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MINNESANTECKNINGAR NORA KOMMUNS BYGDERÅD 

Dag:    3 december 2019 
Tid:     18.30 - 21.00 

Plats:   Greksåsars bygdegård i samarbete med Västgöthyttans byalag 
 

 
Deltagare:  
Tore Carlsson, Erik Rottier, Bernt Svanberg, Magnus Wetterholm, Per-Johan Lindberg, Boye Johansson, Jan Forslund, 
Arne Jacobsson, Carin Eriksson, Sören Dahl, Bo Eckhart, Karin Bäck, Paula Tidefjärd, Örjan Einarsson,  
Nora kommun: Solveig Oscarsson kommunalråd/ ordförande, Pia-Maria Johansson, oppositionsråd,  
Mariana Flodman, projektledare  
Gäst: Björn Nettelbladt, planarkitekt, SBB 

 
 
Örjan Einarsson hälsade alla välkomna och berättade historiken om bygdegården, en gammal fin gård som byggdes 
1867. 
Greksåsarmålarna har utställning i lokalen under Julmarkanden. Eftersom Vikers kyrka är rökskadad kommer årets 
adventsgudtjänst vara i kapellet 
De båda byalagen bjöd in Bygderådet tillsammans och alla bjöds på julgröt och skinksmörgås, så trevligt och gott! 
 
 
Björn Nettelblad, SBB, Klara arkitekter, presenterade och informerade om LIS-planen som är ett tillägg till 
Översiktsplanen som nu ska påbörjas i Nora. Ett första möte med arbetsgruppen (Cecilia Lundkvist-Sundin, Jan Norlund, 
Håkan Ceder, Mariana Flodman och Lars Skoghäll) kommer att vara 11 december. 
Avstämning kommer att ske löpande på bygderådet och medborgardialoger planeras under våren  
i olika kanaler i Nora kommun. 
Ta gärna kontakt med Björn vid frågor, kontaktuppgifter och Björns presentation finns i bifogad fil. 
 

 
1. Föregående minnesanteckningar 

Solveig är ordförande from 1 december och föredrog föregående minnesanteckningar  
 

2. Information från Nora Kommun 
Biblioteksbussen 

Mariana informerade om att biblioteksbussen har fått utökade turer och går nu också till Stadra, Striberg,  
Born och Hammarby. Tider och turer är inte klara inför våren, så mer information kommer när det är klart. 

 Tankar finns att kunna utnyttja bussen till mer än det som den används till idag. Kom gärna med förslag! 
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Hjärtstartare 

Mariana delade ut brev ( se bif. bilaga) beträffande hjärtstatare, samt informerade om att Nora kommun nu gör 
en inventering av dessa. I hjärtstartarregistret finns några redan registrerade men det är säkert bara en bråkdel 
av vad som finns. Så hjälp oss med att identifiera vart dom finns hos er eller i er närhet, genom att registrera 
dom i hjärtstartarregistret.se 
På www.nora.se/akut kan du se vilka som är registrerade i kommunen. 

 

Närtrafiken 
Mariana påminde om att Närtrafiken är ett utmärkt sätt att resa kollektivt oavsett var du bor. Du kan handla, 
uträtta ärenden och besöka släkt och vänner utan att ta bilen. Närtrafiken är en två-årig försöksverksamhet som 
startade 2018. 
 

Information från byalag och bygdegårdar 
 

Tore Carlsson/ Erik Rottier - Järnboås Bygdegårdsförening 
Nu på vintern är det full aktivitet med arkivet och arbetsgruppen, Arne Henriksson, Kerstin & Jan Forslund och 
Benny och Marianne Kvarnström arbetar med att registrera och ta in nya intressanta fotografier och historier. 
Nyinvigning av barnverksamhet i Finnsjöstrand. Parkleken vänder sig till bygdens allra yngsta invånare och 
deras föräldrar som vill mötas under trivsamma former och umgås med inne- och utelek i fokus. 
Arbetsmarknadsenheten ( AME) på Nora kommun har hjälpt till med att bygga nya taksektioner till Larsmäss 
som blev mycket bra. 
 
Paula Tidefjärd/ Monika Almer- Västgöthyttans byalag 
Inget speciellt just nu 
 
Magnus Wetterholm – Stadranejdens byalag 
Byalaget hade styrelsemöte här om dagen och en sak som diskuterades var landsbygd/ Stadra och man vill  rikta 
ett tack till politikerna som sa att Stadra är landsbygd inte gran och tall, varje sak är av betydelse. 
Tacksamma att bokbussen kom. Många kom och besökte och på frågan vad man mer skulle kunna använda 
bussen som så är det tillräckligt bra att det är en bokbuss. 
 
Det finns information om att det ska sättas upp Vindkraft i området, hur är det med det?  
Vi tar med frågan till nästa möte  
 
Det behövs en gatlykta vid busshållplatsen och vid kontakt med SBB så har det blivit lovat att det ska bli åtgärdat. 
Mariana tar med sig frågan till SBB och återkopplar till Magnus 
 
Han kallades för Davidsharpan från Norden, han blev ärkebiskop och medlem i Svenska Akademien och 
Vetenskapsakademien bland mycket annat. Johan Olof Wallin, som kom från Stora Tuna och gick i skola i Falun, 
tog studenten i Västerås. Därefter blev han 1798 anställd som informator på Stadra gård hos brukspatronparet 
Hedblad för att vara lärare åt deras barn. 
Wallin byggde en så kallad skrivargrotta uppe i skogen, där han mötte gårdens dotter Jeanette och där han fick 
möjlighet att börja skriva. 
Wallins grotta, är en historiks plats som behöver inhägnas och man har varit i kontakt med Länsstyrelsen men 
ingenting har hänt. 
 
Örjan Einarsson – Greksåsars byalag 
Inledde mötet med information 
 
Arne Jacobsson/ Carin Eriksson – Borns byalag 
Inget speciellt just nu 
 
 
 
 

http://www.nora.se/akut
https://www.nora.se/trafikinfrastruktur/nartrafiken.4.52fedb1c142e2e11fd3109d.html
http://www.jarnboas.se/se/arkivet
http://www.jarnboas.se/se/nyheter/barnverksamhet-i-finnsjoestrand
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Bernt Svanberg - Hembygdsföreningen Noraskog  
Demokratin föddes för 100 år sedan år 1921, så under våren 2020 kommer det startas studiecirkelgrupper i om 
hur det såg ut och det var i Nora 1921, målet med studiecirklarna blir en utställning och föreläsningar i vagnslidret 
eller på bryggeriet. 
Det kommer att bli en resa till Stockholm där man bla kommer att besöka Gamla stan, Hammarby sjöstad, 
Rinkeby. 
Traditionsenligt Julspel i december. 

 
 
Sören Dahl – Gyttorps byalag,  
Byalaget har haft ett extra möte, där man diskuterade föreningens varande eller icke varande, det vore så ledsamt 
och tråkigt att behöva lägga ner verksamheten. Man söker nu ordförande och kassör och hoppas på att det ska 
finnas några som vill ta över.  
Paviljongen vid den lilla golfbanan är en fin mötesplats för föreningar och boende i Gyttorp, inte bra om den 
inte bevaras. Det finns även fyra skyddsrum vid Käppsta badet som behöver göras något åt samt rastplatsen som 
är ett omtyckt ställe att samlas på. 
 
Jan Forslund – Järnboås utvecklingsgrupp 
På arkivet, som är en del en av Järnboås bygdegårdsförening håller sex personer (se text under Järnboås 
bygdegårdsförening) och katalogiserar alla gårdar i hela Järnboås. 
Det är många utländska besökare som söker sina rötter. 

 
Bo Eckart- Viker/ Dalkarlsberg 
Allt väl i Viker/ Dalkarlsberg. Julmarknad i söndags med många besökare. Tidskriften är ute nu och programmet 
för nästa år är på gång.  
Kyrkan är rökskadad och stängd för reparation och ett bra tag framöver. 

  
Per-Johan Lindberg – Timanshyttans byalag 
Vindskyddet blev invigt 30 november med adventsglögg. Annars ganska stillsamma just nu. 

 
 Ås byalag – Boye Johansson 
 Händer inte speciellt mycket just nu men det finns mycket idéer. Det har bla varit Loppis och fisketävlingar.  

Vad har hänt med skrivelsen angående 5G-masten som togs upp på förra mötet? 
Nora kommuns it-chefen har fått uppdrag att inventera masterna. 
It- chefen bjuds in till nästa nästa möte för att få en uppdatering. 

 Det är viktigt att byalagen går samman och kan diskutera aktuella frågor och bygderådet är ett bra forum för  
 dialog med kommun och varandra i rådet. 
  

Hammarby bygdegård – Mikael Johansson 
 Det har varit teaterföreställning, filmvisning och Ljusstråk med soppa och fika 

Bokbussen stannade för första gången i Hammarby, det kom två personer eftersom det var med så kort varsel 
den kom, nästa gång blir bättre hoppas vi.  
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3. Övriga frågor 
Hur har det gått med gång och cykelplanen? – Återkoppling kommer att ske från SBB, Mariana bevakar. 

Landsbygdsutvecklingsstrategin- Är nu färdigskriven och överlämnad till kommundirektören, för vidare 
beslut. 
Återvinningststationen i Gyttorp behöver belysning - Samhällsbyggnad Bergslagen har lanserat en app där 
man kan göra felanmälan, rapportera fel och brister eller helt enkelt lämna in synpunkter. 
Appen är det senaste tillskottet av hjälpmedel för att underlätta för våra medborgare i de fyra 
medlemskommunerna Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg att lämna synpunkter, rapportera brister 
eller göra felanmälan. Den fungerar lika bra på mobilen som på surfplattan. Ladda ner appen  
Vid Esstorps återvinningsstation ska det väl finnas skyltar med röda och svarta pilar som påvisar vem 
som har förkörsrätt? – Mariana kontaktar SBB, Håkan Blaxmo, (det är trafikverket som har hand om 
skyltningen men Håkan kan ha information för vidare kontakt) 

 
Nästa möte:  
 

• Vindkraftsplan, har nora kommun det ? 
• SBB krävde av Järnboås Bygdegårdsförening i år ett utökat vattenprov som kostade 11.500:- hos 

analysföretaget. Detta tillsammans med de vanligt återkommande proven, två per år, så ligger 2019 års 
vattenprovskostnader på ca 16.000:-.Normalt har två vattenprover tagits per år till en kostnad på ca 5.000:-
/år år, vilket kan vara rimligt. Men vart tredje år så krävs det utökade provet. Finns det möjlighet att söka 
kommunalt driftsbidrag? 

• It-chefen bjuds in till nästa möte för att få en uppdatering ang. inventering av telemaster 
• LIS-planen 

 
4. Nästa möte  

Förslag möten 2020 
10 mars, Hammarby Bygdegård 

9 juni 
8 september 

8 december 
 

 

 
2019 12 19 
 

Mariana Flodman 

Projektledare Landsbygdsutveckling 
Nora kommun

 

http://www.bergslagens-kt.se/kontaktaoss/samhallsbyggnadbergslagenappen.4.7a7c1e1a151abe0dc6e2bc7.html

	Minnesanteckningar Nora kommuns bygderåd

