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Möjligt att hyra Kärrgruvans
Gymnastiksal
En av tre viljeinriktningar för
Norbergs kommun är att vi ska ha
engagerade och delaktiga medborgare som gör kultur-, idrotts- och
fritidslivet unikt. Nu har det blivit
lite lättare att hitta lokaler för
idrottsutövning sedan Kärrgruvans
Gymnastiksal återigen kan hyras
av föreningar. En brottarklubb har
nyligen bildats och de planerar att
ha verksamhet i hallen till hösten.
Fler föreningar är varmt välkomna
att hyra salen.
Andra föreningar diskuterar att gå
ihop i en ekonomisk förening och
tillsammans bygga en ny idrottshall i centrala Norberg. Det känns
jättekul! Kommunen utreder just
nu på vilket sätt olika verksamheter kan bidra i det arbetet.
Mångfaldsfest
En lördag i maj arrangerade
Norbergs kommun tillsammans
med ABF en mångfaldsfest i Lärcenters lokaler.
Ungefär 150 personer av olika
nationaliteter lyssnade på musik,
åt mat från olika kulturer, sjöng
och dansade tillsammans samtidigt
som föreningar i Norberg hade
chans att berätta om sin verksamhet för nyinflyttade.
Det var en mycket lyckad eftermiddag som jag hoppas blir en
återkommande tradition.

Ta chansen nästa gång att lära känna
några nya norbergare och kanske
hitta nya medlemmar till din förening.

Avslutningsvis ber jag att
få önska alla norbergare,
unga som gamla, en
riktigt skön och upplevelserik sommar!

Buss för alla

Åsa Eriksson (S)

I samband med terminsstarten i
augusti läggs busstrafiken om i
Norberg. Skolbarnen kommer i
möjligaste mån åka linjebuss och tack
vare det kan vi till samma kostnad
som idag erbjuda betydligt fler möjligheter till bussåkande i Norberg.
Gratisbussen Norbergar’n försvinner
men linje 85 får en längre sträckning
på vissa turer och kommer passera
både Vårdcentralen och Fågelvägen.
För boende på Skallberget betyder
det möjlighet till nästan dubbelt så
många bussturer som idag.

Kommunalråd i Norberg

Även på helger kommer det finnas
möjlighet till anropsstyrd trafik. Linje
86, som går förbi Karbenning, får
också fler turer än idag. Dessutom
får vi en helt ny busslinje 87 förbi
Flängan och Karsbo! Mer information kommer från Västmanlands Lokaltrafik under sommaren.
Belysning av Gamla Banan
Hösten 2012 gick det lokala Brottsförebyggande rådet en trygghetsvandring tillsammans med bl a Ungdomsrådet och Pensionärsrådet. Den
viktigaste trygghetsskapande åtgärden
man kom fram till var att belysa
Gamla Banan mellan Mimerlaven
och Malmheden. Jag är jätteglad att
Kommunstyrelsen nu har givit Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund i uppdrag att verkställa detta i
år så att vi kan promenera i lampornas sken i höst.

———
Ändrade öppettider på biblioteket
och tidningshörnan från och
med 2014-06-02
Måndagar
Tisdag-fredag

12-18
12-17

Vecka 28, 29 och 30, 7/7—27/7
har biblioteket begränsade öppettider
Måndag
Tisdag-torsdag
Fredag

14-17
Stängt
14-17

Tidningshörnan öppnar 10:15 alla
dagar då biblioteket har öppet, dock
med undantag av veckorna 28, 29
och 30 då tidningshörnan är öppen
när biblioteket har öppet.
Eva-Lena Silva, verksamhetschef
bibliotek– och turism

Kontakt
Ansvarig utgivare:
Staffan Mood, 0223-291 23,
staffan.mood@norberg.se
Tf. redaktör:
Eva-Lena Silva, 0223-291 31,
eva-lena.silva@norberg.se

Kom och öva svenska!
Samtalsgrupper för dig som är ny
på svenska språket och behöver
praktisera att prata!

Evenemang juni-augusti 2014
Juni
22/6-24/8
Tipspromenad, söndagar i Hökmora.
27/6
Teater, "Allt är Helenas fel"

Bergslagens medeltidsmuseum
med Nya Lapphyttan

Vi startar upp samtalsgrupper för dig
som är ny på svenska språket och
behöver öva mer. Samtalen kommer
att ledas av någon som har svenska
som modersmål.
Välkommen till Norbergs bibliotek
onsdagen den 25/6 klockan 14.00 då
vi startar med en första träff.

Öppet dagligen 12 maj - 14 september
kl. 10 – 16. Midsommarafton och 3
juni stängt.

Det är gratis att delta och ledare finns
på plats.

Juli
3/7 - 3/8
Sommarteater torsdag-söndag,
"Lustiga historier från landsbygden"
3/7
Bygdetrav

4/7
Engelbrektlöpet
5/7
Engelbrektsstafetten
12/7
Invigning Olaus Magnus
Naturspår
13/7
Industrihistorisk vandring i Klackberg
24-26/7
Norbergfestival
27/7
EngelbrektsTuren
28/7
Vandring på Gåsmyrberget
31/-2/8
Gruvpunk
31/7-3/8
Norbergsdagar med Elvis, internationell mat, ankrace m.m.

Augusti
10/8
Slåtterdag på Karsbo äng
15/8
”Perssons Pack”
15-30/8
Medeltida Järnframställning
16/8
TRIX, ”Vikingasaga”
(Uppdaterade och inrapporterade
evenemang hittar du på norberg.se )

Öppettider museer i Norberg:

Norbergs Gruvmuseum
Öppet alla dagar 9 juni - 17 augusti kl
10 – 15. Midsommarafton stängt.

Informationsplats i Klackbergs
naturreservat
Öppet alla dagar 9 juni - 17 augusti kl
10 – 15. Utställningen har flyttat till
transformatorhuset vid Storgruvan
inne i reservatet.

Utställning Naturbruk i Maskinhuset Mossgruveparken
Öppet alla dagar 9 juni - 17 augusti kl
10 – 15.

Barnens Bergslag
10/7-17/9 På Bergslagens medeltidsmuseum – Nya Lapphyttan kan du
prova att göra vaxljus, skinnpung,
barkbåt, käpphäst, svärd, sköld. Du
kan också rida på trähäst, klä ut dig till
medeltidsbarn, prova minivattenhjulet,
leka medeltida lekar, skriva med gåspenna, rita runor, rita och måla.

Utställning
Olle Thim 1940-2004
”retrospektiv”
6/6-14/9
På Nya Lapphyttan, Besökscentrum
———

Välkommen!

Eva-Lena Silva, verksamhetschef turism
och bibliotek tel. 0223-29 131
Ett samarbete mellan Norbergs
bibliotek och ABF

مرحبا
Hola!
Hej!

سالم
———

Norbergs kommun
tillönskar alla en
skön och vilsam
sommar!

