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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 

År 2002 etablerades en turistslinga runt Norafjärden. 2016 – 2017 byggs en ny ”Träffpunkt” 

med ICA-butik, service och mötesplatser. Lokala producenter är framgångsrika med unika 

produkter. Norabygden ska utvecklas till en ännu attraktivare plats att leva på, verka i och 

besöka. 



2.2 Verksamhetens övergripande mål och 

strategier 

Med detta projekt vill vi stärka Norabygdens möjligheter att utvecklas till en levande och 

expansiv landsbygd. Projektet ska därför: 

 Stödja och främja näringslivsutvecklingen i anslutning till den turistväg som löper 

genom området. Detta görs genom att etablera, utveckla och driva ett nätverksarbete 

för mobilisering och samverkan. 

 Marknadsföra området och de noder/sockendelar som kommer att bära utvecklingen 

framgent (Torrom, Lövvik, Östbygden med Gavik och Berghamn, Nyadal och 

Hårsang). Detta görs dels genom en ny hemsida och dels genom fysisk 

marknadsföring (broschyrer, skyltar mm) 

 Skapa förutsättningar för att etablera minst ett företag som bedöms bli bärkraftigt 

utifrån de idéer som utvecklas i projektet. 

 Projektet ska utmynna i en plan för ett större genomförandeprojekt med 

erfarenheter från det arbete som utförs inom ramen för detta projekt. 

3 Beställare/projektägare 

Noramacken Ekonomisk förening, Åke Sjöberg. 

4 Mål 

4.1 Effektmål - långsiktigt 

Norabygden utvecklas från gles bygd till tät ort. Tät på kommunikation, företagande, turism, 

tillgängliga naturupplevelser, kulturaktiviteter, nyttig lokalproducerad mat och råvaror mm. 

1) Norabygden uppvisar en årlig befolkningsökning på 1,5%. 

2) Antalet verksamma i lokala företag ökar med 2% varje år. 

3) Antalet besökare ökar med 20% under en 5årsperiod. 

4) En plats i Norabygden erövrar utmärkelsen ”Här är gudagott att vara!” 2018. 

 

4.2 Projektmål 

Projektet ska: 

1. Starta, etablera och utveckla nätverksträffar med fokus på näringslivsutveckling, nya 

företag och samverkan (lokala företag, föreningar, medborgare, fritidsboende, 

kommun, länsstyrelse, myndigheter mm). 

2. Ta fram och publicera en hemsida. Sidan ska presentera nyheter och aktuella 

evenemang och informera om bygden. Målgrupp är boende, fritidsboende och 

besökare. Se även https://prezi.com/a8egybdk3ou6/norabygden-var-framtidssatsning/  

https://prezi.com/a8egybdk3ou6/norabygden-var-framtidssatsning/


3. Ta fram och mångfaldiga marknasföringsmaterial (broschyrer, skyltar, skärmar mm) 

4. Skapa förutsättningar för att etablera minst ett företag med bäring på projektets idéer. 

5. Ta fram underlag för ett större genomförandeprojekt med bäring på detta projekt. 

5 Avgränsningar 

Projektets framgång förutsätter aktivt deltagande av kommun- och myndighetsföreträdare och 

de lokala aktörer som ska driva utvecklingen framåt. 

Geografiskt avgränsas projektet av sockengränsen för Nora socken. 

6 Utgångspunkter 

Fokus i projektet ligger dels på den turistslinga som etablerats runt Norafjärden, och dels på 

möjlig och önskvärd näringslivsutveckling i hela socknen. 

Det finns goda förutsättningar för utveckling enligt den rapport som togs fram av Euro Future 

2001 och som visar att: 

1) Vi själva kan och bör bygga en framtid baserad på delaktighet och gemensam dialog. ”Ett 

engagemang hos lejonparten av befolkningen är nödvändigt för att kunna vända situationen i 

kommunen.” 

2) Vi i Norabygden kan och bör bidra till att skapa en väl fungerande gemensam 

arbetsmarknad tillsammans med angränsande kommuner och andra kommundelar. 

3) BÅDE kommunen och kommundelarna i landsbygden bör utvecklas parallellt utifrån sina 

egna villkor. 

7 Intressenter 

 Existerande och framtida företag i Norabygden. 

 Föreningar. 

 Boende och framtida invånare 

 Fritidsboende och besökare. 

 Kommun och myndigheter. 

(här bör vi specificera behov och intressen så att vi blir tydliga, även hur vi ska kommunicera 

med intressenterna) 

8 Beroenden 

 Att ”Träffpunkt Nora” blir centrum för marknadsföring och service, och blir en 

träffpunkt för alla aktörer. 

 Att skolan åter öppnas, och eventuellt fortsätter att öppnas upp för aktiviteter och 

aktörer, och att där även finns stöd till lokal näringslivsutveckling (lokaler, utrustning 

mm). 



Se vidare i https://norabygden.com/produkter-och-service-i-norabygden/  

9 Påverkan 

Projektet kommer att ge unika möjligheter för de nyanlända som får uppehållstillstånd. 

Många har god kompetens och vilja till företagande och projektet kan bidra till att ge dem 

möjlighet att stanna och etablera sig i bygden. 

Projektet ska ge de unga i bygden större hopp och framtidstro. Det är till och med så att unga 

ska vilja flytta ut från storstäderna och etablera sig i Norabygden. 

Norabygden blir en ännu mer expansiv del av Kramfors kommun. En utveckling som alla 

kommuninnevånare kan vara stolta över och dra nytta av. Skatteintäkterna ökar och behovet 

av transporter till tätorten kan minska (paketutlämning, apoteksservice, systembolagsservice, 

myndighetsservice, skola mm). 

10 Risker 

Det här måsta vi gå igenom noga. Viktigt! 

11 Tidsplan 

Klicka här för att ange text. 

12 Resurser 

Klicka här för att ange text. 

13 Organisation 

Beställare: Noramacken Ekonomisk förening. Åke Sjöberg. 

Operativ arbetsgrupp: Margaretha Öhman, Kristina E Sundbaum, Per-Åke Nordquist, Ulf 

Lindberg, Tommy Bergqvist, Lennart Ramström 

Projektsamordnare: Ulf Lindberg 

Referensgrupp: Företag och föreningsliv samt Kramfors kommun som aktiv samarbetspartner. 

14 Kostnads- och nyttokalkyl 

Klicka här för att ange text. 

15 Finansiering 

Bidrag från jordbruksverket. 

16 Kvalitetssäkring 

https://norabygden.com/produkter-och-service-i-norabygden/


Klicka här för att ange text. 

17 Övertagande och acceptans 

Klicka här för att ange text. 

17.1 Acceptanskriterier 

Klicka här för att ange text. 

17.2 Effekthemtagning 

Klicka här för att ange text. 

18 Övriga direktiv 

Klicka här för att ange text. 

 


