
Nora kommun

Vi behöver bli fler i Nora
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10 Sta"an Jackson, konsult
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Birgitta Borg, 1:a kommunlistan  
  natsilnummok a:2 ,redliW flU

Nora behöver bli en attraktiv boendeort och ett för-
stahandsalternativ när människor och företag ska 
etablera sig i vårt län. Som politiker i Nora är det vår 
kanske viktigaste uppgift att se till att detta händer.

Fler människor kan bygga ett bättre Nora. I en kommun 

I vårt Nora är mångfald ett nyckelord. Människor av alla 

Ung som gammal, kvinnor som män, olikhet i härkomst 
och intressen – alla har vi rätt att forma vårt liv som vi själ-
va vill och alla ska ges möjlighet att göra det.

 »
för att höja Noras attraktivitet 
som boende och etablerings -
ort. Vi utvecklar Bryggeriet med 
kraft och beslutsamhet. Vi utveck -
lar skola, barn- och äldreomsorg, 
näringslivsservice och attraktiva 
boendemiljöer för de behov som 
ett växande Nora har.

 » I vårt Nora utvecklar vi ett 
varierat utbud av boendefor -
mer för äldre . 

Valfrihet och rätt till självbestämman-
de har ett mycket högt värde för den 
enskilde. Vi vill värna om detta och 
att det gäller även när vi blir äldre. 
Du ska själv kunna bestämma vem 
som ger dig vård och omsorg.

Jens-Mikael Larsson  
4:a kommunlistan

 » I vårt Nora tar vi tag i den länge 
sovande frågan om Norvalla -
området . 

Det är hög tid att Nora kommun tar 
ett helhetsgrepp över idrotts- och fri-
tidsanläggningarna där. I Nora bör det 

idrottsarena.

Bengt Nilsson  
3:a kommunlistan

 » I vårt Nora satsar vi på lärarna  
med bättre karriärmöjligheter och 
högre löner till skickliga lärare 
men också på skolornas fysiska 
utformning. Barnen i Nora ska 
erbjudas hög kvalitet i skolan och 
på fritidshemmen. Vi behöver en 
ny och modern högstadieskola.

 » I vårt Nora vill vi ha en levande 
landsbygd
alternativ till den kommunala ser-
vicen. Lokala skolor, barnomsorg, 
vård och boende anpassas för 
landsbygdens behov.  

 » I vårt Nora är kulturen en 
levande del av våra liv . Oav-
sett vad den tar sig för uttryck – i 
musik, bildkonst, teater, dans eller 
arkitektur ökar den Noras attrak-
tionskraft och vår livsglädje. Där -
för har kulturen en stark ställning 
i vårt Nora. I Nora ska barn och 
unga kunna utveckla sina talanger 
i en kulturskola av hög kvalitet.

I vårt Nora tar vi !era initiativ

!nnas en modern och ändamålsenlig


