
************************************************************************* 
Bertil Ragnarson HBV 30 som ordnar träffar under logon ”Husbilsträffen” 
har bjudit in alla HBV:are till träffen i Norberg. Den räknas som HBV-träff 
eftersom Berra sköter närvarorapporteringen från träffen. 
 
HBV:s styrelse 
************************************************************************* 
 
 

       
    

  

  Norberg 24 - 26 Augusti 2018   

  

 
  

Husbilsträffen bjuder in er som reser med husbil/husbuss till träff vid Nya 
Lapphyttan i Norberg! 

Träffen startar fredagen 24 Augusti klockan 15:00 med inkörning, 
vägbeskrivning längst ner på denna sida. Vi har varit väldigt bortskämda och 
haft bra väder på våra träffar så vi räknar med att ha långbord vid 19-tiden på 
fredagskvällen. 

På lördagsförmiddagen ska vi gå en rundtur med guide på Nya Lapphyttan, vi 
får veta mycket om tidig järnframställning. Vi har sån tur att de har något de 
kallar för "Järnförsök" när vi är där! Hoppas vi får se nåt mer ovanligt när vi 
kommer dit, info finns här. På platsen finns också Myrbergs Verkstad, se info 
på här 

Eftermiddagen är det fria aktiviteter, man kan t.ex. promenera i lilla mysiga 
samhället och kanske besöka Elsa Andersons Konditori . Annars kan ni 
besöka något i omgivningarna, tips hittar ni här.  

Sedan blir det långbord igen kl. 19:00. 

Guidning och parkering ingår i träffavgiften som är 100 kronor per person som 
betalas via SWISH 123 107 91 77 eller vid ankomst. Bokning görs på 
norberg@husbilstraffen.se och meddela hur många ni är och längd på 
husbilen/bussen. 

 
Hjärtligt Välkomna till Norra Västmanland och Norberg! 

Åsa & Berra  

  



 

  

 

  
Vägbeskrivning:  
Norberg ligger utmed Riksväg 68, mellan Fagersta och Avesta. Du kan åka till 
Norberg via Väg 256 från Sala eller Riksväg 69 från Hedemora. När ni kommit 
bort från Riksvägar/Landsvägar så är det tydligt skyltat i samhället.  

Kommer ni via Sala så finns en skylt längs vägen som pekar åt vänster till Nya 
Lapphyttan.  

Via Fagersta på Rv 68 så svänger ni höger mot Nya Lapphyttan efter en lång 
nedförsbacke där det är hastighetsbegränsning förbi denna korsning.  

Och från Hedemora kommer ni ut på Rv68 genom att ta höger mot Fagersta. 
Samt från Avesta kommer ni till samma korsning men håller rakt fram. 

En bit efter CC-camping kommer en korsning med hastighetsbegränsning där 
det är skyltat Nya Lapphyttan till vänster.  

GPS-koordinater  
60° 03' 37.6" N     15° 54' 41.1" E 
60.060430            15.911410  

 


