MINNESANTECKNINGAR NORA KOMMUNS BYGDERÅD

Dag:

8 juni 2021

Tid:

18.30 – 20.30

Plats:

Hammarby bygdegård

Deltagare:
Tore Carlsson, Arne Jacobsson, Carin Eriksson, Kristina Haglund, Mikael Andersson
Bo Eckhardt, Dan Eriksson, Per-Johan Lindberg, Tom Rymoen, Pia-Maria Johansson, Mariana Flodman
1. Föregående informationsanteckningar
Tom gick igenom föregående anteckningar
2. Information från Nora Kommun
LIS
Styrgruppen har haft möte med Länsstyrelsen angående förslag på LIS – områden, många berörda instanser var
inbjudna och mycket synpunkter diskuterades. Inger Multanen och Isabell Landström, som är säkerhetsklassade
personer på kommunen, har haft möten och diskuterat områden som berör försvaret. Det blev en LIS-plan till slut.
Kommunstyrelsen behandlar - Förslag till beslut om granskning - tillägg till översiktsplanen för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen på ett extra sammanträde den 16 juni 2021 för att sedan gå vidare till
kommunfullmäktige i september.
LUS
Förslaget ska behandlas på kommunfullmäktige den 9 juni
(Kommunfullmäktige behandlade inte ärendet på grund av tidsbrist. Ärendet kommer att behandlas på fullmäktige
i september.)
Länk till protokoll kommunfullmäktige 9 juni 2021
https://www.nora.se/download/18.412ed006178ec3f590c421a/1623748319534/Kf%202021-06-09.pdf
Bifogar bilagorna: Förslag landsbygdsstrategi samt sammanställning remissvar
Status kring Vision 2030
Besöksnäringen visar på en tydlig ökning. Det är ett stort tryck nu för att kunna bygga enskilda hus och där har
LIS-planen en stor roll likaså har landsbygdsutvecklingsstratgin en stor betydelse, då bägge dokumenten ingår
som en del av visionen.
Näringsutvecklaren, landsbygdsutvecklaren samt kommunikatören har fått uppdraget att slutföra Nora kommuns
marknadsföringsplan och påbörjat arbetet med att komplettera och revidera den plan som påbörjades under
2019.
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Leader
På www.leaderbergslagen.eu finns information, länkar och allt man behöver veta inför nästa period 2023- 2027.
Mariana är kontaktperson i kommunen.
Under fliken byalag på kommunens hemsida finns en länk till en enkät som alla som vill kan svara på och bli en
”landsbygdsbyggare”. Svaren kommer att ligga som grund till den strategi som kommer att skickas till
Jordbruksverket om att ansöka om ett Leader Bergslagen. Gå gärna in och svara så vi kan vara med och påverka
hur just vi vill ha det i Nora.
www.leaderbergslagen.eu/PDF/PP-presentation-leader-bergslagen.pdf
www.leaderbergslagen.eu/PDF/Indikatorbank-for-leader-2023-2027.xlsx
Bokbilen
Nu är den på gång!
Anbudstiden har nu gått ut och vi är spända på vilka som har svarat.
Förhoppningsvis kommer bilen att börja rulla under våren 2022

Övrigt
Det är röjt vid Finnåbadet
Ett nytt väderskydd är uppsatt i Born
Gruvstuga utanför Konungastollen ska få nytt tak. Röjning utanför stugan samt stigarna i området samt det stora
gruvhålet i gruvparken. Torsdagen 17 juni kommer Sveaskog, Länsstyrelsen, Lars Skoghäll, Ida Wedberg och
Mariana träffa föreningen för gruvparken i Klacka Lerberg för att diskutera framtida utveckling av området
Alla toaletter och sopkärl är på plats
Sand och dykning är beställt
Ersättning värdskap på bygderådet
Diskussion och förslag på 1000 kr för värdskapet. Pia-Maria Johansson hade förslag på 1500 kr.
Beslut: 1000 kr under 2021 och ta upp frågan igen på sista mötet 2021

Information från byalag och bygdegårdar
Carin Eriksson/ Arne Jacobsson – Borns byalag
Väderskydd och asfaltbeläggning
Tore Carlsson - Järnboås Bygdegårdsförening
Loppis, Ljusstråk, cykelpromenad
Larsmäss inställd i år.
Ok ekonomi just nu, men allt underhåll är undermåligt.
Förra sommaren hyrde familjer flygeln hoppas på det i år igen
Toalett och sopkärl på plats, väntar på säkerhetsdykning.
Dan Eriksson– Stadranejdens byalag
Ett fysiskt möte under året
Toaletter och sopkörl på plats.
Röjt på Finnåbadet
Stadra teater har sin första föreställning ”Dollar”, 2 juli.
Eulos Vind AB vill bygga nio st vindkraftverk som är 270 meter höga på Hästjärnsberget. Det är nu tillsatt en
arbetsgrupp som hittat nyckelbiotoper mm i området. Målet är att det inte ska bli någon byggnation. Hoppas på
att kommunen lägger in sitt veto i den här frågan.
Kommunen behöver en bevakning i dessa frågor.
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Bo Eckart- Viker/ Dalkarlsberg
Under Skrekarhyttans- kulturvekor bli det visningar av bla hyttruinen.
Två nr av Vi i Viker är utgivna under året.
Ingen verksamhet i smedjan i Dalkarlsberg varekn pup eller andra aktiviteter.
Ser fram emot hösten.
Jobbar störningsfritt och har styrelsemöten via Zoom.
Ev kulturvecka i juli.
Badhuset behöver ha tillsyn… Mariana tar med frågan till Lars Skoghäll

Bo Eckhardt - Blexberg
Befolkning faller för åldersstrecket.
Mariana har varit i kontakt med berörda på SBB och Nora kommun för att kunna ta över abonnemang och skötsel
av belysning, som nu ägs av en privatperson som kommer att ta bort elledningen till hösten då den inte är säker.
Nu krävs bara en skrivelse (medborgarförslag) till KF för att ro det i land. Bo Eckhardt ombesörjer skrivelsen
Man vill gärna ha sand till badplatsen nästa år
Per-Johan Lindberg -Timanshyttans Byalag
Loppishelgen var välbesökt och Ljusttråk fungerade bra även om det var mycket besökare.
Styrelsemöten utomhus hela året
Besök av hembygdsföreningen Noraskog. Livet på Timanshyttan finns som tidskrift och finns att köpa på:
https://www.hembygd.se/hembygdsforeningen-noraskog/webshop

Kristina Haglund/ Mikael Andersson - Hammarby bygdegård
Äntligen har det nu grävts in fiber.
Hyresgäst på övervåningen under hela hösten
Det börjar lätta lite med uthyrningarna nu.
Kommer att delta på Loppishelgen 17-18 juli
Två teaterföreställningar, 18 oktober, 21 november i samarbete med Nora teaterförening

3. Övriga frågor
Det kommer att bli Ljusstråk även i år.
Karlsängskolan projektledare upphandlas just nu och bygget kommer i nuläget bli fördröjt till 2024-2025
Diskussion angående föreningsbidrag och extra covidbidrag. Tom informerade om att kommunen inte har fått
några extra covidbidrag.
4. Nästa möte
Tisdag 14 september 18.30- 20.30, Järnboås Bygdegård.
2021 06 15
Mariana Flodman
Landsbygdutvecklare
Nora kommun
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