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Medlemsbrev 2018      

 

 

Kära Nornvänner! 

 

Medlemsbrevet skickas ut till alla medlemmar i februari-mars varje år. Det innehåller kallelse med 
uppgift om tid och plats för kommande årsmöte, styrelsens förslag till verksamhetsberättelse, 
information om sommarens aktiviteter samt inbetalningskort för årsavgiften, 150 kr/person och år. 

Medlemsbrevet är samtidigt den officiella kallelsen till föreningens årsmöte 2018. 
Årsmötet äger rum lördagen den 7 juli i Gamla skolan på Norn och börjar kl 13.00.  
Annonsering inför årsmötet görs även i Annonsbladet samt på föreningens hemsida. 

 

Hänt under 2017 

Under 2017 har rapporteringen på föreningens hemsida om händelserna på Norns Bruk och dess 
omgivningar varit riklig. Den som regelbundet besökt sidan har haft möjlighet att hålla sig väl 
informerad om vad som tilldragit sig. Där har också rapporterats om händelser och aktiviteter 
utanför föreningens verksamhet.  

Här följer en kortfattad sammanfattning. En mera omfattande redogörelse återfinns i 
verksamhetsberättelsen.  

Midsommarfirandet och Norndagen med Öppet hus på bruket genomfördes på sedvanligt sätt. 
Vädret var inte lika gynnsamt som föregående år, men många besökare infann sig vädret till trots.  
Muséet har varit öppet söndagar från midsommar till mitten av augusti, under juli även lördagar.  
Flera besöksgrupper har visats runt på bruket. 

Utöver de traditionella aktiviteterna har föreningen bl a också gjort följande: 

- Den 300-åriga Backängsladan vid Ryssleden har försetts med nytt tak. 
- Arbetena med att ställa i ordning vandringslederna vid Knapptjärnsgruvan har slutförts 

och den nya besöksattraktionen invigdes den 8 juli.  
- Två nya Nornbroschyrer presenterades under början av året. 

Förutom föreningen har även andra aktörer varit verksamma på Norn under året:  

- Kyrkan har regelbundet hållit gudstjänster samt förrättat vigslar och dop.  
- Fyra musikkonserter arrangerades i kapellet under juli.  
- Vevgrammofonsällskapet genomförde sin numera traditionella vevgrammofonstämma 

sista söndagen i juli. 
 



Inför säsongen 2018 

De traditionella aktiviteterna med midsommarfirande och Norndag kommer att genomföras som 
vanligt:  

- Midsommar firas midsommardagen, dvs  lördagen den 23 juni. Programmet är ännu inte 
fastställt i detalj, men det är tänkt att i allt väsentligt likna det som gällt under tidigare år.   

- Norndagen genomförs den första söndagen i augusti, dvs den 5 augusti. . 
- Muséet kommer att vara öppet söndagar från mitten av juni till mitten av augusti. Under 

juli hålls det öppet även lördagar. 
- Årsmötet hålls, som redan sagts, den 7 juli kl 13.00 i Gamla skolan.  

Arbetena vid Knapptjärn är inte avslutade. Styrelsen har planerat för en fortsättning även under 
2018. Vad det då handlar om är ganska omfattande insatser för att försöka rädda det intressanta, 
men tyvärr illa åtgångna vändbrottet. Men för att detta ska kunna realiseras krävs extern hjälp 
med finansieringen. Vändbrottet är en intressant konstruktion som det inte finns många exemplar 
kvar av i landet. En räddningsaktion är därför viktig. 

Härutöver planeras för röjning på vissa delar av Ryssleden där skogsavverkningar stökat till 
gångstigar och ledmarkeringar. Liksom tidigare år blir det också en eller flera städdagar på 
bruket. Ett nytt, massivt rastbord ska byggas vid Knapptjärn som ersättning för de som stals.  

Det finns även planer på att sätta igång en studiecirkel där uppgiften ska vara att försöka få fram 
material och dokumentera livet på Norns Bruk under 1900-talet. Forna tider är relativt väl 
utforskade, men 1900-talet är ännu ett oskrivet blad.  

Norns brukssamfällighet 

Under 2017 förändrades ägarbilden på Norn. Sju fastigheter styckades av från den gamla 
grundfastigheten och såldes till nya ägare. En brukssamfällighet har bildats med de avstyckade 
fastigheterna som delägare. Samfälligheten övertog i under våren 2018 ägandet, driften och 
underhållet av byggnadsminnet Norns Bruk. Föreningen har täta kontakter med samfälligheten 
och båda parter är inställda på ett nära och konstruktivt samarbete – för Norns Bruks bästa. 

Vill du vara med och jobba eller delta i studiecirkel? 

Föreningens arbete bygger på frivilla insatser. Så för att det ska bli något gjort krävs det 
medlemmar som är villiga att hjälpa till. Många gör det redan, men det finns alltid plats för fler. 

Vill du vara med och jobba? Anmäl dig då till mig på tel 0225-33147.  

När det gäller den planerade studiecirkeln kommer information att sändas ut senare, när 
detaljerna kring hur den ska läggas upp och hur arbetet ska gå till har fastställts. 

 

Vänliga hälsningar till alla Nornvänner! 

 

 

Jan Karlsson 

Ordförande 


