
 

 

PERSONALFÖRENINGENS SEKTIONER: 

 

GÅ-LUNKA-LÖP 

Kontaktperson, Helena Bergkvist Lannerhag pers.avd (tfn 810 74). 
 

VATTENGYMPA 

Kontaktperson, vakant – intresserad maila pink@nora.se  
 

NATUR 

Kontaktperson Lisbet Uhr, tfn 121 88. 
 

GOLF 

Kontaktperson Thomas Hoikkala, it-avdelningen (tfn 810 89). 
 

 

ALPIN 

Kontaktperson Thomas Hoikkala, it-avdelningen (tfn 810 89). 

 

 

Vi finns även på hemsidan www.nora.se  

Följ oss på Facebook – sök efter PINK personalföreningen Nora kommun 

Du som är anställd kan också gå med i vår PINK grupp på intranätet 

 

PERSONALFÖRENINGENS 

 RYGGSÄCK, HANDDUK, VATTENFLASKOR 

PÅFYLLNING AV DESSA INOM KORT! 

finns att köpa i receptionen, Tingshuset, tfn 810 01 

 

HÅLL-IGÅNG-KORT 

Håll-igång-korten skrivs ut från hemsidan eller hämtas i receptionen, 

Tingshuset, där de också lämnas.  

 

BLI MEDLEM!  

Gör som fler än 500 arbetskamrater. Gå med i 

personalföreningen! 
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Vårens aktiviteter 
 

 

 

 
 

 



 

 

Nora Teaterförening visar under året ett antal olika föreställningar, uppge 

namn och födelsedata när du köper biljett så för du 50 kr rabatt! Mer info 

kommer på webben. 
   

 

Dagstur till Ullared med Norling Touring   

Lördag 5/5, 7/7, 13/10, 1/12 350 kr/pers. Medlem får 100,- i rabatt.  

Anmälan till Norling, på www.norlingbusstrafik.se, tfn 910 00,  

(tala om att du är medlem i PINK). 
 

 

Hälsomässan i Nora 

7 april är det dags för Hälsomässan i Nora igen! Mat- och hälsoutställare finner 

vi på Nora Stadshotell. Entrébiljetten betalas på plats och kostar 60 kr. Uppge 

att du är medlem så får du 30 kr rabatt! Går bra att betala kontant eller med 

swish. 
 

Skidresor i samarbete med Oricas personalklubb 

Lördag 7 april – Kläppen. Gå in på www.alpinsektionen.se för mer info och 

anmälan. Medlem betalar endast 300 kr för resa och liftkort! 
 

Nyfiken på Hjalmar Bergman 

4 april Anders Linder, 11 april Agneta Pleijel, 18 april Hjalmar 

Bergmansamfundet. Kl 18,30 på biblioteket. Biljetter bokas på tfn 31 13 05, 

Teaterfoajén. Uppge att du är medlem så får du 50 kr rabatt! 
 

Måndag 23 april 

Järleån, familjeutflykt. Vi lyssnar på vårfåglar och forsens brus. Brasa kommer 

att finnas så tag med något att grilla om du vill! Samling kl 18,00 Nora torg eller 

18,30 Stora parkeringen vid reservatet Järleån. Arr Nora Biologiska Förening 
 

Tisdag 15 maj kl. 17.00 

Guidad visning av utställningen På gränsen på Bryggeriet, avslutas med fika. 

Anmälan senast fredag 11 maj till annelie.eriksson@nora.se, tfn 810 01. 

 

Onsdag 16 maj  

Kommunflåset. Gå, stava, lunka eller löp 5km. Start och mål vid Karlsängskolan. 

Start mellan kl 17-18. Present till alla. Utlottning av priser, bl.a. presentkort. 

Korv och dricka. Extra utlottning i höst för de som deltar i båda ”flåsen”.  

 

Söndag 20 maj kl 06,00Åsbosjön runt på cykel. Traditionen fortsätter med 

denna speciella fågelmorgon. För mer info, kontakta Anders Carlberg. Arr Nora 

Biologiska Förening 
 

 

 

 

Onsdag 30 maj 

UTMANA DINA ARBETSKAMRATER! 

Vårruset i Örebro. Gå, lunka eller löp 5 km. 275 el 325 kr/person. Mer info se: 

www.varruset.se. Personalföreningen bjuder på bussresa vid minst 30 deltagare. 

Anmäl om du vill åka med till annelie.eriksson@nora.se tfn 810 01 senast den 22 

maj! 

 

Torsdag 31 maj kl. 15.00 

Kommunmästerskapet i golf kommer att spelas på Nora GK 

Anmälan senast måndag 28/5 till Thomas Hoikkala, tfn 81089 

eller via mail till golf@nora.se  
 

 

 

Lördagen 2 juni 

Resa till Karlstad och Lars Lerin konsthall 

Mer info kommer inom kort.  

 
 

Stadra teater  

Bl.a. ”Flickan i frack” med premiär den 6 juli. 

Gå in på deras hemsida för mer info: www.stadrateater.se 

Biljetter bokas på tfn 31 13 05,Teaterfoajén. 

Uppge att du är medlem så får du 50 kr rabatt! 

 

Fredag 27 juli och lördag 28 juli  

Parkfesten i Nora Folkets Park. Som medlem har du 50 kr rabatt på entrén. 

Återkommer med info. 
 

 

Torsdag 23 augusti 

Blodomloppet Örebro. Gå, lunka, löp 5 eller 10 km. Mer info se:  

www.blodomloppet.se. Personalföreningen bjuder på bussresa vid minst 30 

deltagare. Anmäl om du vill åka med, till annelie.eriksson@nora.se, tfn 810 01 

senast den 15 augusti. 
 

 

Onsdag 29 augusti 

Cykeltur/Promenad. Boka in datumet redan nu och se vidare information som 

kommer senare. 
 

Håll ögonen öppna efter fler aktiviteter som dyker upp efter hand. 

Intranätet, Hemsidan och Facebook 
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