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Mycket har hänt och myck-
et är på gång i Nora. När 
Ärligt talat träffar kom-
munstyrelsens ordföran-
de, Solveig Oscarsson, är 
hon glad över att många 
av de vallöften som Soci-
aldemokraterna gav i valet 
2014 har infriats eller på-
börjats. 

-En del löften tar lite längre 
tid, men det får vi finna oss i, 
konstaterar Solveig, när hon 
tar upp de fyra viktigaste löf-
tena från Socialdemokraterna 
i Nora.

Smedgården är byggd och 
alla lägenheter är uthyrda, 
samtidigt som Norabostäder 
planerar för två nya områden 
centralt. Ett plus är förstås att 
flera privata företag också byg-
ger i kommunen. 

Allra gladast är nog Solveig 
åt Sagoskatten, kommunens 
fina nya förskola, i Hagbyom-
rådet. Det är den första nya 
förskolan på 25 år. Den har 
också gjort det möjligt att kla-
ra målet att successivt minska 
barngruppernas storlek. 

 

Äldreboende på 
gång
Det nya äldreboendet har dä-
remot tagit lite längre tid än 
Solveig hade hoppats på. Men 
nu är det på gång, med den 
avsiktsförklaring som har skri-

vits under av Nora kommun, 
regionen och Länsgården. Till-
sammans vill man nu gå vidare 
med planerna. Vid vårdcentra-
len ska kvarteret Rosen växa 
fram.  Det kommer i sin tur att 
göra det möjligt att bygga om 
Tullbacken, där nya trygghets-
boenden är en del av Socialde-
mokraternas vision inför nästa 
mandatperiod. 

Allaktivitetshus för 
alla åldrar
Solveig brinner också för att 
utveckla verksamheten för 
Noras barn och unga. Här 
kommer Allaktivitetshuset vid 
gamla Windahls att få en cen-
tral roll. Där kommer många 
verksamheter att successivt 
kunna flytta in och göra om-
rådet till en mötesplats för alla 
åldrar. Först på plats är arbets-
marknadsenheten och Fritids-
banken.

Pengar finns avsatta både för 
ishockeyns omklädningsrum 
och för fotbollens nya planer. 
Förhoppningsvis ska arbetet 
snart kunna sätta igång. Dess-
utom finns långt framskridna 
planer för en Kulturskola. 

Komtek finns dessutom re-
dan på plats i kommunen. En 
verksamhet som ska stimulera 
ungdomar att satsa på teknik. 
Ett särskilt pris till årets ”Upp-
finnarjocke” kommer också att 
införas.

DET HÄNDER  
MYCKET I NORA!

Solveig Oscarsson besöker Håkan Boman som redan har flyttat 
in i Allaktivitetshuset med arbetsmarknadsenheten. Där deltar 
nu också en grupp från daglig verksamhet.

Projekt Karlsängen 
Flera stora framtidsprojekt för 
nästa mandatperiod är alltså i 
planerings- och utvecklingssta-
diet. Utöver Allaktivitetshuset 
och Rosen också projekt Karl-
sängen, en ny högstadieskola 
som många har längtat efter.  
Under hösten kommer några 
olika förslag att presenteras. 
Det är inte bara Solveig som 
tycker att det är spännande.  

 

Vision Station
Nu när Bryggeriområdet lock-
ar både Norabor och turister 
med hantverk och en omtalad 

restaurang, Bryggerikrogen, 
börjar nästa projekt ta form. 
”Vision Station” är en plan för 
att göra vårt välbesökta sta-
tionsområde, med närheten till 
Norasjön, än mer innehållsrikt 
och attraktivt.

Sade någon att det inte hän-
der så mycket i Nora? Solveig 
håller inte med och hon lovar 
att inte heller Nora teater är 
bortglömd.

Om planerna för länspen-
deln sedan äntligen går i lås, lär 
de bostadsområden som pekas 
ut i den nya översiktsplanen 
behövas. Nästa mandatperiod 
kan bli riktigt spännande!



Ett bättre Nora. För Alla. Det var 
vårt valprogram inför valet 2014 och 
mandatperioden 2015-2018. Nu vill 
vi redovisa vad vi har klarat av, vad 
vi har påbörjat och vad vi har ge-
nomfört utöver valprogrammet. Det 
är inte lite, men vi vill mer. Vi vill se 
ett Nora som växer. Ett Nora som vi 
alla är stolta över och trivs att bo i. 
Ett Nora där vi samarbetar mer för 
att ge vår vackra Bergslagsstad möj-
lighet att bli starkare och bättre för 
oss som bor här och de som besöker 
oss.

De här löftena har vi  
klarat av eller påbörjat! 

	 Bygga	fler	bostäder:  
Smedgården har byggts. Alla lägenheter är 
uthyrda. Bostadsbolaget planerar nu för 
framtida projekt. Ett antal privata bygg-
herrar har också byggt och bygger i Nora. 

	 Attraktiv	arbetsgivare:  
Vi har avsatt en miljon kronor 2016 och 
2017 för att öka tjänstgöringsgraden för 
de som arbetar deltid och vill gå upp i tid. 
Arbetet pågår för 2017. Under hösten ska 
också en projektbeskrivning för ett försök 
med sextimmars arbetsdag tas fram.

	 Bättre	kommunikationer:    
En busslinje mellan Nora och Karlskoga 
har startat. Vi har fått expressbussar till 
Örebro. Vi fortsätter jobba för Länspen-
deln, där en ny utredning pågår, och också 
för bättre kommunikationer med Lindes-
berg.

 Erbjuda	ungdomar	  
	 sommarjobb:	   
Alla gymnasieungdomar, årskurs ett i 
gymnasiet, har erbjudits sommarjobb un-
der tre veckor.

 Trängbo	camping:	  
Detaljplanen, som möjliggör en utökning 
av Trängbo camping, är klar. En ny entre-
prenör är på plats.

	 Näringsliv:  
Utöver näringslivsfrukostar har Nora 
kommun startat ett näringslivsråd för att 
förbättra dialogen med kommunens fö-
retagare. Nu ökar vi takten och dialogen 
med fler företagsbesök.

	 Förbättra	förskolan:  
Den nya förskolan Sagoskatten, med fyra 
nya avdelningar, invigdes i januari 2017. 
Antalet barn i grupperna har minskat suc-
cessivt. 
 

 Karlsängs-	  
	 skolan:	   
Projektet Karlsängen, med en ny högsta-
dieskola, är en av Nora kommuns stora 
satsningar framöver. Projektet kommer att 
presenteras under hösten 2017.

 Fler	och	bättre		  
	 boenden:		  
Under våren 2017 har en avsiktsförklaring 
skrivits under mellan Region Örebro län, 
Länsgården och Nora kommun om ett 
nytt äldreboende, Rosen, i anslutning till 
Nora vårdcentral. Vår vision är att sedan 
bygga om Tullbackagården till trygghets-
boende.

 Familje-	 
	 centralen:	   
Nora familjecentral är en viktig träffpunkt 
för föräldrar.

 Kultur	för	 	 
	 barn	och	unga:	  
Nora bibliotek är en viktig kulturmötes-
plats för barn och unga. Ett arbete pågår 
också för att starta en kulturskola. 

	 Norvallaområdet:  
Pengar är avsatta och arbete pågår för nya 
fotbollsplaner och nya omklädningsrum 
för ishockeyn.

	 Utveckla	biblioteket:  
Samarbete mellan Nora och Lindesbergs 
bibliotek ”Bergslagsbibblan” är igång.

DETTA HAR HÄNT I NORA! VI VILL MER!

Inför valet 2014 gav Socialdemokraterna  
i Nora många vallöften som vi nu bockar 
av punkt för punkt.



Det här har också hänt!

 Gratis	Plaskus:  
Gratisturerna med Plaskus har blivit en 
succé, liksom sommarcafét på Alntorps ö. 
Nu jobbar vi vidare för att utveckla ön. 

 Fritidsgården:  
Fritidsgårdens sommaröppet blev också 
en riktig succé. En trygg träffpunkt för 
våra ungdomar. En sommaraktivitet som 
vi vill fortsätta med framöver.

 Social	dagvård:  
Vi har startat social dagvård, en viktig  
mötesplats för äldre.

 Allaktivitetshus:	  
Ett allaktivitetshus är planerat i Windahls 
gamla lokaler. Många olika verksamheter 
knackar ivrigt på dörren.

 Bryggeriområdet:	  
Området med hantverk och kultur, fik och 
restaurang har utvecklats under mandatpe-
rioden och är nu en välbesökt mötesplats 
för både kommuninvånare och besökare.

 Ställplatser:  
Ställplatser för husbilar kommer att stå 
klara till nästa säsong. 

 Turismen:  
Turisterna som besöker Nora blir fler för 
varje år. Vi måste vässa vår verksamhet yt-
terligare för att behålla vårt fina rykte som 
en av Sveriges vackraste städer, alltid värd 
ett besök.

En	kort	beskrivning	av	mycket	av	det	
som	 har	 hänt	 och	 händer	 i	 vår	 fina	
kommun.			

   

Information från Socialdemokraterna till alla i Nora kommun 2017

Huvudbudskapet för oss socialde-
mokrater i kyrkovalet den 17 sep-
tember i år är att Svenska kyrkan ska 
vara en öppen och engagerad folk-
kyrka för alla. När samhället utsätts 
för påfrestningar och när orättvisor-
na ökar måste kyrkan vara tydlig, 
både i ord och handling. 

Det budskapet gick tydligen hem då vi 
gjorde ett starkt valresultat lokalt. Både re-
sultaten på stiftsnivå och de nationella för 
kyrkomötet är nu redovisade och visar på 
stor valseger. 

Både i Nora, i stiftet och till kyrkomötet 
har valdeltagandet ökat i detta val och är 
det bästa sedan 1934. I Nora var valdelta-
gandet bland medlemmarna 19,31 procent 
jämfört med 2013 då 11,81 procent deltog 
i valet. Motsvarande resultat i stiftet var 
19,30 procent och förra valet 12,52 pro-
cent och liknande siffror till kyrkomötet 
(19,08/12,76 procent). Av 5 737 medlem-
mar var det alltså 1 108 personer som rös-
tade i Nora i år.

STORT ENGAGEMANG FÖR 
EN ÖPPEN FOLKKYRKA!

Tre nya mandat  
på två val
I förra valet 2013 gick vi framåt med ett 
nytt mandat i kyrkofullmäktige i Nora 
Bergslagsförsamling. I år tog vi ytterligare 
två mandat, ett mandat var från de båda 
andra nomineringsgrupperna i Nora. 

Det innebär att Socialdemokraterna får 11 
mandat, POSK 12 mandat och Vår Kyrka 
6 mandat. 

De som blev valda ledamöter för oss är: 
Elin Sörman, Leif  Broms, Anna-Kay 
Törnqvist, Jan-Åke Wildhammar, Anna 
Pettersson, Ulf  Carlson, Ursula  
Steffensen, Anton Häggblom, Gertrud 
Rullander, Kjell Olov Eriksson och  
Eleonore Karlsson. 

Elin Sörman blev dessutom vald att re-
presentera Bergslagens kontrakt i Västerås 
Stiftsfullmäktige. Där har Socialdemokra-
terna oförändrat 27 mandat av 79 och är 
den största nomineringsgruppen. I Kyrko-
mötet gick vi fram tre mandat till 76 man-
dat av 251 och är den största nominerings-
gruppen. Leif  Broms blev invald ersättare 
till kyrkomötet.

Stort tack till alla som engagerade er i valet 
och för en öppen, demokratisk folkkyrka!

Elin Sörman är glad, rörd och ödmjuk över engagemanget i valet och att hon blev 
invald både lokalt och i stiftet. Elin tackar även för alla personkryss!



Information från 
Socialdemokraterna 
till alla i Nora  
kommun 2017
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Varje år utser Lärarförbundet Sveri-
ges bästa skolkommuner. Nora kom-
mun försvarade sin plats som bäst 
i länet och klättrade dessutom från 
plats 101 till plats 35 av landets 290 
kommuner. Ett rejält kliv framåt. 

Lärarförbundets årliga ranking, Bästa 
skolkommun, sätter fokus på kommuner-
nas roll som huvudmän för skolan. Det är 
en viktig utmärkelse och utmanar kommu-
nerna att ge sina elever, lärare och skolle-
dare goda förutsättningar. 

Rankingen bygger på 13 olika kriterier, 
som Lärarförbundet ser som viktiga för 
att bedöma skolans arbetsförutsättningar 
och resultat. 

I Nora har vi klarat rekryteringen av 
pedagoger bra och vi jobbar hårt med att 
rekrytera så många lärare med behörighet 
som möjligt. I förskolan är vår ambition 
att ha 70 procent utbildade förskollärare 
och 30 procent barnskötare. Det är en am-
bitionsnivå som vi socialdemokrater tyck-
er är mycket viktig. 

NORA BÄST I LÄNSKLASSEN

Ulla Bergström visar stolt upp diplomet, som visar att Nora är bäst i länsklassen.

NYFIKEN PÅ 
SOCIALDEMOKRATERNA? 
På vår hemsida www.socialdemokrater-
na-nora.se och på facebook.com/social-
demokraternainora lägger vi ut senaste 
nytt från (S) i Nora.  På hemsidan hittar 
du också uppgifter om våra lokala före-
trädare.

VILL DU PRATA MED OSS? 
Du är alltid välkommen att ringa till 
våra förträdare, Solveig Oscarsson, 
kommunstyrelsens ordförande, 070-374 
33 11 och Bror-Erik Israelsson, ordfö-
rande för Socialdemokraterna i Nora 
Arbetarekommun, 070-674 69 96.

BLI MEDLEM!  
Politik är både spännande och roligt, 
samtidigt som det är ansvarsfullt. Det är 
nar vi tar ansvar tillsammans som vi kan 
utveckla Nora som kommun. Det är vi 
övertygade om att många vill.

Kom med du också! Ta gärna kontakt 
med någon av våra företrädare lokalt. 

Gå gärna in och gilla oss på www.face-
book.com/socialdemokraternainora.

SOCIAL DAGVÅRD  
- UPPSKATTAT PROJEKT!

I augusti öppnade vi den sociala 
dagvården på Tullbacken i Nora. 
Den bryter social isolering för många 
äldre och ger också en meningsfull 
sysselsättning.  

Dagvården erbjuder deltagarna både trev-
lig samvaro och trevliga saker att göra. Det 
märks också att deltagarna mår mycket 
bättre när de får ett avbrott i tillvaron och 
får komma ut och träffa andra.  Det gör 
gott för både kropp och själ och ger struk-
tur i vardagen.

Inom den sociala dagvården utgår per-
sonalen från deltagarnas intresse och kraft. 
Den här verksamheten är ett projekt som 
har blivit mycket uppskattat. Vår ambition 
från Socialdemokraterna är att verksam-
heten ska fortsätta även efter projekttiden, 
eftersom vi ser att den är så uppskattad 
och gör stor nytta.

Under våren fanns en oro för vad 
som skulle hända runt ungdomarna 
på sommaren, när skolan slutade 
och fritidsgårdarna skulle stänga.

Fritidsledarna började diskutera om det 
fanns möjlighet för gårdarna att göra nå-
got extra denna sommar. Det resulterade 
i att fritidsgården i Nora höll öppet tre 
dagar i veckan hela sommaren. Det blev 
möjligt tack vare otroligt engagerade fri-
tidsledare. 

SOMMARÖPPET PÅ FRITIDS-
GÅRDEN - EN SUCCÉ!

Sommarverksamheten fick också stat-
liga bidrag från MUCF, Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Det 
innebar flera kostnadsfria aktiviteter för 
ungdomarna under sommaren. 

Målet, en bra öppen verksamhet och en 
drogfri träffpunkt för ungdomar i åldern 
13-17 år under sommaren, uppfylldes. Cir-
ka 40 ungdomar i snitt per kväll deltog.  En 
viktig satsning som vi socialdemokrater 
vill ge möjlighet att fortsätta och utveckla 
vidare.

Exempel på kriterier är: 

• resurser till undervisningen 

• utbildade lärare 

• lärartäthet

• friska lärare 

• andel barn i förskolan 

• andel godkända elever i alla  
 ämnen i åk 9


