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God Jul och Gott Nytt År!
Önskar Noramacken i samarbete med 
Nora Hembygdsförening, Norabygdens 
IK, Lövviks BIF, Nyadals Intresseförening 
och Ösbygdens Byaförening.

Utbyggnaden är klar!  

Vi vill förbättra Noraparken och ny 
bränsleleverantör är på gång.
Läs mer om utbyggnaden av Ica 
Strömmen på sidan 3.

En julhälsning

Besök gärna vår hemsida norabygden.com



Vi vill förbättra  
Noraparken

Föreningslivet har gjort en gemen-
sam framställan till Kramfors kom-
mun om åtgärder på markområdet 
kring Noraparken med syfte att göra 
området mer attraktivt och insatser 
för bättre tillgänglighet för rörliga 
friluftslivet, arrangemang och med 
primär målgrupp barn och ungdom 
samt för rörelsehindrade.



Vi vill förbättra  
Noraparken

Rymligare i utbyggd butik
Plötsligt stod utbyggnaden vid Ica 
Strömmen på sin plats. Den smälter väl in 
i huskroppen, som om den alltid funnits 
där. Butiksägare Erik Palmquist konstate-
rar att det gick fort när bygget väl kom 
igång, men också att det varit en lång 
förberedelsetid med mycket planering.

– Det har framförallt varit Noramacken 
med Åke Sjöberg och Lennart Ramström 
och jag som suttit och försökt komma fram 
till olika lösningar. Sedan har konstruktörer 
och byggjobbare varit med i hur vi kan 
utforma de olika delarna, berättar Erik.

I ansökningarna om finansiering har man 
också haft mycket stöd från länsstyrelsen.
Utbyggnaden blev klar under hösten 
2021 och i månadsskiftet november/de-
cember började utrymmena fyllas med 
varor och paket.

– Framförallt var det viktigt att postrum-
met blev klart till julhandeln då julruschen 
börjar. Det underlättar för medarbetarna 
vid kassan eftersom det blir enkelt att bara 
gå in och hämta paketen.

För kunderna innebär utbyggnaden kor-
tare väntetid när de ska hämta försändel-
ser från apotek, systembolag, eller post.
Det blir också rymligare för kunderna 
eftersom det blir mer plats i butiken. Här 
planeras även för en till kassa, så att det 
ska bli smidigare när det är mycket folk i 
farten. Det kommer att bli ett bättre flöde, 
framför allt under sommarmånaderna.
– Det känns riktigt bra, säger Erik.



God Jul och Gott Nytt År!
Önskar Noramacken i samarbete med Nora Hembygdsförening,  

Norabygdens IK, Lövviks BIF, Nyadals Intresseförening och  
Ösbygdens Byaförening.

Noramacken Ekonomisk Förening kommer 
under våren 2022 att byta bränsleleveran-
tör. Vi välkomnar Skellefteåbränsle AB till 
Nora och mer information om vad bytet 

innebär för våra kunder kommer att skickas 
ut under vårvintern 2022!

Ny leverantör  
till macken


