FRAMTID

NORA
en julhälsning
Nu bygger vi ut!
Noramacken har lämnat in en ansökan
om stöd för att utveckla området kring
Träffpunkt Nora, från Noraparken till
Torromsskolan. Läs mer på nästa sida!

God Jul och Gott Nytt År!

Önskar Noramacken i samarbete med Nora Hembygdsförening, Norabygdens IK,
Lövviks BIF, Nyadals Intresseförening och Ösbygdens Byaförening.

Besök gärna vår hemsida norabygden.com

Torbjörn Norell, ordförande i Noramacken, och
Erik Palmquist, butiksägare Ica Strömmen.

Samarbete nyckeln
till framgång
Vi närmar oss jul! Föreningslivet i Nora har
under året trots läget i landet fortsatt jobbat med Framtid Nora. Lövviks BIF jobbar
vidare med scen mm vid Föreningshuset
och Nora hembygdsförening har renoverat
hembygdsgården.
I skrivandets stund har Noramacken inlämnat en ansökan om stöd för att utveckla
området kring Träffpunkt Nora, från Noraparken till Torromsskolan, där underlag för
investeringar för barn och ungdom är prioriterat i arbetet.
Arbetet kommer att påbörjas snarast under
2021 om stöd beviljas från Kramfors Kommun. Beträffande detta återkommer vi!
ICA-Strömmen har märkt av en ökad kund-

krets efter att ha blivit utlämningsställe
för PostNord, och som ni ser på första
sidan i Julhälsningen pågår ett arbete
med att bygga ut affärslokalen för den
ökande hanteringen av Post och paket,
samt för förbättrad tillgänglighet inne i
lokalen. Om allt går väl påbörjas investeringen under vårvintern nästa år.
Samarbete är nyckeln till våra framgångar
med att utveckla och investera i Nora och
Kramfors Kommun och vi behöver bli flera
för att Framtid Nora ska bli ännu bättre!
Vi hoppas att ni upplever det positivt med
föreningslivets initiativ och vi vill passa på
att önska Er en riktigt GOD JUL och ett
GOTT NYTT ÅR!

Norabygden behöver
samlingsplats

Sanna Norberg,
Petra Ödling och
Rebecka Lindberg
i Noramackens st
är med
yrelse och arbeta
r för Norabygde
ns bästa.

En naturlig samlingslokal där det går att ha små arrangemang och hitta på saker
tillsammans och en lekplats för barnen är målbilden just nu för Sanna Norberg, Petra
Ödling och Rebecka Lindberg i Noramackens styrelse.
De trivs alla jättebra i Norabygden och har
sina familjer här. Sanna är nyinflyttad.
– Jag har precis kommit hit och trivs jättebra. Vi vill ha ett naturligt ställe där man
ordnar något, kanske en trubadurkväll,
quiz eller liknande, säger hon.
Sanna hoppas också att kunna arrangera
Allsång i Noraparken tillsammans med
Catharina Eurenius i sommar.
Trion känner flera som har tankar på att
återvända till bygden. Att ha en samlingsplats skulle betyda mycket för sammanhållningen, handeln och mycket annat.
– Det flyttar hit människor, men det är
samtidigt svårt att hitta varandra. Att träffas och lära känna nya människor i bygden
är svårt, säger Rebecka.
Petra håller med. Det kan fortfarande vara
lite knepigt efter tio år i bygden.

– Men barnen är bra på det, tillägger hon.
I ett längre perspektiv vill de att förskolan
ska vara kvar och att ett lågstadium startas
på nytt.
– Det är viktigt, också för att folk ska våga
flytta hit, säger Rebecka.
Jag tror att många vill ha byskolor, det
känns varmt med det och jag tror folk
tänker så, säger Petra.
Frågorna om samlingsplats, utbyggnad av
affären och samarbetet med kommunen är
högaktuella.
– På sikt händer det mycket och det finns
chans att påverka. Föreningen har lite
muskler att göra saker, säger Rebecka.
Nora är känt inom kommunen för att jobba
bra självständigt och föra bygden framåt.
– Vi gnäller inte, vi handlar och har bygden
med oss i det, avslutar Petra Ödling.

Vardagar 9-19
Lördagar 9-17
Söndagar 12-17

Strömmen
Ordinarie öppettider:
Vardagar 9-19
Lördagar 9-17
Söndagar 11-17

2 för

59:KAFFE

Gevalia 450g

10:/ST

VETEMJÖL
ICA 2 kg

15:-

/ST

SIRAP

12:/ST

CLEMENTINER
I NÄT
Spanien 1 kg

Erbjudanden gäller t.o.m. 13/12-20 eller så långt lagret räcker.

God Jul och Gott Nytt År!

Önskar Noramacken i samarbete med Nora Hembygdsförening,
Norabygdens IK, Lövviks BIF, Nyadals Intresseförening och
Ösbygdens Byaförening.

Öppettider Jul & Nyår:
Julafton 9-14
Juldagen 11-14
Annandagen 11-17
Nyårsafton 9-15
Nyårsdagen 11-15
Välkomna att ringa till oss i butiken
vid eventuella frågor: 0613-304 13

