
  

Vår vision för Nora 2030 

Nora har en unik karaktär som småstad och är en kulturhistoriskt och socialt värdefull miljö som  

bevaras, värderas och återanvändas i största möjliga mån. Nora är och ska förbli en pittoresk trästad i 

gammal stil. Vid nybyggnation tas hänsyn till tidigare bebyggelse så att stadens karaktär bevaras. Nya 

byggnader får inte bli kontrast till redan befintliga. De lokala områdesföreskrifterna följs.  

Vi har tagit beslut att Nora ska inte heller bli en stor stad. 2030 är vi 12 030 stycken invånare, vi har 

ett mål på max 20 000 invånare. Större behöver vi inte bli. 

                                 

Vi har en målmedveten lansering av Nora kommun som attraktiv boendekommun a la Järnboås 

konceptet. Vi har knytit samman Nora och Gyttorp och möjligheten att bygga i sjönära lägen. Nora  

finns på kartan över Sveriges bästa städer att bo i- och besöka som turist.2030. Vi har byggt en by med 

kombinerade hyres och bostadsrätter ner mot vattenskidklubben. Området har solpaneler på taken.  

Vi har ett medvetet förebyggande arbete mot missbruk av alkohol och narkotika. Narkotikapolitiken 

utgår från nolltolerans och fokuserar på förebyggande arbete, behandling och kontroll för att minska 

tillgång så väl som efterfrågan på illegala droger. 

  
Vi har en fritid som berikar utifrån var och ens intresse är något som har en stor hälsoeffekt för både 

kropp och själ. Därför är en mångfald av föreningar viktig för vår kommun. Vi vill ha allsidiga 

satsningar på både kultur och idrott i hela kommunen, för unga och gamla, därmed inte sagt att 

skattemedel finansierar allt.  

 

Vi har en inventering fritidsanläggningar och badplatser, inkluderat nedlagda anläggningar, i hela 

kommunen och gör en hålbarhetsplan för dem Vi har återupprättat vår badplatser runt om i 

kommunen. Byalagen står för skötsel och kommunen för materialet. 
 

Vi har konstgräsplaner för fotbollen och omklädningsrum för hockeyn. Bandyklubben tar hand om 

husbilarna nere på skojarbacken. Många ungdomar åker även till Järnboås och tränar Junker.  

Vi har skoterleder i kommunen och särskilda ridvägar som är säkra för ridklubben. Vi har omvänd 

skolskjuts och lokalbussar av mindre storlek som går mellan byarna 

 

Larsmäss blomstrar och övernattningarna i staden har ökat vilket gör att många startat små B&B . På 

sommaren har man även dans på dansbanan i Finnsjöstrand  

Viker har utvecklat sitt Triathon som bidrar till ekonomin. Veterantåget går på sommaren och har inga 

problem med tillstånd. Vi har inte bara inte bara mordvandringar utan även ”järnets historia i trakten” 

med lokala teaterprofiler som spelar Alfred Nobel där vi även sätter Gyttorp på kartan.   

 

Vi har webbsända kommunfullmäktige och har kontinuerliga möten med byalagen (inte bara 2 ggr/år) 

Vi träffar även föreningarna kontinuerligt och skickar ut enkäter i större frågor till invånarna via vår 

hemsida. 

 

Nora ligger bland de 100 bästa på näringslivsrankingen 

Pershyttans industriområde har blivit en näringslivspark med mack och flera nya företag.  

Kanske ligger det en folkhögskola eller kom-vux i Sandviks gamla lokaler för lokalerna på.  

Vi har garantitider på handläggning av tillståndsärenden och sunt förnuft i bedömningar. 

 

Hjernet har vi till kortisplatser för äldre med närhet till vårdcentral.  

Vi har även trygghetsboenden både i Nora och utanför.  



Vi har hög basservice både gällande brandkår, polis ambulans och hemtjänst.   

Vi har tagit tillbaka gata park och idrott från SBB. Vi tar vatten från Bälgsjön och har definitivt sagt 

nej till Vätternvatten. Vi har ökad trygghet med belysning ute i byarna 

 

På Alntorps Ö finns aktiviteter både vinter och sommar, där är både sommarläger för barn,  

yoga för intresserade, odlingskurser och annat. Kanske finns en eko-camp på norra sidan som Trängbo 

camping driver. 

 

Vi har en kommunal energi- och livsmedelsstrategi för hela kommunen! Vi har ett projekt inne i Nora 

med bi odling, som leder till att Nora-honung produceras Vi har bondens marknad en gång i månaden. 

Vi har fått fler höns och ko-hotell runt om i kommunen med betande djur på våra åkrar som håller dem 

öppna. Vi serverar svensk mat i våra skolor och äldreboenden som är årstidsbunden. På våra 

restauranger presenteras vilken mat vi äter och var den kommer ifrån, precis som Bryggerikrogen 

redan gör. 

 

På skolorna finns en medvetenhet om svensk mat och vikten av bönder. Kommunala kulturskolan blev 

inte av, i stället har skolorna olika projekt med konstnärer, lokala artister och kulturarbetare runt om i 

kommunen som tillsammans med skolan gör temaarbeten, ex järnets historia och Alfred Nobel, Spara 

och slösa (om slit och slängsamhället) En plats i solen (vikten av att synas) Meetoo (om sex och 

respekt osv 

 

Vi har i de lägre årskullarna mindre barn och har även en förskole buss som åker runt i kommunen 

som ett ur och skur dagis, vilket även ”vanliga” förskolor kan nyttja. Vi har en ny skola byggd i trä 

som smälter in i stadsbilden.  Den gamla står kvar och där finns förutom kontorslokaler fritids, 

fritidsgård och en skola för barn med särskilda behov. 

 

  

 

 


