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Hej,


Ok tack för input, korrigerar texten till tidningsannonsen. Bifogat en ny version. Det är bra att
vara ute i god tid med första inbjudan, så folk inte råkar boka in andra sysselsättningar vid
tidpunkten för mötet. Du kan ju dock vänta med inläggen i sociala medier, om du vill att dom ska
upp närmare in på.
 
Vänlig Hälsning
_____________________________
Björn Nettelbladt
Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg
0581-817 45
bjorn.nettelbladt@sb-bergslagen.se  


 


Från: Ingegerd Hedén [mailto:Ingegerd.Heden@nora.se] 
Skickat: den 18 februari 2020 15:55
Till: Björn Nettelbladt <bjorn.nettelbladt@sb-bergslagen.se>
Ämne: Re: Inbjudan till medborgardialog LIS-plan
 
Publicerar det, men det är väldigt långt fram i tiden.
Ta bort postnumret ur annonsen.
Och alla i Nora vet var stadshotellet ligger. När ni skriver ut gatuadressen blir det tydligt att ni
inte hör hemma i Nora.
 


Med vänlig hälsning
 
Ingegerd Hedén
Kommunikationsstrateg
Tel 070-444 1785/0587-810 00(vx)
Ingegerd.heden@nora.se
 
Nora kommun, 713 80 Nora
Besök: Prästgatan 15, Nora
www.facebook.com/Kommun.Nora
www.instagram.com/norakommun
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Vi vill veta vad du tycker! 


Nora kommun arbetar med att ta fram områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden).


Vi vill att du som bor och verkar i Nora kommun ska trivas. Därför är det viktigt för oss att veta vad du tycker.



För att möjliggöra att fler ska kunna bo och bedriva verksamheter kring sjöar och vattendrag i kommunen arbetar Nora kommun med att ta fram ett tillägg till översiktsplanen och i den peka ut LIS-områden.



För få reda på vilka områden som är intressanta behöver vi dina synpunkter!


Välkommen på medborgardialog!


Tid: 12 Mars 2020 kl. 18 - 21


Plats: Stadshotellet, Nora kommun


Vi bjuder på fika.









18 feb. 2020 kl. 15:38 skrev Björn Nettelbladt <bjorn.nettelbladt@sb-
bergslagen.se>:



Hej!


Vi är i färd med att bjuda in olika målgrupper till kommande dialogmöten för
planprocessen TÖP LIS Nora. Den 12/3 ska vi hålla ett möte på Stadshotellet i Nora
för allmänheten och det vore därför bra om inbjudan till mötet åkte ut så snart som
möjligt. Om jag förstått saken rätt utifrån den kommunikationsplan som vi tog fram,
så skulle du hjälpa till med att lägga upp denna info på kommunens anslagstavla
och sociala medier? Jag bifogar inbjudan.
 
Samt så kommer denna att åka ut i NA till helgen.


Det är bara att höra av sig om det är några frågor.
 
Vänlig Hälsning
_____________________________
Björn Nettelbladt
Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg
0581-817 45
bjorn.nettelbladt@sb-bergslagen.se  
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