INFORMATION NORA KOMMUNS BYGDER ÅD

Pga av Covid 19 inställdes Bygderådet den 18 november och ersätts av ett informationsbrev.
Information från Nora kommun
Uppföljning LIS-planen
Nu finns ett upprättat förslag av tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen för Nora
kommun. Förslaget omfattar 29 områden längs 14 vattendrag i kommunen.
Ett LIS-område kan främja utveckling av bostäder och verksamheter i områden belägna inom strandskyddet.
Syftet med tillägget till översiktsplanen är att peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen. De utpekade områdena är vägledande vid efterföljande prövning i det enskilda fallet, dvs. de kan utgöra
ett särskilt skäl vid bedömningen av om ett upphävande av eller en dispens från strandskyddet avser ett område
som uppfyller kriterierna i 7 kap. 18 e § Miljöbalken.
Samrådstiden är mellan 5 november 2020 – 6 januari 2021.
Länk till Nora kommun, LIS-planen:
Covid-19
På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna endast att ta
del av digitalt.
Själva LIS-förslaget finns i en högupplöst och en lågupplöst version. Upplever du svårigheter att ladda ner den
högupplösta kan du prova med den lågupplösta i stället.
Hur lämnar jag synpunkter?
•

Synpunkter på förslaget ska du framföra skriftligt till info@sb-bergslagen.se eller med post till
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg,

•

Synpunkterna ska innehålla ditt namn och adress samt märkas med ”Diarienr: S-2019-376.

•

Synpunkterna ska komma in till oss senast 6 januari 2021.

•

Uteblivet svar under samrådstiden betyder att inga synpunkter finns.

Tidsplan (preliminär)
Samråd november 2020-januari 2021
Granskning mars-april 2021
Antagande juni 2021
Laga kraft juli 2021
LUS (Landsbygdutvecklingsstrategin)
Remisstiden har nu gått ut och det har inkommit svar som kommer att sammanställas för vidare granskning.
Biblioteksbussen
Nu har bussen åkt på sin sista runda, tyvärr. Lindesberg vill inte hyra ut den till Nora mer utan behöver använda
den till sina egna turer. Mycket tråkigt är vi många som tycker. Men vi ger inte upp... redan nu är det nytt på
gång som vi hoppas att vi kan genomföra. Landsbygden ska ju naturligtvis ha biblioteksservice.
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Förskolan i Järnboås
Tore Karlsson och Jan Forslund har skrivit till mötet och bett om att få svar på hur man ska lösa det stora
problemet med att det plötsligt fattas platser för barnen i förskolan i Järnboås.
Kommunstyrelsen sammanträdesprotokoll
2020-11-18
Ks § 171 dnr ks2020-374
Förslag till uppdrag om utredning av beläggning på Järnboås förskola
Ordföranden föreslår att tillförordnad skolchef får i uppdrag att utreda beläggningen på Järnboås förskola.
Kommunstyrelsen beslutar
- att ge tillförordnad skolchef i uppdrag att utreda beläggningen på Järnboås förskola.
Status kring Vision 2030
Tore Karlsson, Järnboås bygdegårdsförening, har bett om att få svar på hur kommunen arbetar med mål och
indikatorer enligt den styrmodell som visades vid bygderådet i Greksåsar i april 2018.
Mariana återkommer
Busskuren i Born
Roger Thynell vill att man ser över busskuren utanför skolan i Born, det är många som byter buss där och
busskuren är alldeles för liten och ger inget vindskydd.
Mariana har varit kontakt med Svealandstrafiken och fått svar av Emil Norberg:
Han har kollat på resandestatistiken och det verkar vara strax under 5 resenärer per vardag som reser med den
allmänna kollektivtrafiken från hållplats Risbacken.
Svealandstrafiken har en riktlinje som säger att väderskydd ska finnas på hållplatser över 20 påstigande/dag,
men eftersom detta är utanför en skola så är det nog därför det finns ett väderskydd där ändå.
Att byta ut väderskyddet mot ett större kommer kräva markarbete, och trafikverket är väghållare.
Låna på Fritidsbanken igen
Från och med den 14 december blir det åter möjligt att låna utrustning. Vi har Corona-anpassat oss och utlånen
beställs via mail till fritidsbanken@nora.se.
Beställaren får en utlämningstid på torsdagar mellan 16:00-19:00. Ingen annan än de som bokat tid släpps in och
maxantal är 3 personer. Utlånen sker via branddörren i bakre änden av lokalen, se skyltar. Utprovning av
utrustning sker på ett begränsat utrymme utan att utlånaren hjälper till.
Utlåningstiden förlängs och gäller till 14 januari 2021. Återlämning av utrustning görs på torsdagar 16:00-19:00
i en låda utanför huvudentrén till allaktivitetshuset.
Välkomna att låna igen
Information från byalag och bygdegårdar
Pershyttans byalag- Elin Wickholm
Byalaget har haft möten under början av sommaren och ett i augusti men vi har skalat ner då pandemin får ett
allt fastare grepp runt oss alla. I dagsläget försöker vi hitta andra lösningar.
Vi har haft mer turister i området under sommaren än vad vi kunnat ana. En lyckad loppishelg med många
besökare blev den aktivitet vi hann ordna i somras. Alla andra evenemang som vi funderade på blev inställda på
grund av covid-19.
Förslag möten 2021, tisdagar
2 mars, 8 juni, 7 september, 7 december
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Mariana Flodman
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