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MINNESANTECKNINGAR NORA KOMMUNS BYGDERÅD 

 

Dag:    27 november 2018 

Tid:     18.30 

Plats:   Hammarby bygdegård 

 
Deltagare: Monika Almer, Tore Carlsson, Per-Johan Lindberg, Bo Eckhardt,  
Sören Dahl, Mikael Johansson, Roger Thynell, Bernt Svanberg, Kristina Haglund, 
Boye Jonsson 
Lars Skoghäll, Tom Rymoen, Mariana Flodman 

Gäst: Jörgen Bergström, It-chef 

 

1. Aktuellt angående fiberinstallationen i kommunen – Jörgen Bergstsröm 

Jörgen är nyanställd i kommunen håller på att ta över uppdraget.  

Är med på länsstyrelsens länsövergripande ”fibermöten”. 

Jörgen rekomenderar att gå ihop när det gäller avtalen. Skicka gärna avtlen till Jörgen så kan han läsa dom för att ge tips 
angående skrivningen.  

Just nu är det mycket problem ded tillstånden att få gräva. Han anser att IPONLY är mycket bra men har fått mer uppdrag 
än dom hinner med. 

Jörgen tar med frågan hur det ser ut med installationerna i övriga länet till nästa länsmöte. 

Blexberg har börjat grävandet nu. 

Område ”Sången” norr om Järnboås har fått inkopplat förra veckan efter en väntan på två år. 

Disskusion fördes ang. avtalsbrott eller inte när det tidsperspektivet inte stämmer. Kan man begära ersättning? Det 
lättaste man kan göra är att göra en deal med gratos bredband ett år tex. 

Hemsida och E-mail 

Fler på mötet upplever att hemsidan är under all kritik, mycket är fel och behöver ses över. Jörgen berättade att det just 
nu pågår ett arbete med uppdatering av sidan.  

Vad har kommunen för policy för E-mail hantering? Några upplever att det är svårt att svar från våra politiker. En dialog 
är pågående med politiker hur de ska hantera detta och att det är nora.se adressen man ska använda. Rent tekniskt är 
det uppgradering på gång nu med ett nytt system. 

mailto:nora.kommun@nora.se
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2. Föregående minnesanteckningar 

Mariana läste rubriker i föregående minnesanteckningar som godkändes av mötet. 

 

3. Information från Nora kommun 
Tom Rymoen: Majoritetsstyre från 1 december, hela alliansen tillsammans med S, delat platserna med 100% tjänst var. 
Tom år ett och tre och Solveig två och fyra. Det innebär att det är två kommunalråd och inte tre längre. 
Majoritetsbudget skickad idag inför KS i morgon.  
Tom deltagit på ett föredrag angående busstrafik i KNÖL- kommunerna. Den information som gavs var att buss 305 ska 
vara kvar i minst samma utsträckning men den kommer att ha ändsstation Grängshyttan. Buss 802 Hällefros –Örebro 
kommer att ha ett stopp vid väg 244 i Gyttorp, där det ska byggas en pendlar parkering. Eventuellt kommer den ha ett 
stopp vid Pershyttans industriområde. 
Nora- Lindesberg kommer att gå till Born men inte att gå vägen förbi Öskevik. 
Pendeltrafiken kommer att utökas med att köras med 15-20 min intervaller turer. 

 
Lars Skoghäll: Tittar just nu på förvaltningen hur den ska se ut i framåt, arbetssätt, arbetslag, Nora –modellen etc. vill 
ha ett proffsigare styrsystem. Tänker funktion utifrån mål/ visionen. Hur ska man fördela resurserna ? Ska presentera 
förslaget för politiken nästa vecka. Mer effektivt och väsentligt. Långsiktig planering. Tydligt priorireade områden. 
Revidering av den politiska organisatioen pågår också. 
Destination Bergslagen, turistbyrån, reviderar stadgarna just nu. 
Bokbussen, servar i första hand förskolorna, bifogar affisch 
Ladda gärna ner Norabo-appen, platsvarumärket ligger till grund för det. 

 

4. Information angående arbetet med landsbygdstrategin 

 

 En informell arbetslagsgrupp inom turism, kultur, fritid, bibliotek samt kulturskola har tillsatts med syfte att 

utbyta erfarenheter, hjälpa, och informera varandra om verksamheterna. 

 NA inbjuden till nästa möte 

 Revidering av tidsplan, förtydligande av referensgruppens uppdrag 

 Föreningsregistret uppdateras, årligt möte tillsammans med Kristine 

 Pratat med Cilla ang näringslivsfrukost, planerar att ev ha temadag.. landsbygd 

 Träffat Thomas Börjesson LST, Mycket bra hjälpsam kontakt, fick många bra namn som vi kan ha nytta av. 

 Hemsidan är under uppbyggnad, Det går att gå in via nora.se/byalag och komma direkt till sidan byalag och 
bygderåd. Där finns minnesanteckningar från bygderådet och länk till prenumeration på nyheter. Just nu ligger 
information om Nora kommuns landsbygdsutveckling under kommun & politik, diskussion förs angående om 
det är det bästa stället att hitta informationen på.  

Möten: 

 Länsstyrelsen, Thomas Börjesson 

 Turistinformationen, Håkan Ceder 

 LBG, Landsbygdsutvecklare, Daniel Fagerlund 

 Q-Nora 

 Näringslivsfrukost 

 Bygderådet 

Kunskapsdag/ Ekonomi  
Målgrupp: Turism, besöks- eller annan verksamhet på landsbygden 
Anordnare: Länsstyrelsen, Regionen, turistakademin samt destinationerna i Örebro län 
Fick kontakt med Maja Cardell som har landsbygdsutveckling som sitt område på LST, vi kommer att hålla 
kontakten när det gäller information, inbjudningar etc. 
Besök: 

 Nyhyttans kurort, Maria Brink 

 Järnboås servicepunkt/ Lanthandel 

 Hembygdsföreningen Noraskog 
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 Pershyttans byalag 

 Hammarby bygdegård 

 Blexberg. Västgöthyttans byalag ( 4 dec) 

 Järnboås bygdegårdsförening ( Jan -19) 

 Ringshyttans byalag ( 12 dec) 

 Timanshyttans byalag ( Jan -19) 

 Vikers Hembygdsförening ( -19) 

        Samarbete: 

 Upphandlingsevent på lilla Hjernet i samarbete med Tanja Grundström och Cecilia Lundkvist Sundin 

 Start av KNÖL grupp med landsbygdsutvecklare till våren  
        I samarbete med LBG, landsbygdsutvecklare/näringslivsutvecklare kommer jag att sammankalla  
        till ett möte för att utbyta erfarenheter mm 

 

5. Laget runt 

 
Gyttorp- Sören Dahl:  
Det skulle vara enkelriktat över bron. Mycket vikigt att ta tag i. Lars tar kontakt med Håkan Blaxmo som just nu håller 
på med en skyltningsplan. 
Gyttrops broschyr delades ut. Svårt att få in ordförande nu, behöver få in ungdomar. Lägenheterna och  
skyttepaviljongen går att hyra. Medlemmar få hyra billigare 

 
Nora skogs hembygdföreing – Bernt Svanberg  
Vagnslidret Götlinska gården är en utmärkt Utställningsplats för föreningar. Hör av er till Bernt så kan han hjälpa till med 
inplastning och utställningen. 
Utställning på Sandbergs, 90 Norabilder,Ca 150 personer kom på vernissaget i lördags, pågår tom 31 december 
 
Borns byalag -  Roger Thynell 
Det behövs en soptunna vid borden vid stenbron. Trafiken förbi skolan är farlig, trots att det är 30 kör folk i 60-70, 
mycket otrevligt efersom banr och ungdomar rör sig där när de ska på och av bussarna. Behöver ses över, kankse en 
”bula” skulle hejda ner trafiken. Lars tar det med sig till ansvarig på kommunen. Cykel och gångbana till Born behövs, 
det går ev att söka regionala medel till det. 
 
Timanshyttan - Per-Johan Lindberg,  
Badplatsen är mycket populär och föreningen har några träffar varje år och sköter om den. 

 
Järnboås Bygdegårdsförening - Tore Carlsson  
Stor ombyggnad pågår. Larsmäss har vikande besökare och knallar så man tittar över vad som kan göras åt det. Det har 
varit ett filmteam i Nyhyttan i september som gjort reklamfilm för KIA, så även andra platser i Norabygden, bl.a i Nor. 
Så om ni ser en KIA reklam så kan de vackra vyerna vara från våra trakter. 
 
Viker – Bo Eckhardt 
Tidskriften  Vi i viker, 240 utskick, 2 ggr /år 
Julmarknad första adven. Adventgudtjänst i kyrkan 
Västra hyttan en gammal ruin, Örebro läns stösrta hytta + masugnen. 450 timmar nerlagda i arbetet med att gräva fram 
den. Jonas Jansson länsantikvarie bidrar med pengar 
 
Hammarby bygdegårdsförening – Kristina haglund 
Medlemmarna i styreslen är 50 +,saknar pensionärerna till föreningen. 
Samarbetet med nora teaterföreningär rikigt bra och senaste föreställningen drog ca 50 personer. 
Mossberg Nora 350 år, tre timmar och som vanligt fullt hus. 
Söker Boverkspengar till vatten och avlopp igen, måste göra om hela ansökningen, kommunen står kvar vid sin del av 
ansökninspengarna. Beslutet är i princip redan taget 
. 
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Ås – Boye Jonsson 
Vem har företräde vid återvinningsstatipnen busshållplatsen vid Esstorp ? Inte bra trafiksituation. 
Lite svårt att få deltagre till verksamheterna som byalaget erbjuder. 

 
Blexberg Västgöthyttan byalag  – Monika Almer 
Badplats ganska ny och sköts av byalaget.Loppis varje sommar, lite mer aktiviteter just nu. 
De vill gärna ha tillbaka busskuren som försvann en vinter vid plogningen. Önskemål om en cyckelbana till Nora. 
Renovera hyttkonotert och gamla kapellet. 
 

6. Övriga frågor 

Policy, vad ska man bjuda på vid bygderåden? Ersättning utlägg? – Kristina Haglund 

Beslut: Kaffe/te,macka, kaka, skicka fakturan, på utlägg. Riktlinjernan är ca 50 kronor/ person, skulle det vara några 
som inte kommer står kommun för det. 

 
Anmälan till mötet 
För att kunna beräkna fikat kommer man att få anmäla sitt deltagande hädanefter. 

 
Badplatserna 
Badplatserna behöver dykningar varje vår, Lars tar med sig frågan till ansvarig i kommunen. 

 

Eventuella inbjudningar och workshop till rådet:  

Boverket, angående workshop – Hur man söker bidrag – Mariana Flodman 

Anders Håberger, Peter Ljungné, Jan Nordlund inbjudes angående Översiktsplanen – Lars Skoghäll 

 

Möten 2019 

Nästa möte: Ås byalag, 5 Mars kl 18.30  

Gäst: Cecilia Lundkvist Sundin - Platsvarumärket: Hur kan det gynna byalagen och boende utanför tätorten 

Juni 

September 

December 

 

 

2018 11 28 

Mariana Flodman 

Projektledare Landsbygdsutveckling 

Nora kommun

 


