MINNESANTECKNINGAR NORA KOMMUNS BYGDERÅD
Dag:

5 mars 2019

Tid:

18.30 - 21.00

Plats:

Ås Byalag, "Adam's och Boye's Lodge"

Deltagare: Tore Carlsson, Per-Johan Lindberg, Kåre Aspnäs, Jan Forslund,
Bo Eckhardt, Karin Bäck, Paula Tidefjärd, Cecilia Gestsson, Pamela Reynold
Mikael Johansson, Roger Thynell, Bernt Svanberg, Kristina Haglund, Erik Rottier
Boye Jonsson, Solweig Oscarsson, Tom Rymoen, Mariana Flodman, Pia-Maria Johansson,
Magnus Wetterholm
Gäster: Cecilia Lundkvist Sundin, Näringslivsutvecklare och Ingegerd Heden, kommunikationsstrateg, Nora kommun
1.

Platsvarumärket – Hur kan det gynna boende utanför tätorten, Ingegerd Hedén och Cecilia Lundkvist Sundin
Ingegerd Hedén Kommunikationsstrateg Nora kommun, delade ut redovisningen som hon hade gjort till
kommunfullmäktige och redogjorde för den.
Här finns redovisningen via länk återrapportering till kommunfullmäktige och på nora.se/platsvarumarket kan du
läsa allt om platsvarumärket
Platsvarumärket ska nu varumärkesskyddas och är till för alla som vill ställa sig bakom kommunens vision och mål.
Ett informationsutskick till hushållen kommer att ske troligtvis i augusti samt ett till föreningar, organisationer
och företag, med frågan om vilka som vill vara med som avsändare och användare av platsvarumärket.
Kommentarer:
Texten är väldigt fin, kan man jobba mer ur ett landsbygdsperspektiv, med bilder tex ?
Det går jättebra… Skicka gärna in bilder på händelser, evenemang etc. som vem som helst kan
använda till bildbanken. Glöm inte bort att personerna på bilderna måste vara tillfrågade om dom vill vara med på
bild.

2.

EU-valet öppettider förtidsröstning, Ingegerd Hedén
Mobil Förtidsröstning EU-valet 2019
9/5 kl

16.00-18.00

Vikers församlingshem

10/5

kl 16.00-18.00

Gyttorp centrum

15/5

kl 16.00-18.00

Järnboås skola

22/5

kl 16.00-18.00

Stiberg, Sligvägen 2, gamla affären

8 – 26 maj förtidsröstning på Tingshuset och biblioteket under respektive öppettider.

Nora kommun, 713 80 Nora | Besöksadress: Prästgatan 15, Nora | Växel: 0587-810 00
E-post: nora.kommun@nora.se | Webb: nora.se | Bankgiro: 203-2258 | Organisationsnummer: 212000-2007

All information om Europaparlamentsvalet i Nora kommun finns på www.nora.se/euval2019
3.

Föregående minnesanteckningar
Tom föredrog föregående minnesanteckningar som godkändes av mötet efter kompletterande text att Nora kommun
har tagit till sig kritiken att hemsidan inte var bra och anställt en kommunikationsstrateg med uppdrag att se över
bristerna och rätta till och utveckla den.
Den nya organisationsmodellen inom Tillväxt & Utveckling (T&U) som Lars Skoghäll föredrog om, börjar nu ta
form.

4.

Information från Nora Kommun
Resan som avgick till RIGA med syfte att arbeta med Nora kommuns politiska plattform, resulterade i 48 olika
delpunkter som nu tjänstemännen ska bryta ner till målpunkter. Detta kommer att återkopplas till politiken när det
är färdigt.
Man har börjat att titta på effektiviseringar, eftersom det framöver kommer att bli minusresultat när bla den nya
skolan ska byggas. Nu visar bokslutet att vi har ett + på 7 miljoner.
Man ser just över detaljplanerna för nybyggnation eftersom det finns många som vill bygga bostäder i Nora, vilket
är riktigt glädjande.
Det som prioriteras är också planen för LIS-Områden. Ett nätverk bestående av Nora kommun, Nora fastigheter,
Nora bostäder och privata byggare kommer att tillsättas för att diskutera byggnationer i Nora.
Kommentarer:
Jan Forslund, Järnboås utvecklingsgrupp
Det finns ungdomar som nu vill bygga i Järnboås vid Rastälven, sätt lite fart med att ringa in områdena så kommer
man kan komma igång.
Paula Tiderfjärd:
Glöm inte bort bussförbindelserna, så att man kan bo i ytterområdena också.

5.

Information angående arbetet med landsbygdsutvecklingsstrategin
Uppdraget att göra en inventering av befintlig service på landsbygden och utifrån det skriva en landsbygdstrategi
har även inneburit att Nora kommun har blivit synlig i strategiska sammanhang där det är viktigt att finnas med
som landsbygdsutvecklare. Det har skapats nätverk och kontaktytor med Länsstyrelsen, kommunerna i länet och
Region Örebro län, Leader Bergslagen etc. Bygderådet är också en mycket viktig utvecklingsgrupp som
landsbygdutvecklaren har gott samarbete och dialog med. Man kan säga att det inte bara handlar om att skriva en
strategi utan att ”bygga” ett långsiktigt förtroende och samarbete med befolkningen på landsbygden.
Omvärldsbevakning:
Fortsatt kartläggning av vilka kommuner som ha gjort ett landsbygdsprogram samt det material, föreningar etc.
som rör landsbygden (jordbruksverket, landsbygdsnätverket etc.)
Referensgruppen
Referensgruppen har samlats fyra gånger sedan september 2018. Meningen var att ha månatliga möten (i början
tätare) men tack vare att representanterna deltar som ideella personer på sin fritid, så har en del av mötena blivit
inställda. Två möten har skett med en av representanterna som har speciell kunskap angående statistik och
landsbygdsutveckling.
I enlighet med politiskt beslut, våren 2018 om utarbetande av Landsbygdsutvecklingsstrategi för Nora kommun
ingick bildandet av en referensgrupp. På Bygderådet bestämdes att en grupp om c: a fem ledamöter med olika
geografisk hemvist och bakgrund var lämplig, varefter förslag på tänkbara deltagare inlämnades till kommunen
Referensgruppens huvudsakliga uppgift är följande:
Vara ett stöd för projektledningen i hela arbetsprocessen och delta på regelbundna referensgruppsmöten.
Ha ett helhetsperspektiv (landsbygden) på de olika områdenas varierande behov mm.
Bistå projektledningen med kontakter, förmedling av information, förslag och idéer.
Delta med synpunkter utifrån olikas erfarenheter och perspektiv på sammanställt beslutsunderlag, samt förslag
på prioriteringar av strategiskt angelägna åtgärder mm.
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Inventering av befintlig service på landsbygden
Inventeringsunderlaget som är utformat som en enkät, har skickats ut till byalag/ bygdegårdsföreningar och har
returnerats av i stort sett alla.
Inventeringssammanställning är snart klar
Möten med byalag/ bygdegårdsföreningar är snart klar
4 december – Blexbergs- Västgöthyttana byalag
12 december – Ringshytte byalag
19 januari – Timanshyttans byalag
22 januari – Järle byalag
Uppdatering av föreningsregister
I samarbete med Kristine Andersson revideras registret efterhand
Nora kommuns bygderåd
27 november – Hammarby bygdegård
5 mars – Ås byalag
Start av KNÖL grupp med landsbygdsutvecklare till våren
Vi har inte lyckats få till ett första möte med alla i KNÖL kommunerna men fortsätter att jobba på det.
Biblioteksbussen
Christina Hellström besökte referensgruppens möte i oktober och berättade om bokbussen, vilket emottogs med
öppna armar. Järnboås servicepunkt och Dalkarsberg blev två stopp som ska provas. Det utökades med Nyhyttans
kurort, Esstorp förskola, Gyttorps förskola och Gyttorps centrum under våren.
Möten
Länsstyrelsen, Patrik Pettersson angående statistik
Coompanion, Anders Johansson angående, servicelyftet och coachning ang. strategin
Coompanion, Josephine Hedlund angående, servicelyftet och socialt företagande
Representerat Nora Kommun på Q-Nora
Telefonmöten
Lars Lindblom – Leader Bergslagen, finns kvar som förening och har möten ca 3 ggr/år.
Ture Österberg – Nora kommuns politiska representant i Leader Bergslagen
Partnerskapet för Landsbygdsprogrammet/ Halvdagskonferens med Inbjudan från LST
I partnerskapet för landsbygdsprogrammet är olika organisationer och myndigheter representerade: Kommuner,
Regionen, Coompanion, Hela Sverige ska leva, Leader Mälardalen, LRF, Hushållningssällskapet, Tillväxtverket,
Länsbygderådet, ÖLIF, ESF-rådet, Handelskammaren Mälardalen etc.
Nästa gång partnerskapet träffas är den 16 maj och förslaget är att det ska vara i Nora eller Lindesberg.
Övriga besök:
Nyhyttans kurort, Maria Brink, tillsammans med Coompanion ang. bla projekt Servicelyftet
Järnboås servicepunkt/ Lanthandel, tillsammans med Coompanion ang. bla projekt Servicelyftet
Samarbete:
Möten med Nora bostäder och Cecilia angående servicepunkter samt socialt företagande
Träff arbetslagsgrupp inom turism, kultur, fritid, bibliotek samt kulturskola med syfte att utbyta erfarenheter,
hjälpa, och informera varandra om verksamheterna.
Köpmannaföreningens framtidsvision (Cecilia) Turistfrukost (Håkan) Näringslivsfrukost (Cecilia)
Kommentarer:
Jan Forslund tycker att det måste finnas en budget för att kunna fortsätta med landsbygdsutvecklingen, så att
landsbygden blir en del av hela Nora.
Laget runt
Cecilia Lundkvist Sundin, Näringslivstrateg, Nora kommun
Den 9 april är det Näringslivsfrukost med minimässa, Varmt välkommen att delta.
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Anmäl dig gärna till nyhetsbrev från Nora kommun så får du automatiskt information direkt till din mail.
Pamela Reynold, Pershyttans byalag
Just nu projekteras en upplevelsepark i Pershyttan
Magnus Wetterholm, Stadranejdens byalag
Det blir fler barn i byn, sammanlagt är det i vårt område 11 barn och ungdomar snart.
Vi fick hjälp av Sveaskog att ta ner farliga lärkträd.
Vi är glada att vi inte längre är natur utan landsbygd enligt överssiktsplanen.
Sedan den eviga frågan om FIBER!! Är rädd att de ska klippa telefonkablar. Jag tror inte på att sköta en
verksamhet med bilder, pressmaterial, 20 medverkande enbart per mobil. Sur för att vår fibergrupp bara försvann
och sedan skulle det vara kommersiella krafter som trädde in - och då var vi inte intressanta. Solveig och Tom vet
mer om hur vi gjort.
För övrigt så vill vi ha belysning ner till vägen så att man syns vid busstopp. På höst och vinter är det beckmörkt
och då får man stå och vifta med lampor för att bussen ska stanna.
Sen kan man inte nog lyfta fram att bilarna kör i typ 229 km i timmen på rakan genom byn.
Vi vill gärna att biblioteksbussen gör ett stopp hos oss.
Mariana tar med sig frågan angående biblioteksbussen till ansvarig på biblioteket.
Jan Forslund, Järnboås utvecklingsgrupp
Järnbås bygden AB, startade för 7 år sedan och driver servicepunkten och bensinmacken
Det är stor efterfrågan på fastigheter och byggtomter som vi vill ha hjälp med från kommunen.
Tore Karlsson, Järnboås bygdegårdsförening
Byggprojektet kommer att bli klart till Valborg och allt har gått riktigt bra.
Erik Rottier, Järnboås bygdegårdsförening
Styrelsemedlem
Kåre Aspnäs, Ås byalag
Var med och startade byalaget.
Boye Jonsson, Ås byalag
Adams & Boyes Lodge köptes av Boye för ca tio år sedan med tanken att den skulle fungera som en bygdegård.
Huset kan för en mycket billig peng hyras för privat bruk. Barn och ungdomar får låna lokalen utan kostnad
(förutsatt att familjen är medlem av Ås Byalag), dock förväntas man skänka en slant till Nora Rotaryklubbs
hjälpverksamhet för barnhem i Lettland.
Ås Byalag har vid flera tillfällen arrangerat loppis och vid något tillfälle konstutställning i anslutning till Ljusstråk.
Per-Johan Lindberg, Timanshyttans byalag
Byalaget har 40 medlemmar, tio personer är bofasta och det finns sex företag i byn
Radio P4 har varit på besök lyssna på inslaget här: lugnt och skönt i Timanshyttan
Karin Bäck, Blexberg-Västgöthyttans byalag
Byalaget kommer under våren att jobba med att öka medlemsantalet.
Paula Tidefjärd, Blexberg- Västgöthyttans byalag
Länka samma Blexberg med Nora på befintliga grusvägar till cykelvägar
Hyttruinen/ Hyttkontoret/ Kapell skulle behöva lite kärlek och pengar för att rustas upp för att
göra det till ett besöksmål och samlingslokal.
Sören Dahl, Gyttorps byalag
Byalaget fungerar bra men just nu saknas en sekreterare till styrelsen.
Den ena 50-tals lägenheten rustar nu, så var snabb att boka den.
Roger Thynell, Borns byalag
Den årliga arbetshelgen med korvgrillning vid bron är ett trevligt tillfälle att träffas. Byalaget har hjälpt till med bla
ett bordtennisbord till Borns friskola
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Bernt Svanberg, Hembygdsföreningen Noraskog
Årsmötet gästades av Fredrik och Annika Sandberg och filmen från utställningen Nora i bilder visades.
I juni kommer byggnadsvårdspriset delas ut och det har nu inkommit fyra nomineringar.
Det kommer att bli en hembygdsresa tillsammans med Lindesberg till bergslagsbygd, två bergsmansgårdar.
Resan är öppen för allmänheten och mer information kommer.
Vagnslidret öppnar i maj och det ska bla visas en film om hyttor och bruk där.
Pia-Maria Johansson, LBPO
Oppositionsråd
Besöker just nu alla byalag och föreningar och kommer att
under våren även besöka en hel del företag.
Cecilia Gestsson, Ringshyttans byalag
Klockstapeln är i ordning nu och tre gånger per dygn slår den
Lekplatsen är i ordning med hjälp av kommunen
Årlig Majbrasa i år också
Badet kommer att göras i ordning som vanligt, eventuellt med lite hjälp från kommunen. Mariana har kontakt.
Byalaget kommer fortsätta med att försöka få en cykelväg till Striberg så att först och främst barnen kan åka säkert
mellan Ås och Striberg
Bo Eckhart, Vikers byalag
Årsmöte om två veckor
I nuläget har byalaget 400 medlemmar
Mycket kulturaktiviteter, så
”Allt är väl i Viker”
Kristina Haglund
Årsmöte på söndag- Pia Maria Johansson sitter ordförande
Har ett bra samarbete med Nora teaterförening
På valborg kommer traktorparaden att stanna i Hammarby
Just nu håller man på att gräva för vatten och avlopp
Tom Rymoen, kommunalråd samt ordförande i Bygderådet
Solweig Oscarsson, kommunalråd
Kommunstyrelsen, ordförande från 1 december 2018 till 30 november 2019 är Tom Rymoen.
Han efterträds följande år av Solveig Oscarsson (S).
De två följande åren byts de om ännu en gång.
6.

Övriga frågor
Kommer det att bli kommunalt avlopp?
Det kommer inte att bli kommunalt avlopp från Öskevik via Born till Nora. Ev. blir det små reningsverk, men det
ligger långt fram i tiden.
Finns det något avtal som man kan använda när samfälligheten äger marken och byalaget vill bruka den?
Det kan vara Inger Multanen på kommunen som ev. kan svara på frågan. Inger.Multanen@nora.se

7.

Nästa möte
Juni – Gyttorps byalag
September- Järnboås Bygdegårdsförening
December

2019 03 12
Mariana Flodman
Projektledare Landsbygdsutveckling
Nora kommun
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