
 

     

 

 

Nora kommun, 713 80 Nora | Besöksadress: Prästgatan 15, Nora | Växel: 0587-810 00 

E-post: nora.kommun@nora.se | Webb: nora.se | Bankgiro: 203-2258 | Organisationsnummer: 212000-2007 

 

INFORMATION NORA KOMMUNS BYGDERÅD 

Pga av Covid 19 inställdes Bygderådet den 2 mars 2021 och ersätts av ett informationsbrev. 

 

 

 

LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) 

Tore Carlsson vill veta statusen och frågan har ställts till projektledaren på Klara Arkitekter. 

 

Svar av projektledaren 

Styrgruppen är inte nöjd med länsstyrelsens yttrande och vi försöker nu att få till ett möte med länsstyrelsen för 

att kunna komma vidare. Då jag tyvärr fortfarande väntar på datum för mötet, så vet jag inte när vi kan komma 

vidare med planen. 

 

LUS (Landsbygdutvecklingsstrategin) 

Remissvar har inkommit och Mariana har gjort en sammanställning av svaren samt en bilaga med 

sammanfattning av synpunkter, konkreta önskemål samt förslag på förbättringar och landsbygdsutveckling. 

Strategin är reviderad utefter inkomna svar och överlämnad till Nora kommuns kommundirektör för vidare 

politisk process. 

 

Ekonomiska föreningen, Leader Bergslagen 

Det har bildats en grupp bestående av representanter från norra länsdelens kommuner, där Mariana representerar 

Nora kommun, som kommer att ha regelbunden kontakt med varandra samt med föreningen och följa arbetet 

med bildandet av ett Leaderområde. Nora kommun har beslutat att bidra med 10.000 kr för strategiskrivandet.  

 

Camilla McQuire, näringslivsutvecklare i Hällefors kommun har haft dialog med Susanne Grundström, en av 

medlemmarna i föreningen. Se information nedan: 

Styrelsen har arbetat aktivt med att få till en ansökan om att bilda leaderområde och denna ska in i oktober, det 

är en slags förhandsansökan, och sedan har man fram till våren 2022 på sig att komplettera strategin. 

Föreningen har fått signaler på att man då kan få stöd från jordbruksverket för själva strategiskrivandet och 

planerar att anställa en resurs till detta.  Bifogar en tidsaxel för processen. (något suddig men det går att 

förstora!)  
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Lars, ordförande i föreningen har varit aktiv och nätverkat även under denna period då vi inte beviljades några 

medel. Även styrelsen har varit aktiv, samma styrelse sitter kvar, då de tycker att det äv viktigt med kontinuitet 

där, när man inte kan ha någon verksamhet. De har regelbundna styrelsemöten och det senaste gällde ansökan 

och strategiskrivande och hölls i förra veckan. 

Min bedömning är att styrelsen inte bara har koll på processen utan även att de har en plan för hur de ska få till 

ansökningar och strategier. De har jobbat på, men viss information kan ha missat oss kommunanställda. Det är 

det flödet som vi behöver få till, regelbundna avstämningar så att vi är med och stöttar i processen.   

 

Status kring Vision 2030 

Fråga från Tore Carlsson, Järnboås bygdegårdsförening 

Igår läste jag i NA att vi i Nora återigen blivit färre. Om jag räknat rätt så har vi minskat från 10.737 invånare 

2018, när visionen togs, till 2020 års notering, 10.686 invånare. Så min fråga kring Vision 2030 är högaktuell 

 
Svar av Tom Rymoen 

Visionen är fortvarande aktuell då det byggs och kommer att byggas en hel del framöver vilket kommer att öka 

antalet invånare. 

Tittar man på befolkningsredovisningen så är flyttnettot på plus att flera flyttar in än som flyttar ut. Underskottet 

beror på att fler dör än som föds. 

 

 

Näringslivsarbetet 

Det går att anmäla sig till ett nytt nyhetsbrev för näringslivet. ”Nytt från Nora Näringsliv ”.  

Gå in på www.NFNN.se och anmäl dig. Första brevet kommer mars/april 

 

Det planeras en digital näringslivsfrukost. Mer info om datum kommer.  
 

Biblioteksbil 

Det är nu beslutat att Nora ska få en alldeles egen biblioteksbil. Processen och arbetsgruppen är i full gång. 

Förhoppningsvis kan bilen rulla på vägarna under våren 2022 

 

Kulturskolan/ Naturskolan/ Komtek 

Verksamheterna är igång, men utan publika evenemang och mycket sker digitalt. 

Komtek kommer inte att vara i Allaktiviteshuset under våren utan all verksamhet kommer att ske digitalt 

 

Projekt ”Friluftsliv Nora” 

År 2021 är friluftslivets år och det innebär ett år som bjuder på en rad olika friluftsaktiviteter över hela Sverige. 

Svenskt Friluftsliv har med stöd av Naturvårdsverket skapat detta projekt med slogan ”Luften är fri”. Målet med 

projektet är att få fler människor att våga sig ut i naturen och öka medvetenheten om friluftslivets värden. 

 

Naturskyddsförening i Nora och Nora kommun har sökt och fått pengar för att driva projektet ”Friluftsliv I 

Nora, FIN”. Tillsammans med föreningar med friluftsanknytning planeras många aktiviteter. Målet är att få fler 

att känna sig trygga och bekväma med friluftsliv i olika former, och långsiktigt ägna sig åt det. Följ projektet på 

Facebook och Instagram. 

 

http://www.visitnora.se/se--gora/natur--friluftsliv/friluftslivets-ar.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nfnn.se/
https://www.facebook.com/Luften-%C3%A4r-fri-Friluftsliv-i-Nora-2021-106116458156276
https://www.instagram.com/friluftsliv_i_nora_2021/
http://www.visitnora.se/se--gora/natur--friluftsliv/friluftslivets-ar.html
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Förskolan i Järnboås 

Fråga från Tore Carlsson 

NA:s artikel och kommunstyrelsens protokoll ger mig positiva vibbar. Men en fråga kring det 

utredningsgruppen gjort enl protokollet. Se det jag gulmarkerat nedan. Deras slutsats är att inget behov av fler 

platser i Järnboås skola finns under 2021. Vad menar utredningsgruppen? Anser man sig löst behoven inom 

befintlig verksamhet med att det erbjudits platser i Nora, som familjerna sen tackat nej till?  

 
 
Svar av Tom Rymoen och Solveig Oscarsson 

Vi kommer att gå vidare med en utveckling av skola förskola i järnboås.. trots utredningsgruppens analys av 

läget. Vi har i en enig politik från både majoritet och opposition beslutat att tillföra nödvändiga resurser för att 

kunna möta det nuvarande behovet och framtida utökning och gå vidare med förslaget om modullösning som en 

lösning på förskolans behov i Järnboås. 

 

 

Väderskydd 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 i kontakt med Svealandstrafiken igen, och det står nu klart att det blir ett nytt väderskydd. 

Processen är i gång och Mariana har tagit kontakt med alla som kommer att bli inblandade. 

 

Återvinningstation Järnboås 

Mariana och kommunens fastighetsstrateg har påbörjat arbetet med att undersöka möjligheten av en ev flytt av 

stationen. Sedan brandstationen byggdes har det varit en del problem med vattenansamling och att det är trångt 

med parkering. Det är också viktigt att brandbilarna kommer ut fort vid utryckning. 

 

Fiber Stadra 

Mariana har kontaktat Regionens koordinator för fiberanslutningar i Örebro län, för att försöka hitta en lösning.  

Stadra byalag är informerade och kampen fortsätter 

 

Röjning, Finnå badplats 

Mariana har kontakt med Sveaskog, som ställer sig positiva till att röja sly och annat, så att badplatsen kan bli 

fin igen. Mariana, Emil Fransson (entreprenören) samt representanter från byalaget kommer att träffas för att se 

vad som behöver göras. 

 

 

Information från byalag och bygdegårdar 

 

Pershyttans byalag- Elin Wickholm 

Exempel på aktiviteter som styrelsen hoppas på ska bli möjliga att genomföra i år är städning och röjning vid 

badplatsen, loppisrunda i byn och gemensam kräftskiva. En festlig invigning av lekplatsen Gruvlyckan står också 

på programmet. Utifrån aktuell situation kring pandemin så har styrelsen tagit ett steg tillbaka men ser fram emot 

ett nytt år med nya möjligheter. 
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Blexberg- Västgöthyttans byalag – Paula Tidefjärd 

Tyvärr är de flesta medlemmarna i byalaget till åren komna och med pandemin hängande över oss går 

verksamheten just nu på sparlåga. 

Byalaget och dess medlemmar är också angelägna att återfå Busskuren vid hållplatsen, som mejades ner för 

några år sen. 

Mariana har gjort flera försöka för att få Svealandstrafiken att ersätta den nermejade busskuren, men tyvärr utan 

att lyckas. Det är för få som åker den sträckan för att det ska vara befogat att sätta upp en ny. Tråkigt! 

 

Ås- Gyttorps byalag- Boye Johnsson 

Så sent som 2020 bildades Ås-Gyttorps Byalag. I de respektive byalagen i Ås och Gyttorp hade man under en 

längre tid funderat på nedläggning, då verksamheten i de båda krympt till ett minimum. Nu slog man samman de 

båda i hopp om att utöka verksamheten. Det första året blev det av förklarliga skäl inget som pekade i den 

riktningen. Vi hoppas nu att allt snarast ska normaliseras, så att vi kan återuppta tidigare aktiviteter och starta upp 

nya. Vi driver bl.a. en minigolfbana i Nobelparken i Gyttorp.   

 

Järnboås byalag – Tore Carlsson 

Vi ligger lågt med all ”verksamhet”, men har då o då lite uthyrningsgäster. 

Vårt årsmöte, som normalt arrangeras i början av mars, har vi skjutit på. Vi har skickat en preliminär kallelse till 

ett utomhusårsmöte den 13 juni och med det utskicket skickat med verksamhetsberättelsen gällande 2020. Samt 

faktura på medlemsavgiften, förstås. 😊 

Vi tror på Larsmäss 2021. Planeringen är uppstartad, men med reservationen att vi senast den 1 juli tar det slutliga 

beslutet. Så knallarna kan alltså börja anmäla sig i alla fall. 

 

Förslag möten 2021, tisdagar 

8 juni, 7 september, 7 december 

 

2021 03 20 

 

Mariana Flodman 

Landsbygdutvecklare 

Nora kommun 


