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Johan Lundqvist, Rutger Ahlbeck, Ingela Sohls 

 

Därför röstar du på Norapartiet! 
 
Norapartiet arbetar för att Nora ska få en sund 
ekonomi. En sund ekonomi och en ny effektiv 
verksamhetsstyrning är nödvändigt för att den 
kommunala verksamheten ska fungera och för att 
våra skattepengar ska hanteras på ett klokt och 
ansvarsfullt sätt.   
 
Nora kommun är ett attraktivt turistmål. Därför är 
det angeläget att vår camping utökas för att 
kunna ta emot fler gäster. Norapartiet vill att en 
eventuell utbyggnad ska göras i samverkan med 
närboende, med hänsyn till deras synpunkter.  
 
Norapartiet vill satsa på sociala mötesplatser 
vid våra äldreboenden och på bättre kvaliteten 
på den mat som erbjuds. Ett exempel är att öppna 
den sk ”Puben” på Tullbackagården igen, med 
servering av hemlagad mat gjord på 
närproducerade råvaror.  
 
För att ha en god livskvalitet och bevara vår 
vackra trästad behöver skötseln av den yttre 
miljön bli bättre. Bland annat behöver trädgården 
på Tullbacken rensas upp för de boende och 
innerstadens yttre få ett lyft.  
 
 

 
 

Norapartiets 
valmanifest 

 
 Sund ekonomi 

 Miljö 

 Framgångsfaktorer 

 Medborgare &  
demokrati 

 Samhällsteknisk 
service 

 
Hela valmanifestet 

finns att läsa på: 
www.norapartiet.se 
 

 

 
Bertil Roden 

http://www.norapartiet.se/


 

 
 
Norapartiet vill verka för små enheter för de 
mindre barnen i kommunens förskoleverk-
samheter. Vi vill också värna om skolorna på 
landsbygden. Därför vill vi att Grindgruvans 
verksamhet i Striberg och skolan i Järnboås ska 
drivas vidare och få förutsättningar att utvecklas.  
 
Järnboåsbygdens utvecklingsarbete är 
beundransvärt och något att dra lärdom av för Nora 
kommun och dess landsbygd. En kombination av 
ideella krafter och kommunala insatser behövs. 
 
För ett bättre företagsklimat i Nora:  

 Förenkla den kommunala servicen 

 Gå ur BKT och BMB, återför 
verksamheterna till Nora. 

 Vid upphandlingar, prioritera Noras 
företagare.  

 Nora-anda med lokala företag som hjälper 
varandra, med stöd av kommunen.  

 Kommunen och de kommunala bolagen 
gör sina inköp lokalt. 

 
Nya bostäder behöver byggas för såväl gammal 
som ung. Finns tillgång till bostäder kan Nora 
utvecklas och växa. Norapartiet vill också utveckla 
Norvallaområdet till ett idrottscenter. 
 
Politiker ska ha samma a-kassa och 
pensionsvillkor som vanliga medborgare. 
Norapartiets förslag kring politikerpensioner 
röstades ned med jäviga kommunalråd i spetsen, 
som beslutade att politiker med en tjänstgöring på 
40% eller mer ska ha kvar sina guldkantade villkor. 
Vi hoppas att det efter valet går att fatta ett nytt mer 
jämlikt beslut. 
 
Norapartiet vill inte att Noraborna ska ersätta eget 
vatten med dyrt vatten från Lindesberg.  

 
Följ med Norapartiet in i framtiden! 

 

 
Cissi Jansson 

 

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 
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