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Årets Företagare 
2010
Måndagen den 13 juni 2011 korades 
Årets Företagare 2010 i Fagersta och 
Norberg på Värdshuset Engelbrekt. 
Pristagarna var Roger Berggren på Får-
bo Mekaniska AB i Fagersta och Johan 
T Bengtsson från JTB Transportser-
vice i Norberg. 
 
Motiveringen lydde: 
”Johan har under sju år drivit och ut-
vecklat JTB Transportservice. Den 
huvudsakliga verksamheten är att 
erbjuda säkra persontransporter med 
personlig service till de större företagen 
i regionen. Johan och hans företag är 
ett föredömligt exempel på hur man 
bedriver lönsam affärsverksamhet med 
kreativitet och gott ledarskap.” 
 

Bildtext: Johan T Bengtsson, JTB Transportservica AB gratuleras av Åsa Eriksson, 
Norbergs kommunstyrelses ordförande. 

Tidsresa i Barnens Bergslag  
 

–1300-tal i Norberg –1700-tal i Ängelsberg  –1900-tal i Virsbo 

Mellan den 8 och 17 juli blir det mas-
sor av särskilda barnaktiviteter på Nya 
Lapphyttan. Det går till exempel att 
göra sin egen käpphäst, svärd och sköld 
och sedan rida iväg till barnlaven! Den 
sextonde och sjuttonde kan man få 
prova på att smida. Särskilda barnguid-
ningar görs dagligen och söndagen den 
sjuttonde juli kommer gycklarna!

Det görs samma vecka även speciella 
barnarrangemang vid Bagarstugan 

invid Engelsbergs bruk. Här kan man 
baka bröd, göra luffarslöjd och barn-
guidningar genomförs bland annat i 
hyttan.  
 
I Virsbo kommer man bland annat att 
åka ångbåt, slussa och göra fågelholkar. 
 
För mer pecificerad information se 
www.barnensbergslag.se eller hämta ett 
informationsblad på turistbyrån eller på 
Nya Lapphyttan.

Surfa i Norberg 

 
Nu har du möjlighet att surfa fritt i 
centrala Norberg. Köp biljetter i bib-
lioteket eller i turistinformationen. 
 
Med fria surfzoner kan norbergare och 
besökare digitalt kommunicera och 
hitta information om besöksmål, buti-
ker och mycket mer.

 

  Trevlig sommar! 
 

  Önskas du av     
Norbergs  
kommun



På kultur- idrotts och fritidsförvalt-
ningen kommer vi som en fördjupning 
av arbetet med Norbergs översiktsplan 
att ta fram ett särskilt kulturmiljöpro-
gram.  
 
Detta kommer bland annat att vara ett 
underlag för framtida samhällsplane-
ring, bygglov och kulturmiljöarbetet 
i kommunen. Arbetet med kulturmil-
jövårdprogrammet kommer att pågå 
under en 3-årsperiod som ett samarbets-
projekt mellan länsstyrelsen, länsmuseet 
och kommunen.  
 

Det första steget är att göra en ny över-
siktlig byggnadsinventering. Denna 

Nyheter på Nya 
Lapphyttan! 

En ny hemsida har under vintern ska-
pats för vårt unika besöksmål, något 
som många har saknat länge, besök 
därför gärna www.nyalapphyttan.se  
 

I sommar blir det som vanligt järn-
framställning på Nya Lapphyttan, 
denna gång tre helger, fredag till sön-
dag den 8-10 juli, 15-17 juli och 22-24 
juli. Hela sommaren är både hyttan och 
Besökscentrum öppna dagligen mellan 
klockan 10 och 16. Under järnförsöket 
finns det alltid någon på plats, dygnet 
runt, vid hyttan. Föreningen Järnet på 
Lapphyttan hoppas också att det finns 
några som vill göra ett eller flera arbets-
pass på hyttan. Alla är välkomna, det 
finns varierande arbetsuppgifter, men 
man får vara beredd på att bli svart av 
koldamm! Se www.jarnetpalapphyttan.
se. 

”Kvinnor av järn”  
Dramatiserade visningar 
 
Dramatiserade visningar kommer att 
i år genomföras på Nya Lapphyttan 
söndagarna den 10, 17, 24 och 31 juli 
samt den 7 augusti klockan 14:00. 
Efteråt kommer det finnas möjlighet 
att äta en medeltida soppa!  
 
Ulrica Lönnback från Teater Amanda 
har dramatiserat och regisserat och 
medverkar tillsamman med Karolina 
Svensson och Klara Wenner Tångring 
från Teater Hysterica, Norberg.  
 
Missa inte en timmes underhållande 
historievandring!  
 
Mer information samt biljetter finns 
på Nya Lapphyttan och turistbyrån. 

kommer att genomföras av antikvarier 
från Västmanlands läns museum. De 
kommer att fotografera och beskriva alla 
våra hus som sedan läggs in i en digital 
databas och de börjar med byarna Ols-
benning, Livsdal, Rosendal, Högfors, 
Bjurfors samt de centrala delarna av 
Norberg, söder om riksväg 68. De som 
kommer att inventera heter Lisa Skanser 
och Fredrik Ehlton.  
 
Om ni har frågor kring inventeringen 
ring Ing-Marie Pettersson Jensen (Pim), 
Norbergs kommun, telefon 0223 283 32 
eller Anna Ahlberg, länsmuseet, telefon 
021 39 32 61. 

Nu blir det nya byggnadsinventeringar!

Bruksleden
Nu är det röjt på Bruksleden så man 
kan gå utan att behöva gå runt fallna 
stammar på sträckan från vägen mot 
Bråfors över skogen till Kolningberg.  
 
Ett ganska omfattande röjningsjobb 
har utförts men det återstår att måla 
på de orangea markeringarna och 
komplettera med stolpar där det fattas. 
Målning kommer att utföras så fort 
tiden medger i sommar.

Sommardesign i 
Norberg
I Norberg arbetar vi med ett uppdrag 
kring Lipid Systems, ett företag som 
ligger i Spännarhyttans industriområde 
och som arbetar med lipider (fetter). 
Det är ett relativt nystartat företag som 
sommardesignkontoret hjälper att hitta 
den röda tråden för att bättre nå ut till 

sina kunder och kunna kommunicera en 
enhetlig bild av företaget. 

”Sommardesignkontoret som koncept 
är ett fantastiskt tillfälle för företag att 
få ny input och friska ögon på verk-
samheten, menar Cecilia Österholm, 
projektledare, Sommardesignkontoret. 
Att samarbeta med studenter innebär ny 
energi och en oräddhet som ofta är väl-

digt befriande. ” understryker Cecilia.  
 
För studenterna innebär sommardesign-
kontoret en möjlighet att arbeta med 
verkliga, skarpa projekt i samarbete med 
en kund och ger ovärderliga erfarenheter 
som annars kan vara svåra att få under 
studietiden.



 

? Ditt foto?
Välkommen att mejla in dina fotografier av 
Norberg, från alla säsonger, på såväl natur 
som historia och kultur. Vi förbehåller oss 

rätten att fritt använda dina bilder i trycksa-
ker och elektroniskt i syfte att marknadsföra 
Norbergs kommun. Mejla till catrine.grano@

norberg.se Ange fotografens namn. OBS 
filen måste vara högupplöst, dvs 300 dpi.

Beslut i korthet från kommunfullmäktiges sammanträde den 7 juni, 2011
Nybyggnad av idrottshall 
Fullmäktige beslutade att bygga en 
idrottshall med fritidsgård för en kost-
nad om cirka 43 miljoner kronor. De 
energitekniska lösningarna ska vara 
enligt GreenBuilding-standard, det vill 
säga ha 25 % lägre energiförbrukning 
än vad som krävs enligt Boverkets bygg-
regler. Byggstart för hallen beräknas ske 
under 2012. 
 
”Jag är glad över att fullmäktige har ta-
git detta viktiga, strategiska beslut och 
satsar på barn och unga, på idrott, frisk-
vård och fritid. Det kommer att dröja 
ett par år innan hallen med fritidsgård 
står färdig men nu finns uppdraget att 
sätta igång på allvar, säger Åsa Eriksson, 
kommunstyrelsens ordförande i Nor-
bergs kommun.

Revidering av mål i vision 2015 
Nya mål för kommunens vision 2015 
antogs. De nya målen är:

Norberg ska ha delaktiga och engagerade 
medborgare som gör kultur-, idrotts- och 
fritidslivet unikt.

Våra ungdomar ska ha goda kunskaper när 
de lämnar skolan och ser framtiden an med 
tillförsikt.

Norbergs befolkning och näringsliv ska växa i 
en hållbar miljö.

Ny taxa för plan- och bygglovs 
verksamhet 
Fullmäktige beslutade att införa en ny 
taxa för plan- och bygglovsverksamhet 
från och med den 1 juli. Den nya taxan 
ska på ett bättre sätt än tidigare taxa, 
motsvara den faktiska tidsåtgång och 
kostnad som verksamheten innebär.

Frågor om den nya taxan besvaras av 
plan- och byggenheten vid Västman-
land-Dalarna miljö- och byggförvalt-
ning, telefonnummer till receptionen: 
0226-64 55 57 eller 0226-64 54 54, 
e-postadress: miljo-bygg@avesta.se. 

Svar på medborgarförslag om att be-
vara Kärrgruvan levande  
Ett medborgarförslag har lämnats om 
att kommunen ska satsa aktivt på att 
bevara Kärrgruvan levande genom 
att verka för att bevara bostadsområ-
dena Bolagshagen och Björkbyvägen 
och att stödja arbetet med att bevara 
Kärrgruvan, bland annat genom att 
starta ett ungdomsprojekt. Fullmäktige 
biföll förslaget genom att besluta att 
en kontaktperson för företrädare för 
Kärrgruvans invånare ska utses inom 
ledningskontoret.

När det åskar
Inomhus 
Tala inte i telefon 
Vistas inte nära elledningar. 
Dra ut nätkontakterna till alla elappa-
rater. På TV:n ska även antennsladden 
dras ut och på datorn även modemka-
beln 
Utrusta ditt hem med brandvarnare 
och brandsläckare

 
Bra att ha hemma om strömmen går 
Säkringar 
Tändstickor, stearinljus och värmeljus 
Batterier och batteridriven radio 
Ficklampa 
 
På www.norberg,se kan du läsa mer 
om säkerhet i din vardag. Sök på kris- 
och säkerhet. 

Utställning 
”damhattar” på 
”Amandadagen” 
 
2011-07-02 - 2011-07-31

Invigning den 2 juli 
 

Program: 
13:30 Brunnsmusik med Emaus Brass 
orkester.

15:00 Föredrag ”Vem var Amanda?”

16:00 Invigning av utställningen om 
Amanda

18:00 Konsert i Karbennings kyrka, 
Norbergs spelmanslag och Ovansjö 
spelmän.

Information: kontakta Norberg-Karben-
nings församling, telefon: 0223-298 00.

Välkommen den 
1-6 juli på 144-
timmar Norberg  
Byfestivalen inleds med en företags-
mässa på torget. Kom och låt dig in-
spireras av företagare i Norberg mel-
lan klockan 14-17. Gratis inträde. 

Festivalen fortsätter fram till den 6 
juli med bland annat shower, live-
band, BarnensDag, Barntorget, öppet 
hus, ankrace, musik och servering. Ta 
med släkt och vänner. 

Hela festivalprogrammet kan du läsa 
ladda ner på www.norberg.se



 EvenemangHäng med i Hälsospåret 

 
Hälsocenter och Norbergs kommun 
inbjuder samtliga invånare att prova 
Hälsospåret den 13 september 2011. 
 
Hälsospåret är ett enkelt sätt att 
testa din kondition utan krävande 
utrustning. Den enda utrustning du 
behöver är en klocka med sekundvisare. 
Gå, jogga eller spring spåret och 
vid målgång läser du av din tid 
och ser vilket testvärde du får i en 
särskild tabell. Om du tränar löpning 
regelbundet kan du springa annars 
är det bäst att gå för att få ett rättvist 
värde 
 
Start sker vid informationsskylten 
på kommunhusets framsida. Där finns 
representanter från Hälsocenter och 

kommunen mellan klockan 13:00 – 
19:00 som hjälper till med att läsa av 
tavlan och räkna ut BMI. BMI är en 
förkortning på engelskans Body Mass 
Index och visar förhållandet mellan 
vikt och längd. Den ger ett mått på 
om du är normalviktig, överviktig eller 
underviktig. 
 
Hälsospår finns på flera platser i 
kommunen. Där kan du: 
  
          • Testa din kondition 
       •  Motionera 
       •  Mäta din konditionsförbättring 
       •  Få allmänna motionsråd 
 
Hälsospåret är utomhusmotion och 
träning när du vill och på dina villkor.

  Juli

  2011-07-01
  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 
  Kl. 19:00  
  Konsert med ”Bergslagens 
  kammarsymfoniker” 
  Plats: Norbergs kyrka

  2011-07-28 --30  
  Norbergfestival 2011
  Skandinaviens största elektroniska
  musikfestival www.norbergfestival.com
  Plats: Mimerlaven

  2011-07-31  
  Engelbrektsturen

  T o m 2011-08-28
  Tipspromenad, Hökmora
  Söndagar v. 25-34 kl.13-16
  Plats: Start/mål vid Hökmora bygdegård. 
  Pris: Vuxna 20 kr, barn 10-18 år 10 kr,  
  under 10 år gratis. Vuxenfrågor och frågor  
  för barn under 10 år.  

  2011-07-01 – 08-07
  Tors och fre kl. 18:00, lör och sön kl. 16:00
  Teater med buffé! Vilhelm Mobergs 
  ”Marknadsafton”. Mer information och  
  biljetter får du hos Miljöbyråns Handelsbod. 
  Kontakt: P-A Bengtsson, tel. 070-6032690.

  2011-07-02--07-31
  Utställning ”damhattar” på ”Amandadagen”
  Plats: Karbenning

  2011-08-06
  Kl. 18:30-20:30 
  ”Kärlek i Kärrgruvan” ett folklustspel

  2011-08-13  
  Kl. 18:00
  Bergslagens visfest!
  Plats: Risbergs Verkstad
  Under Bergslagens visfest kommer  
  Musikföreningen Utsikten att arrangera en    
  gitarrworkshop för tjejer mellan 10-12 år

  2011-08-18--21 
  Queertopiafestivalen Norberg 
  http://www.queertopia.nu/

  2011-08-20—21 
  Kl. 09:00- ca 16:00 
  Klubbmästerskap på Islandshästföreningen    
  Járnhesturs bana i Kallmora. Servering och    
  fri entré. http://www.jarnhestur.nu

Med reservationer för eventuella ändringar.

Förslag på ny lekplats 
 
En modell på ny lekplats i Norberg finna vid Turistinformationen. 
Välkommen att lämna synpunkter!


