MINNESANTECKNINGAR NORA KOMMUNS BYGDERÅD
Dag:

20 mars 2020

Tid:

18.30 – 20.30

Plats:

Hammarby bygdegård

Deltagare:
Tore Carlsson, Bernt Svanberg, Roger Thynell, Magnus Wetterholm,
Arne Jacobsson, Ulla Karlsson, Bo Eckhart, Paula Tidefjärd, Mikael Johansson, Kerstin Haglund samt två representanter
från Hammarby bygdegårds styrelse.
Nora kommun: Solveig Oscarsson kommunalråd/ ordförande, Lars Skoghäll Utvecklingschef, Mariana Flodman,
projektledare
Gäst:
Kerstin Björn, Bibliotekarie, Nora Bibliotek
Wikipediaprojekt - inbjudan kommer till en skrivarstuga
E-tjänster
Bibblio- Är som Storytell fast gratis
Zineasterna- Streama filmer, 4 filmer / kalendermånad, 2.500 titlar
Pressreader- Presstjänst med ca 7.500 tidningar från hela världen
Digitala första hjälpen Meröppet
8.00- 22.00, Invigning 21/3 kl 11.00
Föreläsningsserien Nyfiken på: tre onsdagar samarbete med Stadra teater
Biblioteksbussen – Äntligen finns det en chaufför, så nu hoppas vi att det går igång med turerna i april
Det finns en tanke om att börja samarbeta med KNÖL kommunerna så bussen är igång hela tiden med fler chaufförer som
kan hjälpa varandra.
Bergslagsbibblan
Hällefors är på väg att bli en del av Bergsalgsbibblan och Ljusnarsberg är också på gång
Allt som Kerstin har berättat för oss om finns att läsa HÄR
1.
•
•
•

Föregående minnesanteckningar
Solveig föredrog föregående minnesanteckningarna och där fanns några punkter som vi skulle ta med oss till detta möte.
Driftsbidrag till Järnboås ang. vattenprov: Det finns inga pengar till driftsbidrag. Tore Carlsson har skrivit en
föreningsbidragsansökan till kommunen, så får vi ta det därifrån och se vad som kan beslutas.
Uppföljning LIS-planen: Dialogmöten kommer att hållas på tre ställen, 4/3-Besöksnäringen, Turistbyrån, 11/3 Bygderådet,
byalagen och markägare, Finnsjöstrand, 12/3 Allmänt, Stadshotellet
Jörgen Bergström, IT-chef, kommer till nästa möte
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2.

Information från Nora Kommun
LUS ( Landsbygdsutvecklingsstrategi)
Förslaget kommer att presenteras på samhällsbyggnadsutskottet den 26 augusti
Innan dess kommer det att bli en remissrunda där bygderådet är en av remissinstanserna.
Leader Bergslagen
En ny Leaderperiod är på gång enligt Jordbruksverket det är tänkt att alla ska få vara med då. Nya programperioden för
landsbygdsfonden kommer, som det ser ut nu, igång år 2020.
Leader Bergslagen har 2019-2020 betalat ut bidrag till lokala utvecklingsprojekt där Nyhyttan finns med två projekt, en
badplats och en lekplats.
Mariana har kontakt med Leader Bergslagen och kommer att bevaka och informera om det som händer framöver.
Inbjudan föreläsning på Svalbo – Ödehus
Torsdag 2 april. Kl 19.00. Robert Danielsson, skribent och räddare av ödehus. Har skrivit boken "ÖDEHUS - från ruckel till
pärla" och har startat facebookgruppen "jag räddade ett ödehus". Aktiv inom "ödehusrörelsen" som sprider sig som en löpeld
genom Sverige.
Entré 220:- fika ingår i priset. Begränsat antal platser, endast förhandsbokning. Ring 058792130 eller 0705663560 för att
boka.
Workshop inför regionala serviceprogrammet 2020
Region Örebro län har under 2020 ett uppdrag att revidera det Regionala Serviceprogrammet som skall främja tillgängligheten till kommersiell och offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden. Tillgänglighet till service
skapar förutsättningar för människor och företag att vistas, verka och växa i gles- och landsbygder.
Syfte med dagen är att alla ska få samma bild av vad serviceprogrammet innebär och vad det innefattar.
samt förutsättningar för det kommande Serviceprogrammet.
Vilka områden ska vi satsa på de närmaste 2-3 åren? Ett reviderat serviceprogram ger förslag på vilka områden som kräver
en mer fokuserad insats för att nå syfte och mål för servicen på landsbygden. Vilka insatser krävs för att skapa en mer levande
landsbygd och för företag att vara kvar och att etablera sig på landsbygden.
• Hur når vi en bra service på landsbygden?
• Vad saknas i dag?
• Vilka insatser krävs för att skapa en mer
levande landsbygd och för företag att vara
kvar och att etablera sig på landsbygden.
• Vad skall prioriteras?
Mariana kommer att delta som representant för Nora kommun.
Ljusstråk
I år kommer Ljusstråk att arrangeras för 20:de gången, den 5-6 september.
Med anledning av det inbjuder föreningen Ljusstråk till ett öppet möte för alla som är intresserade
att delta på något vis. Kanske ni har en lokal som skulle passa för en utställning eller ett framträdande.
Välkommen att mingla på biblioteket den 19 mars kl 18.30.Föreningen bjuder på ett glas cider med ett litet tilltugg

Inbjudan angående REKO-ring Bergslagen från KNÖL kommunerna
Allt fler konsumenter söker lokalproducerad och ekologisk mat, utan att lyckas, då praktiska och logistiska lösningar saknats.
REKO-ringar har växt fram på många platser som en enkel lösning.
Därför bjuder vi nu in till ett förutsättningslöst möte där lokala aktörer kan samtala och utforska möjligheten mer.Du kan
vara med oavsett vilken eller vilka säsonger dina produkter finns tillgängliga. Med oss är:
• Representanter från Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors kommun
• Destination Bergslagen - om varumärket Made in Bergslagen
• Anna-Karin Landin, Hushållningssällskapet
TID onsdag 18/3 17:00
Ett möte om intresse för REKO-ring i Bergslagen
ANMÄLAN Senast 16/3 via e-post till naringsliv@lindesberg.se Telefon: 079-060 45 06
PLATS Lindesbergs stadshotell Kungsgatan 24, 711 30 Lindesberg
Läs gärna Hushållningssällskapets information om REKO-ringar innan mötet. Gå in på www.hushallningssallskapet.se och
sök på ”reko”.
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LIS- medborgardialog
Nora kommun arbetar med att ta fram områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden).
Vi vill att du som bor och verkar i Nora kommun ska trivas. Därför är det viktigt för oss att veta vad du tycker.
För att möjliggöra att fler ska kunna bo och bedriva verksamheter kring sjöar och vattendrag i kommunen arbetar Nora
kommun med att ta fram ett tillägg till översiktsplanen och i den peka ut LIS-områden.
För att få reda på vilka områden som är intressanta behöver vi dina synpunkter! Synpunkterna kommer att användas som
underlagsmaterial i den kommande planprocessen.
Dialogmöten kommer att hållas på tre ställen, 4/3-Besöksnäringen, Turistbyrån, 11/3 Bygderådet, byalagen och markägare,
Finnsjöstrand, 12/3 Allmänt, Stadshotellet
Kommunarkivet
Kommunarkivarie och Lars Skoghäll har diskuterat om hur man kan göra kommunarkivet digitalt, för närvarande är
kommunarkivet fullt. Ett förslag är att diskutera kommunens kulturarv och det som finns ute i gårdarna i ett eventuellt
sysselsättningsprojekt som får ett uppdrag att se över digitaliseringen tillsammans med hembygdsföreningar och andra
föreningar. Nora kommun bjuder in till ett möte före sommaren.
Lokalförsörjningsplan
Enheten tillväxt och utveckling har fått uppdraget att göra en långsiktig lokalförsörjningsplan angående kultur, fritid och
idrott. En inventering har gjorts i två år i samverkan med alla aktörer. Lars återkommer med mer information lite längre fram
Information från byalag och bygdegårdar
Tore Carlsson - Järnboås Bygdegårdsförening
LIS- dialogmöte 11 mars, inbjudan under rubrik LIS medborgardialog
SBB har godkänt vattenproverna, så nu känns det lugnt att dom är nöjda
På söndag 15/3 är det årsmöte, gäster är bygdearkivet samt brandvärnet som bla kommer att berätta om flytten till nya
byggnaden vid skolan i Järnboås.
Det har varit två dåliga år med Larsmäss så ekonomin har blivit dränerad
Säkerhetsdykning samt vassrensning vid båda badplatserna i Finnsjön önskas till våren/ sommaren
Mariana tar med sig frågan och återkommer med besked.
Paula Tidefjärd/ Monika Almer- Västgöthyttans byalag
Byalaget är en liten sammanslutning. Årsmöte är planerat att genomföras snart
Magnus Wetterholm – Stadranejdens byalag
Ligger lite lågt nu under vintern
Vildsvin är ett enormt stort problem, kan man göra något åt det?
Det blir midsommarfirande och Bygdevandring Blankagruvoran Skärhyttan
Årsmötet är den 23/5
Belysningen vid busshållplatsen är ett problem som behöver lösas nu.
Belysningsansvarig på SBB är Mats Ivarsson 070-228 00 77
Mariana och Magnus kontaktar honom igen
Arne Jacobsson/ Carin Eriksson – Borns byalag
Inget att rapportera
Bernt Svanberg - Hembygdsföreningen Noraskog
Den 16/3 är det årsmöte.
I samband med Hembygdsföreningens årsmöte berättar Charlott Torgén,
byggnadsantikvarie vid Örebro läns museum, om hur kyrkogårdarna utvecklats
och förändrats. Kyrkogårdarna har en lång historia och en lång kontinuitet i
våra samhällen. Vad är karakteristiskt för kyrkogårdarna i Nora? Vilken historia
kan de olika årsringarna berätta? Går det mode i gravvårdar? På kyrkogårdarna
finns många olika typer av berättelser, inte bara om de personer som är
begravda där.
Föreläsningen är öppen för alla!
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Paus ca 19:00 för kaffe och bulle. 20 kronor för icke medlemmar. Du som inte
är medlem men intresserad av det efterföljande årsmötet, är varmt
välkommen att stanna kvar och lyssna på vad som avhandlas.
Resa-Stockholms hembygd
Lördagen den 4 april 2020 gör Hembygdsföreningen en bussutflykt till Stockholm med studiebesök i tre till karaktär och
ålder olika stadsdelar. Avresa från Nora torg. Kostnad 850 kronor (kaffe och lunch ingår).
Den 28 /4 är det upptaktsmöte på biblioteket för studiecirklarna om hur det såg ut och var i Nora år 1921, det är ett
samarbete med Släktforskarna i Nora. Historieprofessor Torbjörn Nilsson, Södertörns högskola medverkar.
Den 17/5 slår vangslidret upp sina portar för sommaren. Någon som vill vara med och ställa ut?
Den 6 juni delar vi ut byggnadsvårdspriset.
Ulla Karlsson – Gyttorps byalag,
Gyttorps byalag har blivit kontaktad av Ås byalag och fått förfrågan om det skulle vara möjligt att slå ihop föreningarna, det
har nu diskuterats och man tycker att det skulle vara en bra ide. I nuläget finns det en styrelse sånär som på en kassör, men
det är på gång så det kommer nog att ordna sig.
Den 26/3är det årsmöte i Ås och då får vi se om det blir verklighet.
Bo Eckart- Viker/ Dalkarlsberg
Års programmet är klart och som vanligt utkommer Vi i Viker tidningen 2ggr/år.
Nu hoppas man på bidrag från Länsstyrelsen till upprustning av hyttruinen i västra Skrekarhyttan, ett fint besöksmål i
gruvmiljö.
Hammarby bygdegård – Mikael Johansson
Man ska försöka få det traditionella traktorracet på Nationaldagen att passera Hammarby bygdegård. Det blir café och kanske
något annat arrangemang i anslutning till det. Eventuellt loppis.
Det har varit mycket uthyrt under 2019.
Årsmötet blir 1 mars kl 16.00
Lördag 4 april teaterföreställningen ”så sant som det är sagt” med Maria Arnadottir.
Valborgsfirande
På Ljusstråk blir det våffelcafé med de godaste våfflorna man kan tänka sig
Information och Bygdegårdsnytt finns på FB – Hammarby Bygdegård
Hela Sverige ska leva kommer att ha årsmöte på Åkerby, alla är välkomna!
Det kommer bla att bli en intressant information av Edvin som startade den första obemannade butiken. Ett fanatstiskt koncept
som är värt att få information om – Missa inte det.
Inbjudan till Årsmötet finns här

3.

Övriga frågor
Marknadsföring kan utvecklas, hur kan man tex göra för att få en gemensam plattform.
FB, Instagram, hemsida?
Kan man använda andra kanaler tex schoolsoft vid utskick?
Mariana tar med sig frågan till Nora kommuns kommunikationsstrateg och återkommer.

4.

Nästa möte
9 juni – Vagnslidret på Göthlinska gården, Hembygdsföreningen Noraskog
Förslag möten 2020
22 september – Viker/ Dalkarlsberg
1 december – Gyttorp/ Ås

2019 03 12
Mariana Flodman
Landsbygdutvecklare
Nora kommun
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