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Information om turismen inför säsongen 2017

Turistchef Håkan Ceder informerade utskottet om läget inför
turistsäsongen 2017.

• Turismen är viktig för Nora kommun. Den omsätter ungefär 170
miljoner kronor varje år.

• Turistbyrån har tagit fram en ny broschyr och en ny webbsida
som lanseras till påsk.

• Det ska iordningställas ställplatser för husbilar på
"Skojarbacken".

• I dags läget är det redan lika många grupper inbokade som
kommer att besöka Nora som under hela 2016. En tysk
researrangör har gjort Nora till ett stopp på sina bussresor i
Sverige under sommaren och början av hösten , något som
beräknas innebära ett 50-tal grupper som stannar i Nora för att
fika.

Ordföranden tackar för informationen.
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Information från Tillväxt och Utveckli ng

Utvecklings chef, Lars Skoghäll, gav utskottet en övergripande
presentation över verksamheten och vad som är på gång.

• Simhallen - det är ett högt tryck på användandet av simha llen.
Den används mycket av skolan och simkunnighet är en
prioriterad fråga i kommunen. Nora kommun har högst
simkunnighet bland elever i årskurs sju i länet, 95 procent.

• Konstgräsplan - arbete pågår med att hitta extern
delfinans iering.

• Ishallen - arbete pågår med att hitta extern delfinans iering till
bland annat nya omklädningsrum .

• All In - ett ESF-proje kt i nio av länets kommuner för att
motverka utanförskap när etableringslagen ändras 2018.

• Varumärket Nora och grafisk profil - kommunchefen och
utvecklingschefen informerade om arbetet med varumärket
Nora och en ny grafisk profil och hur processplanen ser ut.

Ordföranden tackar för informationen .
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