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Valmanifest Norapartiet   2010  -  2014 
 

 

För Dig som har Nora i Ditt hjärta - Norapartiet 

 

Norapartiet är ett kommunalt parti inriktat på sakfrågor. Det finns inga kopplingar till något Riksparti. 

Norapartiet har en platt organisation och en liten styrelse.  

För varje prioriterat område finns företrädare, som lyssnar på invånarnas synpunkter, kommunicerar med 

berörda samt därefter öppet redovisar sina ställningstaganden. 

Skapa en Positiv utveckling 

 

Norapartiets övergripande mål är en positiv utveckling av Nora – till nytta för alla invånare. Det gäller att 

vända en negativ utveckling, i grunden orsakad av passivitet. Primära förutsättningar för en positiv 

utveckling är fler jobb och fler bra bostäder.  

- Fler jobb i Nora och jobb på kort pendelavstånd från Nora.  

- Fler bostäder, främst inom centralortens centrala delar.  

Nora är ett unikt kulturvarumärke 

 

Mycket är fortfarande bra i Nora. Nora har ett unikt kulturvarumärke. 

Bergslagens pärla - Trästaden - Kulturstaden - Småstadsidyllen - 

-Omgivningarna. Det finns mycket, som vi fortfarande kan vara riktigt stolta över, men inte särskilt  länge till 

vid  fortsatt passivitet och för låga intäkter. 
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Bakgrund 

 

Utvecklingen har varit negativ under flera år och speciellt under den innevarande mandatperioden. 

Folkmängden har minskat med 104 personer under de två senaste åren. Detta har inneburit ett väsentligt 

bortfall ur kommunens penningpåse; ca 5 mkr per år. Med en intäktsskapande politik hade det funnits mer 

pengar i kommunens kassa! Färre hade fått höra, att det finns inga pengar. 

Det är inte bara minskningen av befolkningen som är negativ. Ungdomarna flyttar i stor utsträckning från 

Nora och Noras invånare blir allt äldre.  

Jobben 

 

Jobbutveckling bygger på att företag etableras och utvecklas. Företagens utveckling ger utrymme för fler 

jobb inom andra sektorer – skola, vård och omsorg.  

Det tråkiga är, att Noras företagsklimat, under de fyra senaste åren har försämrats varje år. År 2009 låg 

Nora på 271:a plats av Sveriges 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking. Sämst i länet och bara några 

få kommuner i Sverige hade sämre företagsklimat. Nora har rutschat utför med 64 placeringar på fyra år.  

Det finns en bra och differentierad arbetsmarknad i Örebro. Det finns unika värden i att bo i Nora. Detta har 

stått klart under årtionden.  

- Företagsklimatet måste förbättras. Vi vill att näringslivsfrågorna ges högsta prioritet.  

- Vi förespråkar att kommunala verksamheter skall kunna utsättas för konkurrens. 

- Lokala företag skall ha lika möjlighet som regionala och rikstäckande företag vid 

kommunala upphandlingar.  

- Bergslagens Kommunalteknik (BKTs) upphandlingsmetodik skall skärskådas i avsikt att 

uppnå likabehandling för Noras företagare. 

För Nora, för jobben, för medborgarna och för framtiden behövs en snabb och kraftfull ändring av 

den förda politiken! 

Länspendeln 

 

För åtta år sedan beslutade Länstrafiken att utreda en tågpendel Nora-Örebro. 

Med snabbare kommunikation och högre turtäthet ökar värdet för Nora av att ha en Regionhuvudstad inom 

pendelavstånd.  
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Efter att företrädare för det nu bildade Norapartiet för ca tre år sedan började agera i pendelfrågan började 

det hända saker!  

Hösten 2011 kommer Banverket att presentera sin förstudie.  

Med Örebro på 20 minuters pendelavstånd mångdubblas värdet av Noras närhet till en expansiv 

Regionhuvudstad.  

Nora kommuns penningsäck skulle förmodligen årligen ha innehållit ytterligare 10 mkr om pendeln funnits! 

En väsentlig summa, när snålvinden blåser över den kommunala verksamheten.  

Tågpendeln har under tio års tid varit den enskilt viktigaste frågan i Nora. Att den politiska makten i Nora har 

hanterat länspendeln med låg/ingen prioritet eller aktivitet är oförsvarligt.  

Nu när pendelfrågan, utan Maktens förskyllan, har kommit igång och det drar ihop sig till val, så hörs Makten 

skramla, göra uttalanden och jippon. Detta förskräcker!  

Risken finns att historien upprepar sig en tredje gång.  

Pratet ökar fram till valdagen och följs av förnyad passivitet så fort valet är över.  

Norapartiet ställer sig som garant för att frågan om länspendeltåget kommer att hanteras 

professionellt. Samtliga frågor rörande pendeln kommer att hanteras parallellt. Det innebär att 

förverkligandet av pendeln kan ske på kortast möjliga tid.   

Nya bostäder 

 

Det senaste centrala bostadsbyggandet i Nora är kvarteret Blomman.  

En byggnation som fördröjdes katastrofalt länge. Frågan nöttes och blöttes av den politiska makten i drygt 

tio år. För framtida centralt byggande saknas översikts/detaljplaner, varför det i närtid är svårt att bygga 

ytterligare centrala bostäder.  

Att hantera denna ytterligt väsentliga fråga på detta oansvariga sätt är inte acceptabelt. 

- Norapartiet prioriterar ett centralt byggande av bostäder - hyresrätter - bostadsrätter - 

seniorboende - ungdomsbostäder.  

- Norapartiet kommer att kraftfullt agera för att centralt bostadsbyggande förverkligas med 

högsta möjliga hastighet. 

Kulturen 

 

Kulturen utgör en hörnsten för god livskvalitet. Projektet "Bryggeriet" förefaller  

vara en lyckad satsning med stora utvecklingsmöjligheter.  
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Norapartiet vill att kulturutbudet ytterligare stimuleras och utvecklas genom samarbete samt att det ideella 

föreningslivet främjas. 

Äldreboomen, vård och omsorg 

 

Antalet äldre kommer att öka dramatiskt, vilket innebär stora utmaningar. Utmaningar som vi nu inte får 

blunda för, utan istället omedelbart ska ta tag i.  

En utbyggnad och förändring av äldrevården kommer att krävas och vi behöver alternativa boendeformer.  

För denna framtidsfråga - äldreboomen - behövs ett professionellt helhetsperspektiv, så att ingen grupp 

ställs orättfärdigt mot en annan.  

Norapartiet har en grupp, som i 360 graders perspektiv skall agera i frågan. Bl a  ingår tre erfarna läkare. 

Äldreomsorgen, vården och servicen är en strakt prioriterad fråga för Norapartiet. 

Ungdomen 

 

Ungdomarna är vår framtid. De förebådar vad som komma skall. Ungdomars värderingar, betingningar och 

handlingsmönster grundläggs tidigt. De blir som präglingar på ett mynt. Inte lätta att ändra på.  

Ungdomens fritid syns lågprioriterad av Makthavarna. Norapartiet anser att det är hög tid att prioritera detta 

område. Speciellt gäller det den lite äldre ungdomen som behöver en ungdomsgård, någonstans att vara.  

Det är små ”kaffepengar”, som behövs för denna satsning i förhållande till de uteblivna intäkter som 

Makthavarna åstadkommit. 

I Norapartiets grupp för detta prioriterade område ingår bl a en fritidsledare. 

Skolan 

 

Skolans uppgift är att ge alla en god utbildning och en god förberedelse för vuxenlivet. Högre kvalitet kan 

åstadkommas genom att resurserna används bättre. Politiska ideologier kan därvid lägga hinder för en 

förbättring. Noras infekterade friskoledebatt är ett tydligt exempel på detta.  

Initiativ från såväl kommunala som fristående skolor skall alltid bemötas i en positiv och konstruktiv anda. 

Det gäller Noras framtid!  

Eventuella ideologiska blockeringar skall undanröjas, så att skolan effektivt kan fungera på verklighetens 

villkor. 
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Miljön och det livsuppehållande systemet 

 

Norapartiet lägger respektfullt miljöaspekt på all verksamhet. Det är grunden för en sund verksamhet. Luft, 

vatten och föda är grundläggande miljöfrågor. Utan att dessa tillgodoses kan inte mänskligt liv förekomma.  

Frågan om luft, vatten och föda är inte enbart en fråga om förekomst, utan också om dess kvalitet. Här finns 

det värden att vårda och utveckla.  

Skolmaten till exempel. Inom Norapartiet har vi en grupp, vari ingår en av Sveriges främsta forskare när det 

gäller det livsuppehållande systemet. Han har bl a varit gästprofessor i USA och ingår i flera nätverk. 

Satsningen på Länspendeltåget är ett bra exempel på ett förhållningssätt som ger låg miljöpåverkan. 

Handel och produktion, som sker närproducerat har samma karaktär. Sådana verksamheter skall på alla 

sätt främjas. 

Viktiga delar av det livsuppehållande systemet, som finns inom kommunen, skall komma Noras medborgare 

till del. Någon obetänksam handel med Noras livskvalitet skall inte ske.  Mot bl a denna bakgrund säger 

Norapartiet nej till att Norasjön används som vattenreservoar till Örebro kommun. 

Noras framtid 

 

- Norapartiet arbetar för Noras framtid. Vi fokuserar på möjligheter och arbetar för att skapa 

resurser. Arbetet blir inte lätt med den nedförsbacke som Makten har skapat. 

- Att medverka till ett uthålligt bra Nora är det som driver partiet.  

- Det är en härlig utmaning och det finns en stor entusiasm bland medlemmarna! 

Nora i Ditt hjärta – Norapartiet 

 


