MINNESANTECKNINGAR NORA KOMMUNS BYGDERÅD
Dag:

10 september 2019

Tid:

18.30 - 21.00

Plats:

Järnboås bygdegårdsförening, Finnsjöstrand

Deltagare:
Bo Eckhardt, Paula Tidefjärd, Anita-Maria Karlsson, Örjan Einarsson,
Roger Thynell, Sören Dahl, Tore Carlsson, Gad Regius, Monika Almer, Ulla Karlsson, Camilla Lindh Van Bergen, Jenny
Bergkvist, Bertil Ronde, Per-Johan Lindberg, Bernt Svanberg, Mikael Johansson
Nora kommun: Tom Rymoen, kommunalråd/ ordförande, Lars Skoghäll, utvecklingschef, Pia-Maria Johansson,
oppositionsråd, Solveig Oscarsson, kommunalråd, Mariana Flodman, projektledare
Gäst: Jörgen Bergström, IT-chef, Nora kommun
Tore Carlsson hälsade alla välkomna och berättade om bla renoveringen som gjorts under våren och sommaren, vi fick
sedan en visning av de fina byggnaderna på Finnsjöstrand. Ett stort tack för värdskapet och för allt gott det serverades.
Mötet började med en diskussion angående en skrivelse som inkommit till Nora kommun, inskickad av Camilla Lindh
Van Bergen, angående byggnation och uppförande av 5G mast i Ås. Camilla redogjorde för vad skrivelsen innehöll samt
den underlag som hon har angående strålningsrisk mm.
Nora kommun är inte rådig i ärendet eftersom det är en privat markägare som har sökt bygglov för uppförandet av masten.
Det man som boende och granne till markägaren kan göra, är att överklaga beslutet.
Jörgen Bergström, IT-chef, Nora kommun, kommer att få uppdraget att göra en strategi angående mobilmasttäckningen i
kommunen.
Nora kommun kommer att behandla skrivelsen och är väl medveten om problemet.
1.

Föregående minnesanteckningar
Tom föredrog föregående minnesanteckningar

2.

Information från Nora Kommun
Jörgen Bergström, IT-shef
IT-avdelningen består av sex anställda, som servar hela Nora Kommun, Nerikes brandkår, Fastighetsbolaget,
Nora Bostäder samt BKT.
Nytt lokalbokningssystem, en E-tänst införs snart, alla kommunen lokaler kommer att bli bokningsbara. Örjan
Einarsson föreslog att även bygdegårdar ska kunna bokas genom systemet. De bygdegårdar som har intresse att
finnas med i E-tjänsten kan göra en anmälan till Jörgen.
E-hälsa, som är ett trygghetslarms sytem som innefattar nattkameror med nattlig tillsyn, medicineringsrobotar så
att man inte kan överdosera och som ger signal när det är dags att ta sin medicin, testas nu av socialtjänsten
Lars Skoghäll, Utvecklingschef
Det kommer att bli Meröppet på blioteket i samarbete med Lindesberg, det innebär att man kan gå in när som
helst med en kod. Meröppet i Lindesberg
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Turerna med Biblioteksbussen kommer utökas med, Striberg, Stadra, Born och Hammarby OM det går att hitta
en till chaufför. Ett förslag är också att använda bussen som landsbygdsbuss med service, teater, mm. Kommunen
vill gärna ha dialog om innehållet och aktiviteter vad man kan använda bussen till.
Frågor till kommunen:
Vad har gjorts angående LIS-områdena
Svar: Beställningen att ta fram en detaljplan ligger på BMB, det är tre planer, Pershyttans industriområde,
Stensnäs och LIS som är beställda. Detta är så viktigt för hela Nora kommun, så det måste skyndas på nu.
Önskemål att bjuda in ansvarig till nästa möte
Vad händer kring visionen?
Svar: Det finns förutsättningen för Nora kommun att växa och det finns privata aktörer
som vill bygga på Marstrandshagen, Christenlund samt på Bryggeriområdet.
Lejonbackens tomter är slutsålda.
Ett fastighetsägarråd kommer att bildas, där fastighetsägare och Nora kommun samverkar med framtidsfrågor.
Förslag att ta med visionen och LIS som en punkt på dagordningen varje gång.
3.

Information från byalag och bygdegårdar
Tore Carlsson - Järnboås Bygdegårdsförening
Ett stort tack för all hjälp till badet!
Till nästa år önskas hjälp med vassröjning
Det har varit mycket bra uthyrningsverksamhet under året likaså midsommarfirandet.
Larsmäss var inte så välbesökt det här året pga. av att vädret inte var det bästa på söndagen.
SBB krävde av Järnboås Bygdegårdsförening i år ett utökat vattenprov som kostade 11.500:- hos analysföretaget.
Detta tillsammans med de vanligt återkommande proven, två per år, så ligger 2019 års vattenprovskostnader på
ca 16.000:-.Normalt har två vattenprover tagits per år till en kostnad på ca 5.000:-/år år, vilket kan vara rimligt.
Men vart tredje år så krävs det utökade provet. Finns det möjlighet att söka kommunalt driftsbidrag?
Kulturveckan V 43 börjar med konsert i början av veckan. Hans Kristensen kommer att ha ett föredrag om
valfångst.
Kulturveckan är ett samarbete med Vuxenskolan, ett tips är att kontakta studieförbunden för samverkan.
Paula Tidefjärd- Blexberg/ Monika Almer- Västgöthyttans byalag
Föreningen är mycket mera levande nu. Den gemensamma loppishelgen, som var ett initiativ från turistbyrån
var mycket lyckad och välbesökt. Det har varit guidning av kapellet/ hyttruinen
Mycket uppskattat med sand till badplatsen.
Gad Regius – Stadranejdens byalag
Det har arrangerats midsommarfirande i byn samt några röjardagar.
Örjan Einarsson – Greksåsars byalag
Sommaren har varit fin och man har passerat 8 000 besökare.
Arne Jacobsson – Borns byalag
Ca 25 personer deltog på arbetsdagen vid gamla bron.
Roger Thynell – och Bernt Svanberg - Hembygdsföreningen Noraskog
Man kommer att börja rusta upp Vangslidret och dasset, Taket är också viktigt att det restaureras.
Ett tips: Vill någon vara med som utställare på utställningen i vagnslidret så går det bra att kontakta föreningen.
Söndagen den 14 september arrangeras en guidad bussresa bland bergsmansgårdar i Nora och Lindesberg.
Bergsmansgårdar - färg, form, inredning och bevarande
Den 23 oktober kommer Charlott Torgén, byggnadsantikvarie och hembygdskonsulent vid Länsmuseet

i Örebro utgår från vad som är specifikt för en bergsmansgård och ger tips om färg, fönster, fönsterglas
m.m som kan appliceras på alla hus.
Historiska kartor 1628 - 1927
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Den 6 november kommer Morgan Nyberg f d lantmäterichef ger oss kunskap om kartor -Vad de berättar och hur
kan de användas. Föreläsning anordnas i samarbete med Nora Släktforskarförening och Hembygdsföreningen
Noraskog.
Mikael Johansson – Hammarby bygdegård
Våffelcafét under Ljusstråk, gick riktigt bra, med många besökare.
Uthyrningen har gått bra.
28 september blir det teaterföreställning
Ingen konst
Denna svarta komedi utspelar sig i en trailerpark i Kalifornien. Där lever Maud, en före detta bartender i en
husvagn inredd med ”sånt skit som folk har slängt”. Bland annat en i hennes tycke gräsligt ful tavla som hon
hittat på en loppis. Nu har hon fått veta att den kan vara en äkta Jackson Pollock! För att bevisa äktheten har hon
lyckats få dit en av New Yorks främsta konstexperter Lionel Percy, som intet ont anande hamnar i en miljö han
aldrig satt sin fot i tidigare. Och helst vill lämna så fort som möjligt.
Tips: Bjud in till filmvisning under hösten, så här går det till
https://bygdegardarna.se/wp-content/uploads/2019/08/hostfilm-2019.pdf
Sören Dahl – Gyttorps byalag
Problem med underhållet av minigolfbanan. Det är kris med byalaget.
Lars Skoghäll tar med sig frågan angående ev. samarbete mellan ridklubben och Gyttorps byalag.
Bo Eckhardt – Vikers hembygdsförening,
Det har varit en hygglig sommar.
Kulturveckan var bra.
Missionshuset har blivit utvändigt upprustat
Skrekarhyttans hyttruin är nu visningsbar
Jan Forslund – Järnboås utvecklingsgrupp
Det har nu passerat sju år med affären, tack vare att kommunen ordande med lokalen. Bensinmacken och affären
går bättre än någonsin
Region Örebro län kommer till Finnsjöstrand för att informera om Närtrafik till boende i Järnboås.
Onsdagen den 9 oktober kl. 18.00 flygeln på Finnsjöstrand.
Länstrafiken i Örebro län testar en ny form av kollektivtrafik i Nora och Askersund kommun.
Närtrafiken är en möjlighet för dig som har begränsad tillgång till annan kollektivtrafik.
Med Närtrafik har du möjlighet att göra serviceärenden som till exempel handla, besöka apotek
eller utföra bankärenden.
På mötet kommer Jan Berglöf från region Örebro län att berätta hur Närtrafiken fungerar och svara på frågor.
Alla är välkomna att delta!
Timanshyttan
En bra sommar med många besökare till badplatsen, Toaletten sanden och sophämtningen har varit riktigt bra.
Loppisen var inte så välbesökt och kommer till nästa år att kombineras med den gemensamma loppishelgen.
Ås byalag – Jenny Bergqvist
Inget planerat just nu
4.

Övriga frågor
-

5.

Nästa möte
Välkommen på nästa möte som kommer att bli i Grecksåsar – Boka in redan nu !
3 december – Greksåsars byalag

2019 09 17
Mariana Flodman
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Projektledare Landsbygdsutveckling
Nora kommun
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