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Centerpartiet i Noras vision för Nora år 2030 ser ut så här: 

 

 Vi har en kollektivtrafik i hela kommunen och till våra närliggande orter, som är fossilfri. 
Där man enkelt kan ta sig in till orten, ut på landet till skogen, till andra orter. 

 Att vi har kombinerade cykel-, gång-, ridvägar som knyter ihop landsbygden och orten 
på ett billigt, hälsosamt och miljövänligt sätt. 

 Vi medborgare och politiker i Nora har förändrat vår förståelse och kunskap, där vi ser 
att landsbygden, samhällena, orten behöver en större samverkan och förståelse för var 
maten kommer ifrån, att naturen inte bara finns där utan behöver vårdas ömt och att 
vårt öppna landskap inte sköter sig själv.  

 Våra barn har en självklar kunskap om maten, naturen, djuren, egenodling och hur 
man lever utan att belasta vår natur och miljö i den utsträckning som vi gör idag 2018. 

 Att vi har en mer etablerad service på landsbygden och där människor bor: förskolor, 
skolor. Där människor har servicen närmare sig. 

 Att större andel hushåll är självförsörjande på el, att människor samåker, kan nyttja 
kollektivtrafiken och även har bilar som går på el eller annan fossilfri bränsle. 

 Att vi har lyckats med en god integration av nyanlända! Att vi lever i samklang med 
nyanlända och lär oss av deras goda kunskap vad gäller naturliga/ekologiska 
produkter, istället för att köpa halvfabrikat i mat eller skönhetsprodukter av 
konstlad/giftig art. Att vi lär oss av varandra. 

 Att all skolmat serveras utan tillsatser, utan socker, är närodlat och närproducerat och 
med en god balans/fördelning på tallriken. Lokala råvaror, ekologiskt.  

 Öppet landskap, en högre självförsörjningsgrad, en natur som används i högre grad 
som energipåfyllare och rekreation men också på ett klokt och aktsamt sätt. 

 Att vi har jordbruksmark som det odlas ekologiskt på och ängsmark där djur betar, 
skogar som vårdas och sköts om på ett hållbart sätt. Att vi har fler människor som 
brukar jorden och kan leva på det. 

 Att vi har säkrat vårt vatten, så att mikroplaster från våra fastigheter och anläggningar 
inte kommer ut i våra vattendrag, att vi har hittat en bra, långsiktig och ekonomisk 
lösning på reservvatten. 

 Att vi bygger våra fastigheter och anläggningar klimatsmart och planerar väl och 
långsiktigt, så att vi kan ta ev fördyrande kostnader. Att vi alltid har med ev 
katastrofväder i vårt tänk när vi planerar nya byggnationer och planering av ort och 
samhälle – så att vi har en hållbar lösning in i framtiden och står rustade för framtidens 
väderförändringar. 

 Vi har år 2030 fler lokala företag på orten, som producerar lokalt. Vi har ett 
civilsamhälle som har större möjlighet att bidra och får ta en självklar plats i 
landsbygdsarbete, integrationsarbete, samhällsbygget och med hållbara frågor mm. 

 


