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Bygglov, avlopp, serveringstillstånd… Kom och ställ frågor 

Vill du som företagare/ privatperson ha svar på allmänna frågor om bygglov, avlopp, torghandel eller hur du 

kan bygga mer energismart? Eller vad du ska tänka på när det gäller evenemang eller serveringstillstånd? 

Eller något annat som berör Tillstånd, regler och tillsyn - Norbergs kommun? 

Kom och ställ dina frågor till representanter från Norberg kommuns samverkanspartners V-dala (miljö- och 

bygg), NVK (kommunalteknikförbundet) och Alkohol- och tobakhandläggaren  

Tid: Sista måndagen i månaden, dvs 

 Måndag 26 september klockan 16.00 – 19.00 

 Måndag den 31 oktober klockan 16.00 – 19.00 

 Måndag 28 november klockan 16.00 – 19.00 

(Obs, ovanstående tillfälle är inte avsedda för att svara på frågor som berör redan påbörjade 

ärenden). 

Plats: Kommunhuset Norberg 

Tidsbokning: För att undvika onödiga väntetider för dig som företagare tillämpar vi förbokade tider för 

ovannämnda tillfällen men naturligtvis är du alltid välkommen även om du missat att boka tid.  

Boka tid inför den 26/9, 31/10, 28/11: 

 V-dala: miljo-bygg@avesta.se eller tel 0226-645454 

 NVK: nvk@nvk.fagersta.se eller 0223-44600 

 Alkohol- och tobakshandläggaren: alkohol.tobak@hallstahammar.se eller  0220 - 247 02 

Behöver du som företag/privatperson träffa flera tjänstepersoner vid samma tillfälle eller är det svårt att veta 

vem du ska boka tid hos? Tveka inte att kontakta oss så lotsar vi dig rätt: Näringslivsutvecklare Ylva 

Jóhannesson ylva.johannesson@norberg.se tel 0223 290 10 
 

https://www.norberg.se/naringsliv--arbete/foretagande/tillstand-regler-och-tillsyn.html
mailto:miljo-bygg@avesta.se
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mailto:alkohol.tobak@hallstahammar.se
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1 miljon till affärsutveckling/ digitalisering/ 

produktutveckling 

Norbergs kommun har genom en projektansökan kopplad till 

Tillväxtverkets utlysning vid årsskiftet 2021/2022 beviljats en miljon kronor 

för insatser kring affärsutveckling/ digitalisering/ produktutveckling riktad 

mot små och medelstora företag 

Projektet genomförs i samverkan med Region Västmanland, Almi och 

Blekinge Tekniska Högskola. 

Välkommen att höra mer om möjligheterna kring hur du kan dra nytta av 

och utveckla ditt företag genom projektets olika spår. Första 

informationsträff med gäster blir vid frukostmötet den 4 oktober, se nedan. 

Vi återkommer i slutet av september med mer information inför mötet.  

 

 

Save the date: Frukostmöten hösten 2022 

 4 oktober 07.30 – 09.00, Fridahallen.  
 1 november 07.30 – 09.00, plats återkommer vi med  
 6 december 07.30 – 09.00 plats återkommer vi med. 

Separat inbjudan kommer. Här prenumererar du på vårt nyhetsbrev:  

Nyhetsbrev - Norbergs kommun 

 

 

22 september. Nätverksmöte: Besöksnäring, handel 

och kulturella kreativa näringar.  

Nu är det dags för höstens uppföljningsmöte. Hur går vi vidare och 

utvecklar arbetet kring piloten med Sommarstråket 

Sommarstråket_webb.pdf (norberg.se) och andra idéer som dykt upp från 

er aktörer under resans gång?  

Nya och etablerade evenemang, möjliga gemensamma företagsinitiativ, 

finansieringsmöjligheter...  Är det kanske dags att söka ett Leader-

projekt?  

Välkommen till nätverksmöte för att diskutera vidare!  

Tid:  

22 september 18.30 – 20.30  

Plats:  

Kommunhuset Norberg 

Anmälan via mail till:  

ylva.johannesson@norberg.se senast 20 september      

   

                                                                                                     
    

 

                            KORTA NYHETER:  

https://www.norberg.se/naringsliv--arbete/foretagande/nyhetsbrev.html
https://www.norberg.se/download/18.4ae61fbe1817ffa4020107f3/1655876012016/Sommarstra%CC%8Aket_webb.pdf
mailto:ylva.johannesson@norberg.se


 

 

 

Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet?  Kontakta support@updatesystem.se 

FRÅGOR, FÖRSLAG, SYNPUNKTER? KONTAKTA OSS! 

Ylva Jóhannesson 

Näringslivsutvecklare 

Tel direkt 0223 – 290 10 

Växel 0223 – 290 00 

E-post: ylva.johannesson@norberg.se  

Facebook: Näringsliv - Norberg | Facebook 

Webb: Näringsliv & arbete - Norbergs kommun 

 

Västmanlands Turismdag 11 oktober 2022 - Träffa 
experter och branschkollegor! 

Det här är en dag exklusivt för dig som verkar i besöksnäringen. Möt 
experter som kan hjälpa dig med allt från hållbarhet till företagsstöd, 
diskutera smarta lösningar och mer paketering 

Läs mer: Västmanland Turism - Västmanlands Turismdag 2022 
(powerinit.com) 

 

 

 

Investeringsstöd, konsultstöd eller microbidrag...  
 
På Region Västmanlands sida om företagsstöd får du en bra och 
lättöverskådlig överblick över olika stödmöjligheter för företag – från 
enklare medel till större investeringsstöd 
 
https://regionvastmanland.se/.../bidrag-och.../foretagsstod/ 
 

__________________________________________________________ 

 

Energi- och klimatrådgivning 

Energi- och klimatrådgivaren kan hjälpa dig att få en överblick över olika 
alternativ och känner till de lokala förhållandena där du bor. Rådgivningen 
är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst och riktar sig till 
allmänheten, små och medelstora företag, lokala organisationer och 
föreningar. 

När du ringer din lokala energi- och klimatrådgivare är det Avesta 
kommun som svarar. Avesta kommun samordnar rådgivningen i 7 
kommuner i Dalarna och Västmanland. 

Läs mer: Energi och klimatrådgivning (avesta.se) 
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