Därför röstar du på Norapartiet!
Vi är stolta över Bergslagens pärla. En fantastisk bygd med härliga skogar och sjöar.
Här finns goda möjligheter för både arbete och fritid. En stadskärna med genuin
känsla av närhet och omtanke.
Nora har goda förutsättningar att bli den mest attraktiva kommunen i regionen med en
oöverträffad livskvalitet. Detta trots att Nora är en fattig kommun. Vi har skulder som är
långt större än tillgångarna. Näringslivsklimatet är nästan sämst i Sverige. Det finns brister
i kärnverksamheterna. Men Nora kan bli en blomstrande kommun. För detta krävs
radikala attitydförändringar, nytt ledarskap och ett tydligt fokus.
Norapartiet är det lokala alternativet som arbetar för samtliga invånares bästa utan att behöva
ta hänsyn till politisk ideologi. Det är en styrka att bara ha ett fokus och att vara fri från yttre
styrning. Vi arbetar systematiskt och uthålligt. Vi får saker att hända.
Innan vi i korthet berättar om vad vi vill göra den kommande mandatperioden ger vi några exempel
på vad vårt arbete gett för resultat under det senaste året.

Vätternvattnet. – Medborgardialog och medborgarmakt
Våren 2017 började de styrande att massivt sälja in Vätternvatten som enda alternativet
för att i framtiden ha bra dricksvatten i Nora. Det skulle bli Noras hitintills största
investering. Och beslutet skulle tas snabbt på ett mycket dåligt underlag. Men det fanns
mycket bättre alternativ som inte presenterades för oss oppositionspolitiker och Noras
invånare. Vi tog därför initiativ till ett Upprop om Folkomröstning. Landsbygdspartiet
oberoende (Lpo) anslöt omedelbart. Tillsammans hade vi en härlig dialog med
engagerade medborgare. Stödet för folkomröstning växte dag för dag och när vi fått
underskrifter från fler än 25 % av de röstande i förra valet tvärvände de övriga partierna.
– Mer information finns på vår hemsida.

SBB (f.d. BKT). – Direktionen får inte längre styra revisorerna
SBB sköter flera av sina uppgifter ineffektivt, med låg kvalitet och till höga kostnader.
Vi har ingen representant i SBB utan får förlita oss på revisorerna. De har i flera år
konstaterat allvarliga brister. Finansiella mål uppnås inte. Verksamhetsmål är dåligt
formulerade och styrningen är bristfällig. Direktionen för SBB har beslutat om
revisorernas budget. Detta är kvalificerat vansinne och inte förenligt med lag.
Direktionen sänkte år 2017 budgeten för revisorerna, så att de inte kunde granska SBB
tillräckligt. Vid kommunfullmäktige i juni 2018 drev vi igenom att fullmäktiges presidier i
de fyra kommunerna fortsättningsvis ska besluta om budgeten.

Hindrat höjning av VA-taxan 2018 –Återbetalning av 6,5 mkr
SBB (f.d BKT) har i flera år tagit ut för mycket i vatten- och avloppstaxa, vilket vi varje år
protesterat mot utan framgång. Med kommunstyrelseordförandens goda minne avsåg
SBB även 2018 lagvidrigt ta ut för mycket i taxa. Men med en ny taktik i fullmäktige
hindrade vi en taxehöjning. Nu driver vi frågan om att de 6,5 mkr som tagits ut för
mycket ska återbetalas.

Protest mot att göra en lastbilsgata vid förskolan Linåkern
Hjälpt till med att överklaga beslutet att omvandla en gång- och cykelväg till lastbilsgata.
Såväl förskolebarn som boende i Brf Linåkern skulle få sin utemiljö förstörd och inte
längre ha en säker gång- och cykelväg.

Hagbydammen fick bli kvar
Området kring Hagbydammen har hög miljö- och kulturstatus. Efter en översvämning av
dammen krävde Länsstyrelsen att dammen skulle ersättas med en smal liten åfåra.
Genom att engagera de boende runt dammen, lyckades vi tillsammans få ha kvar
dammen, dock med en något mindre vattenspegel än tidigare.

Valmanifest 2018 -2021 . Några huvudpunkter
Norapartiet arbetar för att Nora ska få en sund ekonomi. En sund ekonomi
är grunden för en fungerande välfärd nu och i framtiden.

Det ska vara härligt att växa upp I Nora
Förskolor ska finnas nära hemmet. Förskolegruppernas storlek ska anpassas till barnens
ålder och behov.
Nora ska vara drogfritt.
Man ska tryggt kunna vistas ute i samhället.
Skolor ska finnas både i staden och på landsbygden
Skolan ska ha en lugn och utvecklande miljö.
Många olika fritidsaktiviteter ska finnas. Ett idrottscenter vid Norvalla.

Ett bättre företagsklimat
Det ska vara attraktivt att arbeta, bo och driva företag i Nora.
Förenkla, förbättra och snabba upp den kommunala servicen
Anställ stadsarkitekt på deltid.
Snabba upp bygglov och detaljplanearbete
Återför verksamheter till kommunen från SBB (BKT).
Vid upphandlingar ska Noras företagare prioriteras.
Kommunen och de kommunala bolagen ska göra sina inköp lokalt.
Miljöbomben Ängarna rensas upp och görs till industrimark (kontor och hantverk)

Äldreomsorg och äldreboende
Norapartiet vill att det byggs fler äldreboenden, även på landsbygden. Att kvaliteten på den
mat som erbjuds höjs. Att det satsas på sociala mötesplatser vid våra äldreboenden. Till
exempel en pub på Tullbackagården med servering av hemlagad mat gjord på
närproducerade råvaror. Att bemanningen på äldreboenden ökas så att de som önskar kan
få fler aktiviteter och oftare vistas ute. Att hemtjänstens personal får bättre arbetsvillkor så
att de kan klara den ökade servicegraden.

Landsbygdsutveckling
Stad och land är lika viktiga och är beroende av varandra. Järnboåsbygdens
utvecklingsarbete är beundransvärt och utgör en god förebild för fortsatt
landsbygdsutveckling. Men kommunen behöver göra mer. Servicen på landsbygden
behöver förbättras. Vägnätet behöver hålla samma standard som i staden. Kollektivtrafiken
behöver utvecklas med bl,a. anropsstyrd kollektivtrafik.

Ett hållbart samhälle
Norapartiet arbetar för ett hållbart samhälle. Socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Dagens
behov ska tillgodoses så att kommande generationers livskvalitet inte äventyras. Därför
ska kommunen kraftfullt verka för att vi handlar lokalt och att kommunen använder sig av

närproducerade produkter och tjänster i hög utsträckning.

Visselblåsare.
Flera gånger under året har rädslan bland anställda i kommunen, kommunala bolaget och
SBB kommit fram när det gäller att påtala missförhållanden och lämna information.
Mänskligt sett var det värsta ett årligt allvarligt missförhållande på en avdelning på
Tullbackagården. I övrigt var hanteringen av Vätternvattnet det värsta. Alltifrån mobbing
och munkavle på tjänstemän till att utredningsmaterial undanhölls. Men allvarliga
missförhållanden finns även inom skolan. Lärare bedriver politisk propaganda mot sina
elever. Vi vill att det inrättas en visselblåsarefunktion som gör att företagare, anställda,
elever och föräldrar kan påtala missförhållanden utan att behöva riskera att behandlas illa.
Vi behöver ett sunt och tryggt samhälle.

Vill du få information om våra kandidater till fullmäktige, se hela vårt valprogram eller
fördjupa dig i något område som intresserar dig, gå in på vår hemsida.

www.norapartiet.se

