
FRAMTID 
NORA
en julhälsning

Onsdag 11 dec kl 19.00 Nordviksskolan 
Moderatorer är Klas och Erik.

Upprop om samhällsutvecklingen i Nora
3 avgörande frågor
Skolan: F-3 för långsiktig positiv utveckling i god miljö
Församlingsgården: Rivning 2020? Eller utvecklad verksamhet?
Boende utveckling: Nora en vit fl äck på den kommunala kartan av investeringar!

Vi bjuder på fi ka

Onsdag 11 dec
kl 19.00Nordviksskolan

”NU ELLER 
ALDRIG”



Framtidens skola?

Framtidens mötesplats?
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6e dec 2018 
Björn Westin & Elin Westin

bebyggelsen i området. Parhusen är riktade mot varandra för att i mitten 
bilda en gemensam samlingsplats för de boende. Husen närmast vägen är 
lite högre för att avskärma, medans de bortre huskropparna håller sig lägre 
för att inte störa utsikt och kvällssol. 
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Nya bostäder

Nya fritidshus

N

Fritidshus
Med utsikt över kyrksundet tänker vi oss en samling fritidsboenden utspridda i olika nivåer. Det ska finnas 
en stark koppling till vattnet samtidigt som vi vill behålla naturen i området. Några mindre sjöbodar och 
bryggor kan skapa ytterligare kontakt med sundet, som kan knytas ihop med ett promenadstråk. Vi vill 
skapa en plats för alla i Nora att ta del av. 
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Nora
Framtida boenden

Två platser för nya grannar
Situationskartan över Nora visar 
förslag på två nya områden, 
markerade i orange. Det första 
är ett bostadsområde av parhus. 
Det andra området är en samling 
fritidshus längs med kyrksundet. 
De nya platserna ska samspela med 
de befintliga i kulör och material, 
med ett traditionellt formspråk som 
samtidigt väcker nyfikenhet och 
bidrar till ett framåtblickande Nora. 

Bostadsområde
Tanken är att en samling av fyra parhus ska tillsammans bilda ett 
nytt grannskap i Nora. Vi vill skapa en förlängning på den befintliga 
bebyggelsen i området. Parhusen är riktade mot varandra för att i mitten 
bilda en gemensam samlingsplats för de boende. Husen närmast vägen är 
lite högre för att avskärma, medans de bortre huskropparna håller sig lägre 
för att inte störa utsikt och kvällssol. 
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Folkmängdsprognos i Nora

Hämtat från Kramfors Kommuns 
Delområdes prognos, 2012
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Bilder och text till sista sidan. 

ETT AXPLOCK AV FÖRENINGARNAS ARRANGEMANG OCH AKTIVITETER 2018 

 

        

Allsångskväll i juli med Sanna och Catharina.            Slåtterfest vid Sälje fäbodar I juli 

 

     

Utveckling av miljöer i Torrom. Förstudie av 

 Kramfors kommun färdig våren 2019 

 

    

 Berghamn ett av naturmålen i LONA satsningen av 

Kramfors kommun. Ansökan inlämnad för investeringar 2019   

Föreningslivet i Nora tar 
täten i Kramfors kommun.
Investerat 50 miljoner i bygden 
    

2010 bestämde sig bygden för att bygga en 
egen mack.  Och gjorde det…

2011 Noramacken var med och stöttade 
uppstarten av Bredbandsutbyggnaden i Nora.  
2014 var det mesta klart…

2013 bedrev Noramacken tillsammans med 
övriga föreningar lobbyverksamhet gällan-
de förbättringar av väg 822, ”Lövviks-vä-
gen”.  2014 utfördes jobbet …

2013 stängdes Torromsskolan. Allt sedan dess 
har vi stridit för ett återöppnande av skolan.  
2018 öppnades den…

2015 bestämde sig bygden för att bygga en 
ny affär genom Noramacken Ek. förening, ” 
TRÄFFPUNKT NORA”.  Den 8/4 2017  
öppnade den…

2018 utnämndes Noramacken till årets Lands-
byggare i Ångermanland av Leader Höga Kusten.

   

Sjöbod Storön  Lona livskraftigt friluftsliv i Norabygden

2019 Föreningslivet är i dagsläget involverade i ett flertal projekt med inriktning på Lokal ut-
veckling. Utvecklar Storön som besöksmål genom ett EU-projekt som ska renovera sjöbod vid 
”Nyhamnen”. LONA del 2. Investeringar i natur och kulturmiljöer i Nora.

2020 Samarbete med Kramfors Kommun mfl kring samhällsutveckling?


