ALLVARLIGT TALAT 2
Det finns en god framtid för Nora
Ordning och reda
Under mandatperioden har vi bl.a.
 överklagat jävsbeslut
till domstol, som gett
oss rätt.
 i fullmäktige förhindrat
olagliga beslut.
 överklagat att VAabonnenterna skall
stå för kostnader,
som andra ska
betala.
 motionerat om WebbTV från fullmäktige.
Kostnadseffektivt.
Åhörare ska kunna
följa debatterna
hemifrån och i två år
efteråt kunna kolla vad
som beslutades.
 motionerat om utbildning av samtliga
politiker rörande jäv
och muta, till följd av
flera brott mot jävsreglerna.

Nora har många fördelar och kvaliteter
Vi har ett unikt varumärke, Bergslagens pärla,
ligger nära expansiva Örebro, har en levande
attraktiv landsbygd, en stadskärna med genuin
känsla av närhet och omtanke, mycket god
tillgång på vatten och andra naturresurser och
viktigast, många engagerade medborgare.

Barn och ungdomar ska ha hög
prioritet
Barns framtid grundläggs i skolan. Skolans
huvuduppgift är att hjälpa barn att utvecklas till sin
fulla potential kunskapsmässigt och socialt samt
skapa en vilja till livslångt lärande. Barn mår bra
av att ha förväntningar på sig och att ha tydliga
mål. Norapartiet anser därför att eleven och
pedagogiken ska stå i centrum och att ansvaret
för barnens utveckling i skolan delas mellan skola
och föräldrar. Vi anser vidare att det är viktigt med
små enheter för de mindre barnen. Vi värnar
skolorna på landbygden.

Det ska vara härligt att växa upp i Nora.
Norapartiet driver frågor om en bra fritid för alla
barn och ungdomar. Vi vill t.ex. ha ett idrottscenter
vid Norvalla med fotbollsplaner för alla åldrar, så
att hundratals flickor och pojkar har bra aktiviteter
nästan hela året. En sådan satsning ger utrymme
för flera andra aktiviteter kring Åsbosjön.
Norvallaområdet skulle bli attraktivt för boende.

Fokus Örebro och Länspendeln
Örebro är motorn i regionen. Där finns det energi
och kraft. För att Nora ska kunna utvecklas behövs
goda förbindelser och samarbete med Örebro.
Länspendeln har en avgörande betydelse för Noras
utveckling.
Länspendeln, vi längtar
efter dig.

Vill du prata om Nora
och Noras framtid?
Kontakta oss!
Besöksadress:
Storgatan 15,
(ingång som biblioteket)

Postadress:
Box 82
713 22 Nora
Telefon:
0587-31 16 66
E-post:
np@norapartiet.se
Hemsida:
www.norapartiet.se

Nytänkande och effektivare
verksamhetsstyrning
Framtiden innehåller stora utmaningar.
Behoven inom äldreomsorg, skola, underhåll av
vägar och avlopp ökar. Att som Nora ha stora
skulder och snabbt ökande angelägna behov är
bekymmersamt.
Med nytänkande, en ny och effektivare verksamhetsstyrning, politiskt mod, gott ledarskap samt
väl underbyggda beslut går det att göra Nora till ett
uthålligt bra samhälle både ekonomiskt, ekologiskt
och socialt
Norapartiet är redo att medverka i detta
förändringsarbete, för utan en ansvarsfull sund
ekonomi blir vallöften bara tomma ord eller
ekonomiska påfrestningar för kommande
generationer.

Ditt engagemang är viktigt
Norapartiet driver frågor som skapar möjligheter för
alla medborgare att medverka i kommunens
utveckling. Vi anser att kommunen i ökad
omfattning ska samverka med och stödja alla
ideella krafter.
Många medborgares helhjärtade engagemang
behövs för att vi ska lyckas skapa den goda framtid
som vi ser är möjlig för Nora.

Följ med Norapartiet in i framtiden!
Rösta på Noraparitet

