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Att leva och verka som företagare i Nora är att
vara i alla tider. Då, nu och imorgon. Från skog
och järn, till modern teknik i en företagstät ort.
Nu skapas ny historia. Av småföretag, storbolag,
föreningar och byalag. Med innovatörer,
entreprenörer, handlare och livskonstnärer.
Bland kullersten och trähus bubblar det av
drivkraft och entreprenörsskap. Välkommen att
bli en del av närheten – till upplevelserna, naturen
och varandra.

Handelsstaden Nora
Stadskärnan i Nora är en upplevelse. Med
trånga gränder, färgglada trähus och små
butiker liknar vår stad en filmkuliss. Men
det som händer i trästaden är i allra högsta
grad på riktigt. Nora är småstaden med en
stadskärna som lever året om. En entreprenörskommun som lockar såväl stora som
små företag. Här går vardagsliv och kulturliv hand i hand. Här möter stadslivet landsbygden och skapar en plats att trivas på.

På stadens gator är mötesplatserna många.
Torghandeln, det pampiga stadshotellet, den
välbesökta diversehandeln och bosättningsbutiken är bara några av dem. I Nora bidrar
näringslivet och aktörerna till stadens personlighet och känsla. För när traditioner och
det genuina hantverket möter nytänkande
innovatörer och entreprenörer sker något
väldigt fint. Tillsammans gör vi den levande
trästaden till en plats att vilja stanna på.
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FRÅN STORSTAD TILL
BYGGNADSVÅRD I NORA

Storstadens stress började bli
för mycket. Samtidigt stod en
passande lokal ledig i Nora. Två
uppsagda jobb och en flytt senare
öppnade Noraskogs Antik &
Byggnadsvård i Nora.
Helgerna som Anders och Fredrik vistades i fritidshuset utanför Nora blev allt fler och längtan fanns
om ett annat liv. Stressen i Stockholm, heltidsjobb
och antikaffär vid sidan av började ta ut sin rätt. En
helg, när Anders och Fredrik var i Nora såg de att
den charmiga lokalen på Storgatan var ledig. Ett
samtal senare fick de reda på att det var fritt fram
att hyra. Då gick allt snabbt. Båda sade upp sig från
sina heltidsjobb, lägenheten såldes och flytten från
Stockholm till Nora blev verklighet. Men varför blev
det just byggnadsvård?
– Vi älskar byggnadsvård. Huset i Järnboås har
lärt oss på vägen och jag är utbildad i ämnet. Men
ännu viktigare var att vi faktiskt såg ett hål i utbudet i Nora. Verksamheten passar staden, tycker vi,
berättar Fredrik.
Efter fyra år i Nora stortrivs de fortfarande. De
uppskattar det lilla och personliga. Något som blir
tydligt i en mindre stad.

– Butiksägarna hjälps åt i stort och smått och det
är en fin sammanhållning. Men även mötet med kunderna är nära och på riktigt. Vi åker själva sällan till
köpcentrum eller liknande, Nora har det mesta. Det
är en levande och mysig småstad, säger Anders.
Anders och Fredriks tips till framtida butiksägare
är att se behovet. Finns det ett underlag i staden och
fungerar det året om?
– Nora är säsongsbaserat, absolut. På sommaren
jobbar vi så mycket att vintern får bli vår viloperiod,
berättar Fredrik.

Nora saknar
färskt bröd,
bokhandel,
urmakare och
hobbybutik

Om Anders och Fredrik får sia
om framtiden tror de hållbarhet,
en levande stadskärna och mindre showrooms i samband med
näthandel kommer segra.
– Att inte låta butikerna dö ut, bara för att näthandeln är stor. Folk vill fortfarande klämma och
känna på produkterna, säger Anders.

Och i Nora saknar de bland annat färskt bröd, en bokhandel, urmakare, en hobbybutik och mer hantverk.
– Vi välkomnar alla hit. Här hittar du lugn,
vackra omgivningar och fortfarande någorlunda
prisvärda boenden. Och vem vill inte bo i en Astrid
Lindgren-kuliss? avslutar Anders med ett skratt.

SÅ KAN KOMMUNEN
STÖTTA DIG SOM
FÖRETAGARE

Rutinerad företagare eller nybörjare.
Som ny företagare i Nora kommun kan
du enkelt få stöd i att hitta rätt hjälp
och sammanhang för just din verksamhet och nivå. Cecilia Lundkvist Sundin
är näringslivsutvecklare i Nora kommun. En möjliggörare och ett nav för
företagare.
– Det finns mycket stöttning att få som företagare
i Nora kommun. En mängd organisationer och
föreningar erbjuder råd och hjälp. Är du rutinerad
kan vi vara navet till nya kontakter, säger Cecilia
Lundkvist Sundin.
Oavsett om du som ny företagare söker stöd för din
idé, hjälp med finansiering eller lokalhyra, tillstånd
för verksamhet, mark eller livsmedelshantering
finns hjälp att få. Även nätverken är många, Cecilia
Lundkvist Sundin kan lotsa vidare till det sammanhang som du får mest nytta av.
– Det finns en fin sammanhållning i Nora. Mellan
kommun och företagare, men också företagare
emellan. Samarbeten och utbyten är mer vanliga än
ovanliga här, menar Cecilia Lundkvist Sundin.
Nora är en levande stad i Bergslagen. Under sommarmånaderna sprudlar turismen och människor
söker sig till de pittoreska gatorna med närhet till
naturen och lugnet. Men Cecilia Lundkvist Sundin

framhäver även Nora som bostadsort och handelsstad året runt. Tjänstebaserade företag inom exempelvis kommunikation, organisation eller webbutveckling har stora möjligheter att lyckas,
oavsett säsong.
– Nora är självklart en
besöksstad och ett starkt
varumärke i sig. Om du som
företagare har en idé för en
verksamhet med besökspotential är det helt rätt ställe.
Cecilila Lundkvist Sundin
hälsar alla näringsidkare som
är sugna på nya utmaningar
välkomna till Nora. Och hon
ser fram emot att kontorsoch butikslokaler fylls.
Cecilia Lundkvist Sundin,
näringslivsutvecklare
– Det är enkelt att driva
företag i Nora. Närheten till
serviceutbudet, andra företagare, en större stad och
inte minst ett universitet gör det till en bra näringslivsstad. Vi har även en levande stadskärna. Det
känns unikt idag, att som handlare kunna komma hit
och etablera sig i ett handelscentrum.

www.nora.se

