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MINNESANTECKNINGAR NORA KOMMUNS BYGDERÅD 

 

Dag:    18 september 2018 

Tid:     18.30 

Plats:  Smedjan i Dalkarlsberg 

 

Deltagare: Monika Almer,Carin Eriksson, Arne Jacobsson,Örjan Einarsson,Tore Carlsson, 

Per-Johan Lindberg,Bo Eckhardt, SolveigOscarsson, Lars Skoghäll, Mariana Flodman 

Sören Dahl, Mikael Johansson, Solweig Eriksson,Anita-Maria Karlsson,Björn Hagberg, 

 

Med en värmande brasa,fint dukade bord och smörgåstårta hälsade Bo Eckhardt oss välkomna till smedjan och till 
kvällens möte. 

 

1. Information från Nora kommun 

 

Mariana Flodman började den 1 september på verksamhetsområdet Tillväxt & Utveckling med uppdrag att vara 
projketledare för landsbygdutveckling och adminstrativt stöd till Kultur& Göthlinska, Fritid, Näringsliv, samt Nora 
Järnvägsmuseum & Pershyttan. 

Mariana vill gärna komma på ett ordinarie styrelsemöte dels för att träffas men också för att få en inblick och 
inventering av verksamheterna. Hon kommer att kontakta alla byalag och bygdegårdsföreningar för att boka dag. 
Inventeringen kommer att ligga till grund för landsbygdsstrategin. 

 

Lars Skoghäll informerade om vad som händer och har hänt på verksamhetsområdet Tillväxt och Utveckling 

Referensgruppen för framtagandet av landbygdsstrategin är bildad, med det saknas representant från Viker/ 
Dalkarlsberg.Tisdagen den 25/9 kl 16.00 kommer ett första möte äga rum och senast fredag 21/9 är det bra om en 
representant är utsedd. Kontakta Mariana. 

 

Utvecklingen av Kvartert Bryggeriet, steg 2 pågår. Det är ett bra samarbete mellan kommun, fastighetsbolaget och 
hyresgäster. Man kommer varsamt lyfta fram bryggeriets historia, öka tillgängligheten, hitta nya användningsområden 
samt aktörer. 
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Långsiktig lokalförsörjningsplan påbörjad 

 

Kulturrådet bidragit med  550.000 för ”stärkta bibiliotek” Lindesberg har köpt in en stor bokbuss som Nora kommer 
att köpa in ”bokbusstimmar”, vilket blir en konkret aktivitet inom landbygdsutvecklingen över kommungränserna. I 
första hand kommer förskolor att prioriteras.  Avtal mellan Lindesberg och Nora kommer att skrivas.                                                             

 

Badsommaren har varit utan allvarliga incidenter, förutom ett tillbud i juni på AlntorpsÖ, där en person blev livräddad 
av elever som var där. 

 

Simskola genomförd med över hundra deltagare i simhallen. 

 

Uppbyggnad av en kommunal kulturskola pågår och kommer att starta 2019. Lena Sköld är anställd som kulturskolechef. 

 

I samarbete med Naturskyddsföreningen och Örebro naturskola starade en kommunal naturskola i Juni.  

 

Friritdsbanken utvecklas och var bäst i länet 2017, Filialer finns på  Alntorps Ö  och  Golfklubben 

 

En ny ansökan angående en konstgräsanläggning ligger hos Arvsfonden och besked ska komma i september. 

 

Nytt golv och renoverade omklädningsrum i ishallen är klart. 

 

Destination bergslagen, TURSAM, en översyn av stadgar,organisation och arbetssätt  ska göras. Och ska vara klart 
under våren. 

 

I juli blev sällplatsen med servicehus på Skojarbacken klar att använads för 20 ekipage. 

 

Trängbo Camping har ny arrendator, Nordic resort& Camping, det planeras utbyggnad av stugor och att ha service 
året om 

 

Plaskus 20 000 passagerare, båten är dålig måste ses över. 

 

Utveckling av ”varumärke” Nora är klart med grafisk profil och vapen, platsvarumärket kommer också snart att vara 
klart.Näringslivsrådet har enats om en ny vision,mål och aktiviteter är klart och kommer att  implementeras under 
2019 

 

88 ungdomar har sommarjobbat i kommunala verksamheter. 

 

”Vision station” är en utvecklingsplan av stationsområdets användning när det gäller tillgänglighet mm. 

 

Omställning av NJOV-NBVJ, Nora Järnvägsmuseum & Pershyttan from 2020, med förslag på ny organisation, drift mm 
pågår  
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Dalkarlsbergs gamla badhus ska renovering påbörjas i samarbete med läsnstyrelsen och Vikers hembygdsförening 

 

Klacka lerberg,Konungastollen/gruvparken, det kommer att  bildas ett nytt byalag med ny verksamhet/ skötselplan/ 
renovering mm. Gruvgången tillhör Sveaskog och kommer inte att renoveras, just nu är det igenspikat pga rasrisken. 

 

 

2. Fiberinstallation ” Område Greckåsar” – Örjan Einarsson 

13 december är nu lovat att det ska installeras Örjan delade ut information till samtliga berörda. 

IT-chefen Jörgen Bergström ska träffa Telia nästa vecka och återkopplar till Örjan direkt.Förlsag att han ska bjudas in 
till nästa bygderåd 

 

 

3. Badplatserna - Örjan Einarsson 

Det finna tre kommunala badplatser som nora kommun sköter och ansvarar för, det är , Alntorp, Gyttorp och ÅS. För 
övriga badplatser har kommunen gett material, såsom sand etc. Om det behöver röjas runtomkring kan det kankse vara 
en syssla som AME kan vara behjälplig med. Lars undersöker det.  

Järnboås behöver ha hjälp med att kolla botten vid badplatsen i Finnsjön, Lars tar med sig det.  

Gyttorps badplats har stora problem med parkeringsplatser, det behövs en ny P-skylt,då den gamla har försvunnit. Ett 
förslag är också att göra ett övergångställe till entren till badet, så att alla besökare bara använder en ingång. 

Förslag att göra en översyn av tursistkartan där alla några av badplatserna är utmärkta. 

 

 

4. Laget runt 

 

Vikers hembygdsförening – Björn Hagberg 

Julmarknaad, Pupafton 27 oktober,  

 

Järnboås Bygdegårdsförening - Tore Carlsson, Anita – Maria Karlsson 

Kulturvecka V 43, program kommer att finnas på järnboås hemsida 

Vision översiktsplanen, hur kan man få till 13.000 inevånare till 2030, det skulle vara bra att få igång byggnationen, det 
är många unga barnfamiljer som vill bygga. 

Förslag att bjuda in Jan Nordlund, Anders Håberger, Peter Ljungé – Lars kollar med dom 

 

Hammarby bygdegårdsförening – Mikael Johansson 

Bygdegården har fått 85.000 av Boverket, i boverksstöd som söktes 1 dec 2017.  Men pga att bygget av avloppet inte 

kommit  igång och är klart före årsskiftet fryses pengarna inne.Varför dom är tvingade att söka pengar på nytt igen.   

Förslag att bjuda in Boverket till rådet 

Föreställningen Glasäpplet kör föreningen i egen regi, fick frågan av länsteatern om dom ville ha föreställningen. Den 

kommer spelas på två ställen i länet förutom på Länsteatern och föreningen tackade ja till en av spelplatserna. Lite 

vågat att ha två föreställningar på samma månad så man hoppas att det kommer att klaras av med besökare och 

ekonomiskt. Föreställningen Vattnet är bygdegården medarrangör till Nora teaterförening. Föreningen har ett avtal 

med dem, att arrangera två föreställningar per år, en på våren och en på hösten.Föreningen har ett bra samarbete 
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med Nora teaterförening och kommer att sätta upp två föreställningar i höst. Föreställningar spelas: Glasäpplet 12 

oktober kl 19, och Vattnet 27 oktober kl 16. 

 

Gyttorps byalag – Sören Dahl 

Besök gärna Käppstaberget, fint område. Gyttropsdagen gick bra 

40- tals lägenheterna är för uthyrning så hyr gärna om du har besök, det går även att hyra byalagets  

mindre festlokal 

 

Blexberg Västgöthyttan byalag  – Monika Almer 

Bryggdagar vår och höst med grillning vid grillplatsen, ca 10 personer var med och la i och tog upp bryggan,  

En naturvandring har genomförts 

Loppisen var välbesökt 

Betaniakapellet är en fin byggnad som ligger i hyttområdet, en önskan är få igång någon trevlig verksamhet där. 

 

Eventuella inbjudningar och workshop till rådet:  

Jörgen Bergström, IT-chef, Nora kommun inbjudes – Lars Skoghäll 

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

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

 

 

Nästa möte 

27 november kl 18.30 Hammarby bygdegård 

 

 

2018 09 19 

Mariana Flodman 

Projektledare Landsbygdsutveckling 

Nora kommun

 


