
                     Liberalernas Nora 2030 

Vår vision bygger på att vi tillsammans med övriga allianspartier fått förtroendet att styra 

kommunen sedan valet 2018. 

Vårt visionsarbete har som bas Agenda 2030, 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen är 

integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den 

ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.  

Honnörsord för oss är frihet, trygghet, självbestämmande 

Nora kommun består av både stad och landsbygd. I vår vision har vi 

delat upp kommunen i de två dimensionerna eftersom det krävs 

olika åtgärder för att stödja en utveckling i staden och på 

landsbygden.             Vision under arbete 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/


Nora stad. 

Kommunen har vuxit måttligt sedan 2018 och börjar närma sig 13 000 invånare, 

varav drygt hälften bor i staden. Nya bostadsområden har vuxit upp vid Gamla 

tändrörsfabriken, vid Åsbosjön och runt östra stranden av Norasjön och mitt i 

staden där tidigare Karlsängskolan låg.  

- vi en populär högstadieskola som är belägen på den tomt där tidigare MM-

magasinet låg. Skolans profil inom utbildningarna är miljö och kultur som 

genomsyrar alla utbildningar.  

- Norvalla är ett modernt frilufts- och idrottsområdet för alla Noras invånare.Det 

används flitigt av högstadieeleverna 

- Där tidigare Karlsängskolan låg finns nu bostäder anpassade för barnfamiljer, 

för pensionerade par och ensamboende personer. Det finns både hyresrätter och 

bostadsrätter. 

- ett bostadshus anpassat för studenter/forskare med familj, utbytesstudenter och 

gästforskare. 

- ett boende med viss service med  lägenheter för äldre. I anslutning till boendet 

tillhandahålles middag varje dag utom lördagar, det finns också  annan service t 

ex fotvård, läkarkontakt mm.  

Runt 2018 diskuterades ivrigt var ett nytt omsorgsboende skulle byggas. Efter 

att frågan bearbetats tillsammans med äldre och andra intresserade i den numera 

naturliga arbetsformen medborgardialoger bestämdes det att huset skulle byggas 

i närheten av ………. 

- det har byggts nya hus inne i själva stadskärnan. Husen kännetecknas av att de 

är klimatsmarta eller passivhus. Husens fasader smälter väl in i den 

kulturhistoriska miljön. All nybyggnad görs i trä i Nora. 

- Utvecklingen med solceller har gått långt och man kan knappast se skillnad på 

ett tak med solceller och ett traditionellt tegeltak. Därför är nu de flesta lämpliga 

tak i Nora försedda med solceller. 

- Nora erbjuder många tillfällen till sociala kontakter, Här finns ett rikt 

föreningsliv och ett kulturliv som gör det möjligt för invånarna i kommunen att 

hitta något intressant att delta i i stort varje dag. Biblioteket har nu tagit hand om 

hela sitt hus och där finns ett café inrymt som är öppet när biblioteket är öppet. 

Det kan också användas för kaffepausen vid olika arrangemang. Caféet sköts av 

föreningarna i Nora, speciellt pensionärsföreningarna.  

 



Gäller både stad och land. 

 

Eftersom kommunen stöder kulturella och andra föreningar frikostigt är 

föreningslivet livligt och även det kulturella utbudet. 

Genom att många aktiviteter för ungdomar har anordnats med duktiga ledare är 

drogproblemen som förekom på tiotalet helt borta. Nora är nu en lugn och trygg 

stad. 

Vi är attraktiva för företagare, både de som finns här och de som vill nyetablera 

sig.  

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Nora som låg i botten under 

slutet av tiotalet ligger nu i topp. Företagarna uppfattar att de kan få rätt 

arbetskraft eftersom ett par nya yrkesutbildningar etablerats i Nora, anpassade 

till industriverksamheten. 

Samtliga hushåll i kommunen har nu genom kommunens försorg bredband. 

Närkommunikation i kommunen fungerar smidigt med självkörande el-

minibussar 

Busspendling till Karlskoga, Örebro och Lindesberg fungerar så väl, att få 

resande behöver ta egen bil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Den omgivande landsbygden 

Intresset för att bo på landsbygd har stadigt vuxit sedan 2018.  

Många unga familjer med små barn har valt att bosätta sig på landet eftersom det 

erbjuder möjlighet att ha utrymme för verkstad eller ateljéer, möjlighet att hålla 

smådjur som höns, häst eller får och ge närheten till naturen.  

Det är lätt att ta sig till jobb och verksamheter var man än bor i kommunen. 

Vägstandarden och klimatsmarta bilar gör resandet lätt och restiden blir kort om 

man t ex arbetar i Örebro. Genom smarta lösningar kan fler på landsbygden 

erbjudas fungerande kollektivtrafik. 

Många landsbygdsboende är egna företagare. Många har också möjlighet att 

delvis arbeta hemifrån och behöver inte resa varje dag. På lagom avstånd finns 

förskola/skola i flera fall friskolor som drivs med en särskild profil varför också 

barn från staden väljer friskolor på landsbygden.  

Eftersom kommunen stöder kulturella och andra föreningar frikostigt är 

föreningslivet livligt och även det kulturella utbudet omfattande också på 

landsbygden. 

Det är lätt att få tillstånd för att driva turistverksamhet t ex sommarcafé. Det 

finns en stor förståelse för landsbygdens betydelse för ett blomstrande turistliv. 

Nora kommun erbjuder tillsammans med övriga bergslagskommuner ett rikt 

utbud av naturnära upplevelser. 

Vi samarbetar med kommunens lantbrukare och handlar upp ekologiska 

produkter. Torghandeln har också utvecklats där närodlade grönsaker mm kan 

handlas. 

 

  

  

  

  

 ” Hållbar stadsutveckling kräver samarbete mellan sektorer och styrning på flera nivåer samtidigt, (nationell, 

regional, kommunal och lokal nivå) inklusive utvecklade former för dialog med medborgare och näringsliv. 

Hållbar stadsutveckling bör särskilt ta hänsyn till kvinnors och flickors behov av infrastruktur och sanitet. 

Hänsyn bör också tas till personer med funktionsnedsättning, barn, samt äldre människors behov. 

  


