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Frida och Linda goda ambassadörer för Norbergs
kommun

Norbergs Kultur- och idrottsstipendium delades ut för första gången i
samband med 144-timmar Norberg
lördagen den 2 juli.
Frida Hansdotter och Anita Helgesdotter erhöll vardera ett diplom och en
check à 25 000 kronor under varma
applåder från Norbergare som samlats
på torget. Åsa Eriksson, ordförande i
Norbergs kommunstyrelse delade ut
såväl lovord, diplom som värdecheckar.
Stipendiaterna kommer under året att
vara ambassadörer för Norbergs kommun.

Tillväxtgruppen
Norbergs och Fagerstas gemensamma näringslivsorganisation.

Är du en potentiell norbergsföretagare? Eller har du kanske redan ett
företag i Norberg?
Om en potentiell eller befintlig företagare kontaktar Tillväxtgruppen
med sina funderingar erbjuds han eller
hon stöd av en kvalificerad, personlig
kontakt. Tillväxtgruppen arbetar med
nyföretagande, befintligt företagande,
etableringar, samt regionutveckling.
Rådgivningen är kostnadsfri och konfidentiell.
Tveka inte att höra av dig om vill veta
mer om oss eller om du: tänker starta
eget, vill utveckla ditt företag, vill ha

Nyinflyttad?
Den 10 september tar Norbergs kommun bjuder alla nyinflyttade på en
busstur den. Ett sätt att hälsa välkommen och göra det lättare för invånarna

nya lokaler, vill ha en mentor, vill få
lån eller bidrag, vill ha hjälp med myndigheter eller behöver hjälp med en
innovation.
Vi anordnar även evenemang och
aktiviteter i samarbete med regionens
näringsliv. Företagarfrukost har
till exempel visat sig vara en stor framgång och en mycket uppskattad del
av näringslivet. Inom ett det treåriga
projektet Design/utvecklingskontoret
anordnar vi även Sommardesignkontor som ger lokala företag chansen att
få ta del av design som verktyg för att
förbättra och utveckla sina verksamheter. Detta och mycket mer ingår i vårt
arbete.
På www.tillvaxtgruppen.com hittar
du information om oss och vår verksamhet.
att få en uppfattning om Norberg
– både viktiga platser och spännande
utflyktsmål. Arrangemanget anordnas
tillsammans med Norbergs kommun,
Tillväxtgruppen och företagare i Norberg.

Företagarfrukost
På Företagarfrukost äter vi hotellfrukost tillsammans, umgås, nätverkar
och får höra det senaste om näringslivet i regionen.
Det är ett ypperligt tillfälle att träffa
andra företagare och hålla sig uppdaterad. Utöver detta är det är en social,
rolig och fartfylld start på dagen. Företagarfrukost tar plats första torsdagen
månaden, varannan gång i Fagersta
och varannan i Norberg. Om du som
egen företagare inte har tid att komma,
skicka gärna en valfri person att representera ditt företag.

Kontakt

Aktuellt från Norbergs kommun:
Ansvarig utgivare: Staffan Mood,
0223-29123, staffan.mood@norberg.se
Redaktör: Catrine Granö,
0223-29276, catrine.grano@norberg.se
Hemsida: www.norberg.se
Facebook: Norberg - låt dig överraskas

Evenemang
2011-08-27--09-11
Utställning
Plats: Galleri Abrahamsgården
2011-09-04
Öppet på Norbergs Gruvmuseum
Torsdag-söndag
2011-09-17--10-02
Utställning Anders Borgström.
Plats: Galleri Abrahamsgården
2011-09-20
Lars Larsson berättar om Oljeön
Plats: Biblioteket i karbenning
2011-09-18
Öppet och guidning på Nya
Lapphyttan

Biblioteket

Turistinfo

Från och med 5 september 2011 till
och med april månad 2012 återgår
biblioteket till utökade öppettider.

Turistinformationen har följande
öppettider:

Måndagar
Tisdag-torsdag
Fredag		
Lördag		

12.00-19.00
12.00-18.00
12.00-17.00
10.00-13.00

OBSERVERA. Den 9/9 är biblioteket
stängt hela dagen på grund av utbildningsstart.
Det stora arbetet med tidningshörnan,
byte av fönster och radiatorer är avslutat. Nu inväntar vi leverans av bland
annat nya hyllor. Vi hoppas att du som
besökare ska få en angenäm stund i
den förbättrade lokalen.
Tidningshörnans tider är måndag lördag: 10:00 och tills det att biblioteket stänger.
Nyhet inför hösten är att det nu finns
trådlös uppkoppling på biblioteket.
Du är välkommen med din smartphone eller laptop. Be att få en inloggningstalong i disken och sedan är det
bara att surfa fritt under en timma.
Behöver du ytterligare tid begär du
bara att få en talong till.

15/8-2/9
12:00-17:00

Måndag-fredag

Efter den 2 september är själva informationen obemannad och turistinformationens telefon vidarekopplas till
turismansvarig. Aktuellt turistmaterial
kommer som vanligt att tillhandahållas
på plats under den obemannade perioden. Har du frågor eller vill göra beställningar är du välkommen att ringa
0223-29130.

www.norberg.se
Under hösten kommer Norbergs
hemsida att uppgraderas.
Kom gärna med synpunkter på vad
du vill hitta för information på sidan.
Skicka ett mejl till webmaster@norberg.se

Engelbrektslöpet
Det har varit en händelserik sommar i Norberg. Mängder av
evenemang och utställningar har erbjudits. Hösten fortsätter med fler arrangemang. Missa till exempel inte Norbergs
Gruvmuseum! Här ett foto från

2011-09-30
Naturpasset pågår
2011-10-04--11-27
Utställning ”Novembermix.
Plats: Galleri Abrahamsgården
2011-10-08--10-28
Utställning Maria Westerberg,
Vildhjärta samt Jan Å Johansson.
Plats: Galleri Abrahamsgården

