MINNESANTECKNINGAR NORA KOMMUNS BYGDERÅD
Dag:

11 juni 2019

Tid:

18.30 - 21.00

Plats:

Skyttepaviljongen Gyttorp

Deltagare:
Bo Eckhardt, Paula Tidefjärd, AnitaMaria Karlsson, Sten Björnulfsson, Örjan Einarsson, Carin Eriksson,
Roger Thynell, Agneta Netterhall, Sören Dahl, Marianne Dhal, Christer Gutafsson.
Nora kommun: Tom Rymoen, ordförande, Lars Skoghäll, Utvecklingschef, Mariana Flodman, projektledare
landsbygdsutveckling, Lena Sköld, chef kulturskolan i Nora
Gäst: Håkan Blaxmo, trafikingenjör, Samhällsbyggnad Bergslagen ( SBB)
Sören Dahl berättade om skyttepaviljongen och dess historik. Paviljongen används i dag som möteslokal av bland annat
Gyttorps byalag och andra föreningar och andra aktiviteter. Tack för det goda värdskapet, hembakat och smörgåstårtan.
1.

Information om verksamhet och pågående planer – Håkan Blaxmo

Håkan Blaxmo, Trafikingenjör på SBB ( Samhällsbyggnad Bergslagen) berättade om verksamheten
och vilka uppdrag SBB har. Håkan har hela norra länsdelen som sitt arbetsfält och har kontor på SBB´s servicecenter på
Pershyttans industriområde i Nora.
Han presenterade cykelutredningen som är en av utredningarna som är ute på remiss. Utredningen är gjord i samarbete
med Hällefors/Grythyttan och trafikverket med Region Örebro län som finansiär. I cykelutredningen strävar man efter
säkra gång och cykelvägar med högsta prioritet och målpunkter, barn och skolor. Det är även intressant hur man kan
utveckla cykelvägarna inom turismen och använda redan befintliga vägar/ grusvägar och gamla järnvägsbankar.
Trafikutredningen är utskickad till bygderådet på remiss.
Utredningar kring trafik, cykel och parkering på remiss
Ordförande ser gärna att deltagande på mötet läser och lämnar ett remissvar. Sista dag för inlämning är 20 juni, men det
kommer med all sannolikhet att förlängas. Men så snart som möjligt är det bra om svaren inkommer.
Utöver utredningarna så är det ett antal förbättrande åtgärder som diskuteras med bla kollektivtrafiken,
(länstrafiken) Tex att dra om linjer över Hagby Ängar.
Buss 802 kommer att stanna i Gyttorp med en pendlarparkering före årsskiftet.
Expressbussen 801 från Nora kommer att dras in from i höst.

Prästgatan är nu gångfartsgata, vilket inte har uppmärksammats av alla och skulle behövas informeras bättre i tex NA och
på kommunens hemsida.
Benämningen gångfartsgata innebär att man får åka in om man har ett ärende, men det är parkeringsförbud på hela
sträckan och man får bara köra i gång fart. En gågata får man inte åka in på .
Trafikverket har en plan av förbättring av skyltningen vid bron i Gyttorp och vid Käppstabadet som man hoppas blir
åtgärdat inom en snar framtid.
SBB har tillsammans med BRÅ och polisen tagit fram en App där man ska kunna göra felanmälningar och anmäla
upplevda otrygga miljöer. Appen kommer att finnas from hösten 2019.
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2. Nora kommuns platsvarumärke – Utskick angående ambassadörskap
Mariana påminde om att Ingegerd Heden, Nora kommuns kommunikationsstrateg, gärna vill ha återkoppling angående
ambassadörs skap av Nora kommuns platsavarumärke så fort som möjligt. Brev ambassadörs skap
3.

Föregående minnesanteckningar

Tom föredrog föregående minnesanteckningar.
4.

Information från Nora Kommun

Lena Sköld – Chef Kulturskolan i Nora
Den 1 juni börjar deltidspersonalen som kommer att finnas på Kulturskolan att börja planera inför uppstarten i höst.Det
kommer att bli teater, dans, bild och form och 15 olika ämnen inom musik.
Det är i nuläget 137 barn anmälda och det fyller på hela tiden så intresset är väldigt stort och kulturskolan har tagits emot
med stor tacksamhet från både föräldrar och barn.
I början på hösten kommer pedagogerna gå ut till alla förskolorna och genomföra tre pass i veckan. Det blir en testperiod
på fem veckor. Det är en en fritidsverksamhet som inte ingår i den i ordinarier skolan. Det är mycket samarbete med
fritidsgården, skolor och förskolor. Kulturskolan kommer att ha sitt säte i bibliotekshuset (gamla försäkringskassan)
Musiken kommer att vara i Karlsängskolans musiksal och dansen i Allaktivitetshuset, där det har lagts in ett nytt golv,
speciellt för dans. Den salen kommer att kunna användas av andra som vill ha liknande aktiviteter. Teater kommer att
finnas på på teaterbiografen och bild i bildsalen på Karlsäng.
Lena har även Komtek och Naturskolan i Nora som sitt verksamhetsområde.
Många vill vara med så det är kö till Komtek ( kommunal teknikskola) Till hästen kommer det att finna både kommunala
och regionala bidrag för att kunna driva verksamheten vidare. Komtek kommer att finnas på Allaktivitetshuset.
Naturskolan i Nora, är ett samarbete med naturskyddsföreningen. Lotta Sörman som är anställd pedagog har under våren
varit ute på skolorna och undervisat i eldkunskap.
Deltagaravgiften för Kulturskolan i Nora är 500 kr/ termin, med syskonrabatt.
En tanke och ambitionen är att få in kulturskolan ska in i den nya skolan, som är planerat att vara klar 2022-2023
Övrig information – Lars Skoghäll
•

Biblioteksbussen har fått pengar, så att den kan fortsätta under 2020.

•

Många är intresserade att komma in i Allaktivitetshuset så det kommer att utvecklas positivt.

•

Det finns nu 170 föreningar i Nora.

•

Nya omklädningsrum är på gång och tillgänglighetsanpassat i ishallen

•

VisionStation är under planering

•

Antikrundan kommer den 24 augusti i vagnverkstan

•

Bryggeriet är på gång med bostadsbyggandet.

•

Äldreboendet planeras att vara klart 2023.
5.

Information från byalag och bygdegårdar
Paula Tidefjärd- Blexberg- Västgöthyttans byalag
Hyttkapellet och gruvruinen står och förfaller och behöver rustas. Tanken är att det hyttkapellet ska kunna bli en
möteslokal för byalaget och hela byn. Där det även kan anordnas aktiviteter och vara en del av Ljusstråk.
Gruvruinen skulle kunna kopplas ihop med turistnäringen med tex guidning. Det finns många ideer men det
behövs pengar till detta. Byalaget bjudit in Mariana och Fredrik Styrfält, för att titta på vad som skulle kunna
utvecklas och göras. Mariana kontaktar LST för att se om det finns projektpengar på upprustning av äldre
byggnader.

2 (3)

Sten Björnulfsson – Stadranejdens byalag
Torpvandringar, midsommarfirande.
Flera i byn har råkat riktigt illa ut när man kapade kopparkabeln och ingen fiber har installerats. Kommunen kan
tyvärr inte göra mer än kommunicera och tar ta upp frågan i Regionen, men det måste bli ett riksdagsbeslut.
Kommunen är uppmärksam på problemet och IT-avdelningen kommunicerar ständigt med de olika
marknadsaktörerna.
Vi tar med frågan som en egen punkt till nästa möte och bjuder in de som är ansvariga.
Diskussion fortgår angående digitala tjänster inom hemtjänsten, tex larmklockor, så det är lika viktigt för
kommunens verksamhet.
Örjan Einarsson – Greksåsars byalag
Det är mycket på gång, så kika in på programmet…Sommarprogram 2019
Carin Eriksson – Borns byalag
Byalaget har inte så mycket aktiviter utöver skötsel av området vid gamla bron.
Roger Thynell – Hembygdsföeningen Noraskog
Uppfört ett minimuseum i anslutning till Göthlinska gården.
Resa till Bergslagsgårdar i samarbete med Lindesbergs hembygdsförening
Almarna kommer att tas ner på Göthlinska gården.
Agneta Netterhall – Gyttorps byalag och
Marianne och Sören Dahl – Gyttorps byalag
Valborgsfirandet blev inställt i år pga brandrisken. Gyttorpsdagen är inställd pga att det inte finns ideell
arbetskraft som kan arrangera dagen. Föreningen har två möten /år, föreningsmöte och årsmöte. Byalaget har
hand om golfbanan men föreningens medlemmar orkar inte med att ta hand om den snart. Föreningen behöver
mer ungdomar så att föreningen ska kunna ha mer aktiviteter. Det som är viktigt nu och prioriteras ärvatt bevara
skyttepaviljongen.
Christer Gustafsson och Bo Eckhardt – Vikers hembygdsförening
Christer är ordförande sedan två månader tillbaka.
Tidningen Vi i Viker kommer ut innan sommaren.
Kulturveckan i Viker tillsammans med Svenska kyrkan.
Birgitta och Erik Borg fick kulturminnespris på nationaldagen
AnitaMaria Karlsson – Järnboås bygdegårdsförening
Det arrangeras mycket i Järnboås, det har varit Valborgsfirande på Finnsjöstrand, Rastälvensdag, Nationaldag
med fanfar och det kommer att blir midsommarfirande på Finnsjöstrnad där byarna numera turas om att klä
midsommarstången.
Guidad busstur med temat Klacka Lerberg, Larsmäss, Kulurvecka V 43, Slottervandring, Juggerfestival, så det
är mycket på gång i Järnboås…. här är kalendern för sommaren
6.

Övriga frågor
-

7.

Nästa möte
Välkommen på nästa möte som kommer att bli i Järnboås – Boka in redan nu !
10 september - Järnboås Bygdegårdsförening
3 december – Greksåsars byalag

2019 06 11
Mariana Flodman
Projektledare Landsbygdsutveckling
Nora kommun
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