24 april 2017

Det är lätt att bli kär i Nora!
Workshop och sammanställning från 21 april
Den 21 april 2017 genomförde Nora kommuns chefer en workshop kring Nora kommuns
identitet och framtidsfaktorer som en startpunkt för kommunens arbete med att ta fram ett
nytt platsvarumärke. Genom den lyfte kommunens chefer fram det som är viktigt med Nora
som kommunal organisation, arbets- och servicegivare och som plats att bo och leva i, idag
och i framtiden.

Levande småstadsidyll
Det är lätt att bli kär i Nora! Stadskärnan i Nora är en vacker småstadsidyll med ett levande
och attraktivt centrum, med bevarade kulturmiljöer som påminner om hur Sverige såg ut förr.
Själva trästaden är en pittoresk och mysig sommarstad som erbjuder marknadsdagar med
allt från en äldre historia och sevärdheter - till Noraglass och en stad befolkad av Maria Lang.
Här finns fina boendemiljöer, trevliga och unika affärer och caféer, möjlighet att ta del av
konst vid Bryggeriet eller besöka järnvägsmuseet. Turister och sommarboende befolkar stan
under sommaren. Men under vinterhalvåret kan det kännas lite dött. Samtidigt finns en
kreativ och engagerad föreningsmiljö med intresseföreningar och grupper. Utanför tätorten
finns en levande och engagerad landsbygd.
Här är nära till naturen och vare sig man vill bara titta och njuta, andas den friska luften eller
ägna sig åt ett aktivt friluftsliv så finns här möjligheter. I närområdet finns Noramarken,
Pershyttan, Stadra och Alntorps ö. Man kan vandra på Bergslagsleden eller cykla.

Utvecklingsort på gång!
Nora kommun har bra kommunikationer via länspendeln och ett bra vägnät i nord-sydlig
riktning. Vi är en liten stad i närheten av en storstad, det är lätt att pendla till och från Nora
och vi har goda parkeringsmöjligheter. Skatten är låg och servicen på topp. Boendet är
prisvärt. i Nora kommun finns en önskan om tillväxt, utveckling och föryngring. På plussidan
finns ett klimat av företagarvänlighet samt billig tomtmark för nyetablering.

Skolan i topp!
Nora kommun har väl fungerande förskolor, både privat och kommunal. Grundskolan har
länets bästa skolresultat. Inga barn behöver köa sig till plats i vare sig förskola eller skola.
Här finns också en bra vuxenutbildning.
Här finns bra omsorg om äldre och flera särskilda boenden.
I Nora är vi stolta över vårt kultur- och fritidsliv vare sig det är kommunen eller föreningar
som driver det framåt. Biblioteket ligger i centrum och i simhallen finns tider för olika grupper.
Festsalen i Stadshuset används för riktig fest! 24 april 2017

Nora i våra framtidsdrömmar
Vi ska vara välkomnande gentemot både besökare och hitflyttande. Nora ska vara ett ställe
att flytta till och trivas i. Det ska bli enklare att starta och driva företag. I framtiden är vi en
levande handelsstad året runt. Kreativitet, småskalighet, engagemang – det är ord som vi vill
ska utmärka handelsstaden Nora. Vi kan erbjuda marknader för både små och stora företag.
Men också ett kreativt centrum, en plats som hänger med i utvecklingen, granskar sig själv
och ständigt förändras i ett öppet utvecklingsklimat.

I framtiden bör Nora kunna erbjuda varierade boendeformer för människor i olika åldrar. Det
innebär att här ska finnas fler lägenheter som erbjuds med såväl bostadsrätt som hyresrätt.
Också i framtiden ska vi kunna erbjuda goda uppväxtvillkor med förskola, skola, föreningsoch fritidsliv, också vintertid. Service och hjälp ska upplevas som personlig och skapa
trygghet i vardagslivet.
Alla ska bli lite kära i Nora och helst ska vi finnas på allas ”bucket list”!

