
Medlemsbrev 2015 

OBS! Detta är den stadgeenliga, skriftliga kallelsen till Föreningens 

årsmöte lördagen den 4 juli 2015 med start klockan 15.00. Mötet 

kommer att hållas i skolbyggnaden i Norn.  Annonsering görs senare 

i Södra Dalarnas Tidning.  

Välkomna till årsmötet och till ett nytt verksamhetsår i vår förening. 

Vi är mycket tacksamma för det stöd som ni medlemmar ger till 

föreningsarbetet både genom medlemsavgift och genom att delta 

praktiskt i olika verksamheter. Det är tack vara er som föreningen har 

möjlighet att fortsätta sitt arbete för Norns bästa. 

Vi hoppas på fortsatt engagemang och stöd från er under detta år, då 

vi dels avser att genomföra de sedvanliga arrangemangen, dels 

hoppas kunna presentera några fler möjligheter att lära känna 

brukets historia och trakterna runt Norn. 

Vi vill gärna göra fler fotografier från Norn tillgängliga för besökare 

genom att samla dessa i pärmar. Föreningen har redan ett antal, men 

vi är mycket tacksamma för nya bidrag. Det kan vara foton från 

arbetslivet, byggnader och personer som bott på bruket och torpen 

runt om Norn. 

Om ni har något foto som ni vill LÅNA UT till vår samling så att de kan 

scannas av skulle vi vara mycket tacksamma. Kontakta Inger 0225-

130 48, Sören 0225-303 62. Foton är ofta av stort intresse för 

besökare och kan ge upphov till mer information och goda kontakter. 

Jan- Erik Johansson har lagt ner ett stort arbete på att förbättra och 

märka ut vandringsleder kring trakten och även nya kartor kommer 

att finnas. Vår ambition är att under sommaren anordna vandringar 

längs lederna, för att upptäcka spår bland annat av gamla 

bosättningar, kolbottnar och gruvor. 

Tillsammans med föreningen Vikmanshyttebygdens traditioner 

planerar vi en torpvandring i Nornbygden. Preliminär tidpunkt är i 

slutet av maj, början av juni. Annonsering om den exakta tidpunkten 

kommer att ske i   

Jan- Erik Johansson fortsätter sitt Fas-3 arbete hos föreningen fram till 15 

juni i år med gott hopp om förlängning. Hans arbete är av stor vikt för vår 

förening. Förutom praktiska arbetsuppgifter ger hans anställning 

möjlighet till ökad forskning kring människor och händelser i brukets 

historia. 



En bra möjlighet att få höra om Norns Bruks historia kommer att ges 

torsdag 19 mars kl. 19.00. Rolf Johansson föreläser då om brukets 

historia under rubriken: HISTORIEN OM NORN. Han visar också ett 

bildspel med bilder från bruket i slutet av 1800-talet. 

Föreläsningen hålls på Hedemora stadsbibliotek och ingår i 

föreläsningsserien ” Bland hamrar och ugnar- brukshistoria i 

Hedemorabygden”. 

Detta blir ett utmärkt tillfälle att marknadsföra vår förening. 

Förhoppningsvis kommer detta att ge ringar på vattnet och medföra 

att många besöker Norn för att där vandra runt på bruket och ta del 

av ” Historien om Norn”. 

Vi planerar att genomföra vissa förbättringar på våra museer för att 

bättre kunna visa vad som är speciellt med Norns Bruks historia. 

Länsstyrelsen har gett medel till att Tuppenhof har fått två 

taksektioner reparerade. Det har även reparerats och målats 

invändigt. Två taksektioner återstår att åtgärda i år. 

Besök vår hemsida www.norn.nu  Där finns mycket intressant att läsa 

om Norn.  På hemsidan kan du också uppdatera dig om när de olika 

aktiviteterna kommer att gå av stapeln. 

Med detta medlemsbrev följer ett inbetalningskort för 

medlemsavgiften, som är 100 kr per person. Bankgirot är: 5623 0196 

Fastställt program sommaren 2015: 

1 Midsommarfirande. Midsommardagen 20 juni. 

--Gudstjänst kl. 13.00 (Svenska  kyrkan)  

--Majstångsresning, folkdans och ringlekar kl. 14.00 

2 Årsmöte 4 juli kl. 15.00 Lokal: Skolan i Norn 

3 Öppet Hus 2 augusti kl. 13.00—16.00 

4 Museerna hålls öppna lördag/söndag under juni-augusti. 

Exakta tider kommer att anges via annonser. 

Välkomna att besöka Norn! 

 

Inger Johansson                                                                                            

Ordföranden 



 


