evenemang juli - augusti 2012 
 
 
06-24 - 08-26  Tipspromenad, söndagar i Hökmora  
06-28 - 08-05  Tidsresa i Barnens Bergslag -
06-30 - 06-30  Amandadagen Karbennings kyrka 
06-30 - 06-30  Sommarkvällsmusik Karbennings kyrka 
07-01 - 07-01   Dramatiserade visningar  
07-03 - 08-26  Bangolf, tisdag - söndag,  
07-03 - 07-03   Barnens Dag Hembygdsgården Karlberg 
07-04 - 07-08  144 timmar Norberg Centrala Norberg
07-07 - 07-07   Sommarkvällsmusik Karbennings kyrka 
07-08 - 07-08  Friluftsgudstjänst Hembygdsgården Karlberg  
07-08 - 07-08  Dramatiserad visning Nya Lapphyttan  
07-11 - 07-11   Sommarkvällsmusik Norbergs kyrka 
07-14 - 07-14   Sommarkvällsmusik Karbennings kyrka 
07-15 - 07-15   Friluftsgudstjänst Högfors 
07-15 - 07-15   Dramatiserade visningar Nya Lapphyttan   
07-20 - 07-20   ”Skönhet, Stålar- och Stödstrumpor”  
07-21 - 07-21   Sommarkvällsmusik Karbennings kyrka 
07-22 - 07-22   Friluftsgudstjänst - 
07-22 - 07-22   Dramatiserade visningar Nya Lapphyttan
07-26 - 07-29   Norbergfestival Mimerlaven 
07-28 - 07-28   Punkfest Kärrgruvan
07-28 - 07-28   Sommarkvällsmusik Karbennings kyrka 
07-29 - 07-29   Engelbrektsturen Norberg med omnejd
07-29 - 07-29   Friluftsgudstjänst Karbennings kyrka
07-29 - 07-29   Dramatiserade visningar Nya Lapphyttan  
08-05 -08-05   Friluftsgudstjänst Abrahamsgården 
08-05 -08-05   Konstkanalens dag Kallmora By
08-05 -08-05   Dramatiserade visningar Nya Lapphyttan  
08-10 -08-10   ”Skönhet, Stålar- och Stödstrumpor”  
08-12 -08-12   Friluftsgudstjänst Nya Lapphyttan, Norberg              
08-18 - 08-18   ”Skönhet, Stålar- och Stödstrumpor”
08-26 - 08-26  Sommarkvällsmusik Norbergs kyrka
09-01 - 09-01  Konsert med Sonja Aldén Norbergs kyrka 
09-01 - 09-16   Medeltida järnframställning, Nya Lapphyttan 
Med reservation för eventuella ändringar

Utställning Natur & Kultur 
Klackberg  öppen dagligen 14 
juni -19 augusti  kl 10 – 16 
 
Natur & Kultur Klackberg 
I Klackberg, i Skidklubbens lokal 
är nu för andra säsongen en liten 
utställning öppen. Den kallas Natur 
& Kultur Klackberg och berättar 
om en del av Klackbergsreservatets 
växter och fåglar. Där finns också 
en del uppstoppade djur som är 
inlånade från Centralskolan.  
Det finns också en avdelning med 
kulturhistoriskt material  
om gruvhanteringen i Klackberg.
Utställning är producerad av Kul-
tur- idrotts och fritidsförvaltningen 
och en arbetsgrupp från Norbergs 
naturskyddsförening.
Passa också på att ta en promenad i 
vårt fina naturreservat!

Naturutställning i Mossgruve-
parken 

I Maskinhuset intill gruvmuseet 
invigs 30 juni en utställning om 
Bergslagens natur.  
Utställningen kommer att fokusera 
på den ”vanliga” bergslagsnaturen 
och hur den har varit avgörande 
både för bergsbruket i Bergslagen 
och för bergslagsbornas överlev-
nad. Malm, ved vattenkraft och 
transportvägar, liksom mat för 
dagen för människor och husdjur 
är resurser från naturen.
I utställningen  berättas om hur 
Carl von Linné rapporterade om 
detta efter sin bergslagsresa 1734, 
då han besökte Kärrgruvan och 
Bjurfors. 
Även denna utställning är skapad 
av Kultur- idrotts och
fritidsförvaltningen och en arbets-
grupp från Norbergs natur- 
skyddsförening.

GLAD SOMMAR!


