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MINNESANTECKNINGAR NORA KOMMUNS BYGDERÅD 

Dag:    17 september 2020 

Tid:    18.30 – 20.30 

Plats:   Allaktivitetshuset 

 

 

Deltagare:  

Tore Carlsson, Bernt Svanberg, Roger Thynell, Magnus Wetterholm, 

Ulla Karlsson, Bo Eckhart, Ulrika Eriksson, Dan Eriksson, Maria Björklund, Erik Rottier, Per-Johan Lindberg, Ulla 

Mihnoss, Boye Johansson 

 

Nora kommun: Mariana Flodman, Landsbygdsutvecklare, Pia-Maria Johansson, Oppositionspolitiker (LPO) 

Då mötets ordinarie ordförande, Solveig Oscarsson, meddelat frånvaro pga sjukdom, övertogs uppdraget av Mariana 

Flodman. 

 

Mariana Flodman gjorde en guidad rundvandring i Allaktivitetshuset. Många av deltagarna hade inte varit i huset och blev 

imponerade av vilka verksamheter som finns där och att det finns möjlighet att hyra lokaler för arrangemang och möten. 

Huset är välbesökt och mycket uthyrt både internt inom kommunen och externt av både föreningar och privata aktörer. 

Mariana är platsansvarig och sköter bland annat bokningen av lokalerna. Information om Allaktivitetshuset finns på Nora 

kommuns hemsida. 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Mariana föredrog föregående minnesanteckningar som var i form av informationsbrev, då Covid 19 satte stopp för fysiska 

möten. Informationen godkändes av mötet 

 

2. Information från Nora Kommun 

LIS 

Utdrag ur SBU (Samhällsbyggnadsutskottet) angående LIS- planen. 

 

Den 1 oktober kommer styrgruppen att träffas och efter det kommer arbetsgruppen att träffas, datum inte fastställt ännu.  

• samråd november 2020-januari 2021 

• granskning mars-april 2021 

• antagande juni 2021, och 

• laga kraft juli 2021. 

Tanken är att beslut om samråd ska tas av KS i november.  
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LUS 

Mariana var med på SBU (samhällsbyggnadsutskottet) den 17 september där strategin var en av punkterna på dagordningen. 

Mötet beslutade att skrivningen ska tas upp på KS (kommunstyrelsen) den 7 oktober där SBU har gett förslag på att LUS ska 

ut på remiss till bygderådet och att remisstiden är 8 oktober- 30 november. Hur remissförfarandet kommer att se ut bestäms 

efter KS. Efter remisstiden slut kommer inkomna synpunkter sammanställas och skickas vidare till KF (kommunfullmäktige) 

eventuellt till mötet 9 december. 

 

Status kring Vision 2030 

Tore Karlsson, Järnboås bygdegård, har bett om att få svar på hur kommunen arbetar med mål och indikatorer enligt den 

styrmodell som visades vid bygderådet i Greksåsar i april 2018. 

Mariana återkommer med mer information här  

Boye Johansson hade synpunkter som är viktiga när man tänker på att vi ska bli 13000 innevånare 2030: 

- En ny grön våg på väg och nummer ett är att fiber måste vara utbyggt på landsbygden och det näst viktigaste är att 

måste det finnas barnomsorg till alla. 

 

Förskolan i Järnboås och Nora 

Tore Karlsson och Jan Forslund har skrivit till mötet och bett om att få svar på hur man ska lösa det stora problemet med att 

det plötsligt fattas platser för barnen i förskolan i Järnboås.  

- Tore Karlsson framförde på mötet: Att vår vilja att det utreds hur man på ett bättre sätt skulle kunna ha framförhållning 

gällande barnomsorgskapaciteten i kommunen. Det är inte första gången kommunen tagits på sängen av ökat barnantal 

i ex.vis Järnboås och säkert inte sista. Om man inte, som vi tycker, skulle börja jobba med den information om 

barnafödande i kommunen som ändå finns. Ett års framförhållning är utan tvekan möjlig när det gäller barnafödande av 

redan boende i kommunen. Givetvis finns förståelse för att vi lyckligtvis har inflyttande barn också, som även de förstås 

ska beredas plats. Men förstås betydligt svårare att planera. 

- Jan Forslund skriver: Det har jobbats och jobbas hårt i Järnboås med att öka antalet invånare i byn och att skapa en bra 

livsmiljö för både unga och gamla, vilket ligger i linje med vad kommunen säger sig vilja. Vi började med detta arbete 

för över tio år sedan genom projektet Järnkraft. När nu detta arbete börjat ge ordentligt resultat verka det som om 

kommunen är ”tagen på sängen” Det kan knappast vara en överraskning att det är fler barn i Järnboås och att behovet av 

förskoleplatser har ökat. 

På KS den 9 september beslöts att beläggningen på förskolan i Järnboås ska utredas och återredovisas i oktober. 

Kommundirektör Isabell Landström kommer då att ge förslag på beslut hur det skulle kunna lösas. 

 

Biblioteksbussen 

Äntligen kommer bussen och nu med tre nya hållplatser, Ås, Pershyttan och Nora Golfklubb. Nora bibliotek har också anställt 

en egen chaufför som bara kommer att köra Noraturerna. För att se om man skulle kunna utveckla koncepten med 

biblioteksbuss/ medborgarbuss har Mariana och Christina Hellström, bibliotekschef, varit på studiebesök på Örebro bibliotek. 

Dom har en biblioteksbil, en mindre buss som kan köras med vanligt körkort. Kärlek vid första ögonkastet uppstod, så nu får 

vi se om det kan bli verklighet med en egen biblioteksbil i Nora, hoppas, hoppas. 

 

Information från byalag och bygdegårdar 
 

Tore Carlsson - Järnboås Bygdegårdsförening 

Året började med att allt blev inställt och uthyrningen blev en katastrof. Man har tvingats att dra ner på allt, el och 

underhåll mm. I augusti drog det i gång lite igen med Ljusstråk, alternativa event och cykelturer med tipspromenader. Just 

nu är det ”medlemsjakt” för att bli fler medlemmar i föreningen. 

Bygdegårdarnas riksförbund bevakar ersättningen till bygdegårdarna för ekonomisk förlust i och med Corona 

 

Maria Björklund – Järnboåsbygden AB 

Järnboås by-mack, invid Järnboås gamla stationsbyggnad och vattentorn, ett par hundra meter från Järnboås skola drivs av 

Järnboåsbygden AB. Här kan du tanka både diesel och bensin dygnet runt.  

Bygdens egen butik med café finns vid Järnboås skola 

Mattias Landqvist tog vid som entreprenör för Järnboås Servicepunkt 15 maj 2018. 
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Butiken är öppen: Måndag-fredag: 10:00-19:00 Lördag-söndag: 09:00-17:00 

Just nu är det barnomsorgsfrågan som är högst på agendan. 

 

Magnus Wetterholm / Dan Eriksson– Stadranejdens byalag 

Det mesta har blivit inställt. Styrelsemöten har skötts genom telefonkonferenser. Badplatsen i Finnå har haft mycket besökare 

i år och kommunen har satt ut stora sopkärl och en toalett. Mariana har kontaktat Sveaskog angående röjning på badplatsen 

och ett möte är inplanerat innan vintern tillsammans med representanter för byalaget och Sveakog. Den stora och 

återkommande frågan som på något sätt MÅSTE lösas är bredband. Familjer flyttar från byn och det är katastrof nu. 

Stadra teater har genomfört 26 digitala filmer och 10 guidningar i området. 

 

Bernt Svanberg/ Roger Thynell - Hembygdsföreningen Noraskog  

Ställt in det mesta. Vagnslidret har varit öppet med en utställning angående av dammarna i Järle. Man har också formulerat 

och skickat en skrivelse till mark och miljödomstolen i frågan om dammarna i Järle. Tillsammans med kommunen har man 

ansökt till riksantikvarieämbetet om att det ska bli ett byggnadsminneområde. 

Stadsvandringar på egen hand med enkla vandringsleder varje månad har varit populära, till det har man också kunnat köpa 

en skrift som handlar om Nora för 20 kronor.  

 

Boye Jonsson/ Ulla Karlsson– Ås/Gyttorps byalag,  

För ett år sedan började Ås och Gyttorps byalag att att fundera på om dom skulle slå sig ihop så under våren träffades 

respektive styrelser och man bildade den nya föreningen Ås-Gyttorps byalag. Bangolfen i Nobelparken har varit flitigt använd 

i sommar och det kommer mycket folk utifrån och spelar.  

 

Bo Eckart- Viker/ Dalkarlsberg 

Blecksberg byalag var en del av Ljusstråk och hade många besökare, hyttvandring med kolbullar. 

Vikers kulturvecka v 30 var ett välbesökt utomhus arrangemang med bla hyttvandring och kolbullar som gav en god intäkt. 

Alla pubkvällar och midsommar blev inställda. Två tidningar kommer att ges ut under året. 
 

 

Per-Johan Lindberg -Timanshyttans Byalag   
Nöjda över året och kört på som vanligt. Loppishelgen var välbesökt och Ljusttråk fungerade bra även där med mycket besökare.  

 

Ulrika Eriksson - Greksåsar byalag   
Musikverksamhet blev inställd. Men en musikgudstjänst har genomförts och i samband med Ljusstråk hade Örjan en utställning i 

bygdegården. Kapellet har varit öppet hela sommaren. Badet har kompletterats med ett lass sand som kommunen levererade. 

 

Ulla Mihnoss- Föreningen För Gruvparken i Klacka-Lerberg   
Alla arrangemang inställda. Nya informationsskyltar på parkeringen och runt i parken har satts upp av föreningen i samarbete med 

kommunen. Många har ställt upp sina husbilar/vagnar på parkeringen så Ulla har träffat väldigt många besökare i år. Nu är föreningen på 

gång och mer kommer. Nästa år blir det barnaktiviteter och annat. 

 

3. Övriga frågor 

- 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 tar med sig frågan till trafikingenjör Håkan Blaxmo 

- Stadranejdens byalag har bildat en arbetsgrupp som kommer att föra frågan angående bredband vidare till de instanser 

som hanterar frågorna i bla regionen och behöver ha hjälp av kommunen. Mariana kontaktar IT- avdelningen och 

politiker i kommunen 

- Ulla Karlsson efterlyser recept och vill provbaka speciella bakverk som har funnits i byarna. Ett exempel är blåbärsbulle 

från Dalkarlsberg och Järnboås pepparkakan. Trevlig ide som mötet gärna vill vara med och hjälpa till med och självklart 

ställer alla upp och provsmakar. 

  

4. Nästa möte  

18 november, 18.30- 20.30, Allaktivitetshuset 

 

2020 09 23 
 

Mariana Flodman 

Landsbygdutvecklare 

Nora kommun 


