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Idrottshall
Måndagen den 16 maj, beslutade 
Kommunstyrelsen föreslå  Kommun-
fullmäktige att bygga en idrottshall 
i Norbergs kommun. Frågan avgörs 
slutligen under nästa kommunfull-
mäktigesammanträde i början på juni.  
 
I uppdraget ingår att bygga en idrotts-
hall inklusive fritidsgård. De energi-
tekniska lösningarna är enligt Green-
Building-standard, det vill säga har 25 
% lägre energiförbrukning än Svensk 
Byggnorm. Invigningen planeras till 
sommaren 2013, om allt går enligt plan 
och KF säger ja den 7 juni. Byggkostna-
den beräknas till 43 MKr. 
 
-Det känns skönt att kommunstyrelsen 
äntligen har satt ner foten i frågan om 
Idrottshall. Det här beskedet har nor-
bergarna väntat på länge. Med detta 
beslut visar vi politiker att vi tror på en 
positiv framtid för Norberg och att vi 
menar allvar med att satsa på unga och 
idrott. Nu återstår att se vad kommun-
fullmäktige säger om saken den 7 juni, 
säger Åsa Eriksson, kommunstyrelsens 
ordförande i Norbergs kommun.

Babyrave på  
festivalen 
 
Baby och barn 0-5 år + föräldrar är 
välkomna att gratis under lördag 
eftermiddag den 30 juli besöka Nor-
bergsfestivalen.  
 
Ditt barn kommer att få en full techno-
upplevelse med bra DJ:s, ljus- och 
rökmaskiner. Enda skillnaden är en 
lägre ljudnivå. Kanske en start för nästa 
generations skapande i konstformen 
”electronic dance music”! Inga hörsel-
skydd behövs!

Foto: Jan Å. Johansson

Naturpasset 
 
Ett säkert vårtecken är Norberg 
OK:s ”Naturpass”. Nu är det dags 
att leta kontroller både till fots och 
på cykel. Fina vinster hägrar.  I år är 
tiden förlängd till den 30 september. 
”Naturpass” finns att köpa på Turist- 
informationen vid Torget, Engelbrekts-
loppets kansli samt Konsum. Väl mött 
i skogarna!

Dramatiserade 
guidningar på 
Nya Lapphyttan 
 
I sommar tar vi åter upp idén med 
dramatiserade visningar på Nya 
Lapphyttan. För en del år sedan hade 
vi en amatörteateruppsättning som 
spelades under ett par år. Den hette 
Munk på Lapphyttan och var mycket 
uppskattad.

Sommarens visningar blir en enklare 
variant som vi kallar dramatiserade 
guidningar. Det är Munk på Lapphyt-
tans regissör Ulrica Lönnback som har 
arbetat fram ett nytt manus baserat på 
Munken.

Visningarna kommer att göras av hen-
ne tillsammans med två av de duktiga 
skådespelarna från Teater Hysterika. 

Genom att följa med en sådan guid-
ning är det meningen att man ska få en 
lättsam och underhållande information 
om medeltiden, järnet, kvinnorna, folk-
tron och mycket annat...

Visningarna har arbetsnamnet Kvinnor 
av järn. De kommer att göras under 
fem söndagar i juli och augusti med 
första tillfälle 10 juli och sista 7 augusti. 

Mer information finns på Norbergs 
kommuns hemsida under kultur-, 
idrott- och fritid/museer/öppettider.

Efterhand kommer det också att rap-
porteras om de dramatiserade guid-
ningarna på Nya Lapphyttans hemsida 
www.nyalapphyttan.se

Ulf Öhman

Utställning dagligen  
1 juli – 31 augusti  

Kl. 10 – 16 
Fritt inträde

Klackbergs  
naturreservat



 

  Årsredovisning 2010  
   
  Norbergs kommuns årsredovisning för     
  2010 fastställdes av Kommunfullmäk   
  tige den 9 maj  
  och finns att 
  ladda ner   
  eller beställa     
  här: 
 
  www.norberg.se 
 
  info@norberg.se  
 
  Kansliet, Box 25,   
  738 21 Norberg
 

Nationaldag 6 Juni 
 
Välkomna till nationaldagsfirande och 
stipendieutdelning. 
 
Dagen firas på Hembygdsgården 
Karlberg. Klockan 14:00 öppnar kaf-
feserveringen och klockan 15:00 startar 
programmet med musik och tal av för-
fattaren Arne Andersson. 
 
Kultur, idrott och fritidsutskottets ord-
förande Elizabeth Pettersson delar ut 
årets stipendium. Stipendiater: Duon 
”Lycklig ungdom” samt föreningen Nor-
bergs slalomklubb. 
 
Hjärtligt välkomna till Karlberg! 
 
Arr: Kultur, idrott- och fritidsförvaltning-
en samt Norbergs hembygdsförening.

Beslut i korthet 
 
Från kommunfullmäktiges 
sammanträde den 9 maj 2011 
 
Norbergs kommuns  
årsredovisning för 2011 
Kommunens årsredovisning för 
2010 visar att det ekonomiska re-
sultatet sammantaget blev 5,6 mil-
joner kronor, vilket är 1,5 miljoner 
kronor mer än det budgeterade. 
Fullmäktige beslutade att godkänna 
årsredovisningen och beviljade 
nämnderna ansvarsfrihet.

Norberg 4:e bästa musik- &  
kulturskolan i Sverige 2011  
2009 instiftade Lärarförbundet priset 
Bästa musik- och kulturskolekommun. 
I år är Norberg landets fjärde bästa 
musik- och kulturskolekommun.  
 
Lärarförbundet vill sätta fokus på ungas 
möjligheter att ägna sig åt bild, dans, 

musik, teater med mera och vilken bety-
delse det har för kunskapsutvecklingen.  
 
Syftet med priset är också att lyfta fram 
de kommuner som satsar på sin musik- 
och kulturskola och inspirera fler att 
göra detsamma.

Idrotts- och kulturstipendium för 
framgångsrik prestation

Årsredovisningar för 2010 för de 
kommunalförbund och gemensam-
ma nämnder som kommunen ingår 
i behandlades också. Fullmäktige 
beslutade att godkänna samtliga 
årsredovisningar och beviljade 
ansvarsfrihet till de förtroendevalda 
inom dessa organ 
 
Fair Trade City-diplomering av 
Norbergs kommun  
Fairtrade City är en diplomering till 
kommuner som engagerar sig för 
rättvis handel och etisk konsumtion.

Fullmäktige beslutade att Norbergs 
kommun ska bli en Fairtrade City 
och att ett mål sätts upp som inne-
bär att den etiska konsumtionen i 
kommunen ska öka. 
 
Inkomna medborgarförslag 
Två förslag har lämnats till fullmäk-
tige från kommuninvånare. Ett av 
förslagen innebär att en anslagstav-
la sätts upp i centrala Norberg och 
ett handlar om att inrätta en offentlig 
toalett. Fullmäktige överlämnade till 
kommunstyrelsen att ta beslut om 
förslagen efter att de har beretts.

Kommunen vill lyfta fram betydelse-
fulla insatser inom idrotts- och kultur-
området som särskilt bidragit till att 
stärka kommunens varumärke. 

De eller den som erhåller stipendium 
ska anses vara ”ambassadör(er)” under 
ett år för Norbergs kommun och lyfta 
fram kommunen i olika sammanhang. 
Den eller de som erhåller stipendium 
ska vara uppvuxen eller bosatt i Nor-
bergs kommun. Stipendiesumman är 50 
000 kr. I stipendiet ska även ingå bevis 
på utnämning i form av diplom eller an-
nan handling. 

Nominering kan lämnas av enskild per-
son eller sammanslutning av personer 

och görs i samband med utlysning av 
stipendiet. Stipendium kan endast erhål-
las vid ett tillfälle.

Beslut om vilka eller vem som erhåller 
stipendium fattas av en stipendiejury. 
Juryn kan välja att inte dela ut stipendiet. 
Stipendium kan även utan nominering 
utdelas som hedersbevisning enligt be-
slut av stipendiejuryn. Juryn består av 
Åsa Eriksson, kommunstyrelsens ord-
förande, Per Andersson, Jens Bengtsson 
och Agneta Blomqvist. Juryn utses av 
kommunstyrelsen för varje mandatpe-
riod. Kommunstyrelsens ordförande 
är ordförande tillika sammankallande i 
juryn.



Tidningshörnan 
 
STÄNGT på grund av ombyggnation 
fr.o.m. v.22 och några veckor framåt.

Du är välkommen att läsa tidningarna 
under bibliotekets öppettider:

Nya Lapphyttan
Öppet dagligen 2 maj - 18 september 
kl. 10 – 16. Midsommarafton stängt. 
Fritt inträde. Guidning tisdag – söndag 
kl. 10:30.

Norbergs gruvmuseum
Öppet torsdag - söndag 2 juni - 4 sep-
tember kl 12 – 16. Midsommarafton 
stängt. Fritt inträde.   

Öppettider 
Turistinformationen 
 
Bemanningstider: 
16/5-3/6 Mån-fre, kl. 11:00-17:00  
6/6-14/8 Mån-sön kl. 11:00-17:00 
15/8-2/9 Mån-fre kl. 11:00-17:00 
Midsommarafton stängt.

Du kan alltid få information i broschyr-
väg samt Internet året runt då de övriga 
butikerna har öppet. Övrig tid hänvisar 
vi till telefon +46 (0)223 29130. Du  
vidarekopplas till turism-funktionen 
där du kan ställa frågor eller beställa 
visning.

Biblioteket

Juni-augusti  
Mån kl. 12:00-18:00 
Tis-fre kl. 12:00-17:00 
Lör Stängt

September-december 
Mån kl. 12:00-19:00 
Tis-tors kl. 12:00-18:00 
Fre kl. 12:00-17:00 
Lör kl. 10:00-13:00

Stängt 6/6, 24-25/6 och v. 27-28.

Om du har några frågor, kontakta 
verksamhetschef Eva-Lena Silva,  
tel. 0223-29 131
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Evenemang
  Juni

  2011-06-06 
  Nationaldagsfirande 
  Plats: Hembygdsgården Karlberg

  2011-06-11  
  Elvisdagen 
  Plats: Tingshusparken 

  2011-06-11  
  Bilutställning 
  Plats: Kärrgruveparken  

  2011-06-18 
  Myrbergsrallyt 
  Plats: Norberg med omnejd

  2011-06-19 
  Utflykt längs med Benningeleden

  2011-06-24   
  Midsommarfirande 
  Plats: Hembygdsgården Karlberg 

  2011-06-25  
  Midsommardagsdans
  Plats: Kärrgruveparken 
 
  Juli

  2011-06-01 
  Företagsmässa (20-tal lokala företag) 
  Plats: Torget 
 
  2011-07-01--02  
  EngelbrektSommar 
  Plats: Norberg med omnejd 

  2011-07-01--06 
  ”144 timmar Norberg” 
  Plats: Norberg med omnejd 
 
  2011-07-07—11, 15--17 , 22 --24  
  Järnframställning 
  Plats: Nya Lapphyttan 

  2011-07-13  
  Konsert med ”Bergslagens  
  kammarsymfoniker” 
  Plats: Norbergs kyrka

  2011-07-28 --30  
  Norbergfestival 2011
  Skandinaviens största elektroniska 
  musikfestival 
  Plats: Mimerlaven

  2011-07-31  
  Engelbrektsturen

Polhemsfirande 
och invigning av 
Konstkanalen i 
Kärrgruvan   
 
Tisdag kväll den 24 maj deltog Nor-
berg i det nationella firandet av Chris-
topher Polhem 350 år.  
 
Firandet inleddes av kommunalråd Åsa 
Eriksson och sedan berättade Lennart 
Edlund, samordnare av det nationella 
jubileumsåret, om Christopher Pol-
hem, som pryder 500-lappen och anses 
vara mekanikens fader.  
 
Västmanlands landshövding Inge-
mar Skogö invigde den nyrenoverade 
Konstkanalen i Kärrgruvan.  Medver-
kade gjorde även Kärrgruvans skola, 
Svevia och Kallmorabys skifteslag.

 
Norberg - 

låt dig överraskas!


