
NYHETSBREV 
För Norbergs kommun 

om besöksmål, utställningar, mu-
sikevenemang, teater och festiva-
ler för att nämna något av det 
som erbjuds. Du kanske vill 
skapa en semesterkänsla utan att 
egentligen alls behöva öppna 
plånboken? Det finns massor av 
gratis eller billiga nöjen som att 
åka till stranden, gå på loppis, 
läsa böcker, hälsa på en vän, 
vandra eller cykla. 

Bibliotekets duktiga personal kan 
ge dig mängder med tips på in-
tressant sommarläsning. Kanske 
packar du en härlig picknickkorg 
och bara ger dig ut i naturen eller 
för att besöka en fiskesjö, möjlig-
heterna här i Bergslagen är stora 
till det. Lite längre fram i sommar 
kommer skogen att vara fylld 
med bär och svamp, nyttigt och 
möjlighet till motion med ett 
skafferi som är helt gratis – vår 
fina allemansrätt.  

Själv gillar jag att bjuda in vänner 
på kalas och särskilt festligt blir 
det när vi ses vid ett långbord, 
helst en varm sommarkväll som 
gör att vi kan vara ute ända tills 
att fåglarna gått och lagt sig. Ni 
vet den där härligt tysta sommar-
natten innan morgonsången bör-
jar. Även om folkparkerna inte 
finns kvar på samma sätt som när 
jag var ung med uppträdanden, 
disco, dansbana och tombola 
finns fortfarande möjligheter att 
gå på konserter och vad är väl 
mera svensk sommar än en spel-
ning i det fria? 

En annan semesterhöjdare i all 
sin enkelhet är att äta frukost ut-
omhus och gärna med sommar-
mogna bär på tallriken. Om du 

och dina vänner har en ledig dag 
kan enkel bjudmat på en filt i 
gröngräset göra stor succé, ett 
minne som räcker långt in mot 
hösten. 

Regniga, lediga dagar är utmärkta 
bokläsardagar men för någon 
annan kan en mulen dag vara ett 
perfekt tillfälle att fixa till det där 
som inte riktigt hunnits med, 
kanske att ta sig an en garderobs-
genomgång eller till och med käl-
larrensning. Möjligen finns här 
också en liten peng att tjäna om 
du lägger ut det du rensat till för-
säljning eller så skänker du pry-
larna till bättre behövande.  

Jag önskar alla läsare samt med-
arbetare i Norbergs kommun en 
riktigt go sommar! 

Hannu Högberg 
Kommunchef 

Vilken succé invigningen av Elsa 
Andersons konditori blev. 
Långa köer mest varje dag och 
först nu har det blivit lite mera 
av ett normalläge. 

Alla har vi kunnat se att det är 
många fler personer som är i 
rörelse i centrum jämfört med 
förra sommaren. Att externa 
besökare kommer till Norberg i 
skaror borde också betyda att 
andra näringsidkare än Elsas får 
positiva effekter.   

Vad ska du göra i sommar? Un-
der sommarveckorna är fler 
ungdomar och vuxna i rörelse. 
När du är ute på kvällsprome-
nad, kanske tillsammans med 
din granne, ta gärna en extra 
sväng förbi de miljöer där ung-
domar brukar vara. Ofta är det i 
anslutning till för dem bekanta 
miljöer, exempelvis skolgårdar. 
Tryggheten ökar om vi vuxna 
syns och är tillgängliga. Att 
som vuxen ta en sväng förbi de 
ställen där ungdomar är ute för 
att ha trevligt är ett bra tillfälle 
att få en inblick i hur det ser ut i 
Norberg kvällstid, oftast är det 
ju väldigt lugnt och trevlig.  

I sommar har du stora möjlig-
heter att njuta på hemmaplan 
och det utan att det behöver 
kosta mycket om ens något. 
Titta in på Norberg kommuns 
hemsida, där finns information 
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Vart ska vi åka på semester i 
år? 

Frågan är högaktuell såhär i 
semestertider, men vi som bor i Norberg 
behöver inte åka någonstans – här kan 
man semestra hemma! 

Det är ju väldigt lätt att bli hemmablind, jag som 
infödd norbergare vet. Men vilken skatt av besöksmål 
vi har i Norberg! Och massor av evenemang: 
Engelbrektsommar, Engelbrektsturen, Myrbergsrallyt, 
Norbergfestival, Elvisdagarna och den mångkulturella 
matmarknaden för att nämna några. Det finns ett 
engagemang hos alla eldsjälar runt om i kommunen 
som jag är oerhört imponerad av.   

Under ett par veckor har jag studerat de besökare 
som kommer till oss och vad de gör när de är här. Ett 
exempel: en helt vanlig tisdag i maj, långt innan 
semestrarna börjat alltså, kom två av varandra 
oberoende busslaster hit och åt, fikade, handlade samt 
besökte bland annat Nya Lapphyttan för guidade 
turer. För några helger sedan hade vi ett femtiotal 
personer som gick en guidad byvandring. Och när 
den här tidningen kommer ut så pågår #järnrutten 
med massor av aktiviteter: guidade turer på 
Thorshammars verkstad, Digerkälla, Gruvmuseet och 
Lapphyttans originalplats i Olsbenning, 
färskningsförsök i Nya Lapphyttan, turer med 
veterantåg och mycket mer. 

Vi har precis påbörjat resan mot att ännu fler ska 
upptäcka oss. Den här sommaren har vi bland annat 
gjort det enklare att hitta information på vår sajt via 
mobilen och vi har informationsmaterial på många 
platser. Vi har öppet och möter turister alla dagar på 
Besökscentrum i Karlberg till och med 10 september. 
Fritt inträde och öppet alla dagar i Gruvmuseet, 
Polhemshjulet och utställningen i Klackberg. Under 
sommaren har vi också turistvärdar ute som träffar 
våra besökare på exempelvis event. För att vi ska 
kunna bli ännu bättre framöver kommer vi att 
genomföra intervjuer och undersökningar med både 
invånare och turister. 

För att hålla dig uppdaterad av vad som händer får du 
gärna följa oss på Facebook eller besöka hemsidan.  

Slutligen: Det är klart att du ska ta din semester som 
planerat, åk till västkusten eller Rhodos men glöm 
inte bort att upptäcka allt som finns precis bakom 
hörnet. 

Daniel Magnusson 
Näringslivs– och besöksnäringschef 

Information från polisen 

Sommaren är äntligen här och med den 
väntar en semesterledighet. 

För oss polisanställda, liksom för många andra 
yrkesgrupper, gäller det att hjälpas åt under 
sommarmånaderna för att få verksamheten att gå 
ihop. Poliskontoret i Norberg kommer att vara stängt 
vecka 28-34. Förutom de veckor jag själv har 
semester nås jag alltid på telefon 010-567 53 94. 

För polisens del har det varit en relativt lugn period 
den senaste månaden. Glädjande är att endast ett 
rattfylleri och några trafikbrott har rapporterats vid de 
trafikkontroller som patrullerna utfört. Senaste helgen 
var det inbrott i Källskolans lokaler där bland annat 
datorer stals. 

Under sommaren är det mindre rörelse i närheten av 
våra skolor. Av erfarenhet vet vi att risken för brott 
mot bland annat skolornas byggnader är som störst 
under lovperioderna. Därför skulle vi uppskatta om 
du som ändå tar en promenad, joggar eller cyklar 
väljer en tur som inkluderar skolområdet. Lägger du 
märke till något ta kontakt med polisen. Låt oss 
värdera din information istället för att du tror att det 
du sett inte är något som polisen är intresserad av.  

Många hör av sig till polisen och påtalar problem med 
både mopeder och epatraktorer som framförs i höga 
hastigheter, många gånger utöver tillåten hastighet. 
Anträffar polisen en moped eller epatraktor som 
framförs i en hastighet som är högre än tillåtet, gör 
föraren sig skyldig till olovlig körning och 
vårdnadshavare kan rapporteras för tillåtande av 
olovlig körning.  

När det gäller A-traktor (epatraktor) ska den vara så 
ombyggd att dess högsta konstruktiva hastighet 
uppgår till högst 30 km/h på horisontell väg. 
Ombyggnaden skall vara konstruerad och utförd att 
det endast med stor svårighet går att öka A-traktorns 
högsta konstruktiva hastighet. 

Det räcker inte med att spärra hastigheten med en 
varvtalsregulator. Det får inte vara lätt att ändra A-
traktorns konstruktiva hastighet vilket det är med en 
varvtalsregulator. Bryter A-traktorn mot de 
registrerade uppgifterna vad gäller hastigheten i 
registreringsbeviset så räknas den inte längre som en 
A-traktor. 

Var rädda om er och varandra. Polisen önskar er alla 
en riktigt bra och härlig sommar! 

Eva Lindberg för polisen i lokalpolisområde Norra 
Västmanland  



#Järnrutten 
 

Ekomuseumveckan 1-9 juli är en vecka med massor av 

aktiviteter på Ekomuseum Bergslagens besöksmål. 

 

I Norberg anordnas bland annat Bråforsdagarna, färskningsförsök, 

rälsbussturer, visning av Lapphyttan och Gruvmuseet. 

Du hittar hela programmet för veckan på norberg.se eller 

ekomuseum.se. 

 

Sommarens öppettider 

Kommunhuset och överförmyndaren 

3-28 juli har kommunhusets reception och registrator öppet måndag-

fredag 08.30-11.30. 

Överförmyndaren har expeditionstid den 5 och 19 juli 10.00-12.00. 

Biblioteket 

1 juni-1 september: 

Måndagar 12.00-18.00 

Tisdag-fredag 12.00-17.00 

10-28 juli är det stängt i biblioteket och tidningshörnan. Från och med 

den 4 september gäller ordinarie öppettider igen. 

 

Sjönära tomter till försäljning 

Det finns fem byggklara småhustomter vid Norens västra strand i 

Norberg ute till försäljning. Tomterna är cirka 1 500 kvadratmeter stora 

och kostar cirka 286 000-331 000 kronor inklusive kommunalt vatten 

och avlopp fram till 0.5 meter utanför tomtgränsen. Detaljplanen 

medger att det byggs hus om maximalt 250 kvadratmeter per tomt. 

Om du är intresserad av en tomt är du välkommen att kontakta Norra 

Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) på telefon 0223-446 

00. 

 

Norbergs kommun önskar er alla en 

riktigt skön sommar! 

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/ 

Juli  

1-3 Färskningsförsök på 

 Nya Lapphyttan 

2 Engelbrektsrullen 

1-2 Bråforsdagarna 

1-9 Ekomuseumvecka 

23 Engelbrektsturen 

27-29 Norbergfestival 

8 Sommarteater ”Vem 

 älskar Yngve Frej?” 

 (spelas fram till och med 

 den 8 augusti) 

Augusti 

1 Barnens dag på 

 hembygdsgården 

 Karlberg 

4-6 Elvisdagarna med 

 höstmarknad 

5 Myrbergsträffen 

 

Med reservation för eventuella 

ändringar. 

Vad vill du läsa om i nästa nyhetsbrev? 

Tipsa oss gärna! 

 


