
Dialogmöte, LONA – Hållbara besökmål i Norabygden 

 

Datum: 180912 

Plats: Församlingsgården, Torrom 

Deltagare: Magnus Norgren, Peter Kallin, Margareta Öhman, Rasmus Ödling, 

Torbjörn Norlén, Catharina Eurenius, Jörgen Eurenius, Hans Hedlund, Per 

Eriksson , Sven Alberius, Lennart Ramström, Andreas Gylling, Ann Holst 

(processledare) 

 

Tillgångar som finns i Nora: 

- Hårda; byggnader, leder, mm 

- Mjuka; människor, idéer, kompetens, driv osv 

 

affären 

församlingsgården 

naturen 

kyrkan 

skolan 

närhet 

Noraparken 

gympasal 

musiker 

Sunnebo 

drivkraft 

gemenskap 

de som fixade macken 

nya barnfamiljer 

entreprenörer 

bussmöjligheter 

Prästkragen 

engagemang 

Sursundet 

fågelmarker 

ökad turism 

boende, attraktivt 

LIS-område – boende plan 

Noramacken 

föreningsliv, samverkan 

kulturarv 

Erik Daniels-leden 



gravfält 

dopfunt 1220 

 

Framtiden (År 2025): 

- Hur VILL vi ha det? 

o Vad är viktigast? 

o Minst viktigt? 

Grupp1 

gemensam plan för långsiktig utveckling och investeringar 

Noraparken full med liv på sommaren 

mötesplatser som lockar ex café, lekpark 

året-runt boende (fler!) 

busstrafik 

Grupp2 

fler barnfamiljer 

äldre-/trygghetsboende, fler villor, lägenheter, fritidshus 

skolan! 

fritidsaktiviteter, NIK arenan! , kreativ mötesplats, skidturism (Noraslingan) 

 

Sursundet: 

 

- Om vi hade gott om resurser… Vad skulle vi göra? 

- Vilka skulle nyttja Sursundet? 

- Vad kan ge tillbaka till bygden? 

Tillgänglighet - Viktigt för skolan, för att de ska kunna använda Sursundet som pedagogisk 

resurs måste det vara tryggt och säkert 

kanotpaddling - hyr ut 

gångvägar – säkra 

vem kan ansvara? 

kreativa lekmiljöer 

   pedagogik, tryggt, Noraparken, utöka möjligheter 

   inflyttning 

fågelskådare som kommer från Kramfors 

cykeluthyrning 

Erik Daniels-leden, rysshålet 

Norrstigen, Linné 

 

 

 



Nästa steg: 

- Hur går arbetet vidare? 

Arbeta vidare med frågan inom ramen för förstudien Hållbara besöksmål i Norabygden. Finns 

en projektgrupp där både Kramfors kommun och Noramacken ekonomisk förening sitter med.  

 

Församlingsgården: 

- Användning? 

- Ekonomi, drift? 

- Vilka har nytta? 

- Intäkter till bygden? 

scen inomhus vintertid 

Nora-Skog kör använder redan varje vecka 

café – poesi osv 

församlingsaftnar, sopplunch mm 

samlingsplats 

mötesplats barn/unga/föreningar mm 

spartansk övervåning som kan behöva fixas till 

berättelsen – forntid, nu, framtid 

   historian skapar vi-känsla och stärker gemenskapen 

uteverksamhet, uthyrning 

turistbyråverksamhet 

 

Nästa steg: 

- Hur går arbetet vidare? 

fördjupning – ta fram vilka BEHOV som finns 

ta fram en idéskiss, konkretisera mer 

inventering 

vad vill vi? Ska vi titta Inifrån – ut eller Utifrån – in – alltså starta i att det finns ett hus, vad 

kan vi fylla det med, eller tänka vilka behov finns i bygden? 

multifunktion 

vem tar bollen, ansvar för att driva frågan vidare? 

Noramacken ska ansvara, viktigt att involvera Församlingsrådet och andra intressenter 

Pastoratet, yngre, Nora IK m fl 

Arbeta parallellt med att säkra driften 

Lägg in miljö – samverkan - hållbarhet 


