
Minnesanteckningar 
 
Möte med kontaktgrupp projekt Bo Verka Lev i Norabygden. 
 
Datum: torsdag den 13 januari 2022 
Tid: 18.30 – ca 19.30 
Plats: Internet Zoom. 
Närvarande: Per-Åke Nordquist, Bo Nordlöf, Anette Nordlöf, Bruno Fahlén, Tommy 
Bergquist, Monika Könberg, Bengt Könberg, Marie Berglund, Anna Nordlöf, Jeanette Ståhl, 
Klas Norberg, Anders Hysing och Kristina E Sundbaum 
 
1. Ordförande för mötet: Per-Åke Nordquist.  
Välkomna. Trassel med uppkopplingar till internetmötet orsakade att några deltagare som 
väntades delta tyvärr inte fanns närvarande. Utskick av protokoll sändes till alla berörda. 
 
2. Rapporter:  

• Fyra tomtegubbar vid ICA Strömmen på lördan vid julen. Fyra tomtar …….  
Intill öppen eld och med tomteluvorna på serverade Bruno Fahlén, Roger Svanholm 
Bengt Könberg och Per-Åke Nordquist glögg med pepparkakor och berättade om 
projektet.         
- Trevligt uppdrag och vi gör gärna om det! 

Kunder stannade upp och samtalade och visade uppskattning av projektets mål - att 
hitta nya bostadslösningar i bygden till de som söker hus i Nora med ljus och lykta. 
Tack Erik och ICA för sponsring av bjudgodiset och Tommy för Lövviks veden till 
brasan. En lyckad satsning som gärna kan göras om men bör då planeras o 
annonseras i god tid och de som medverkar är mera förberedda.  

• Hemsidan www.norabygden.com behöver nyttjas för information om projektet. 
Rapport om att projektet är i gång finns på hemsidan men bör kontinuerligt 
uppdateras och berätta för bygden vad som händer i projektet och inspirera 
Noraborna till intresse och bli delaktiga.  
 

3. Material med kartor och register:  Per-Åke rapporterade om att underlag finns 
tillgängligt för att kunna påbörja inventeringsarbetet. Arbetsgrupper delas in byavis. 
Grupperna kommer snarast att få tillgång till materialet för att självständigt se över 
vilka fastighetsägare som ska få ett informations/kontaktbrev. Lokaler för 
arbetsgruppernas träffar kan ordnas på Nordvik om det behövs. Eventuella kostnader 
för arbetsgrupper såsom telefon, transporter, fika mm kan bekostas av projektet.  
 

4. Informationsvägar för projektet:  
* Hemsidan ska nyttjas och hållas aktuell med rapporter. Bruno åtog sig uppgiften.  
* Mail. Samtliga maillistor för bygdens information nyttjas. Samma information som 
läggs ut på hemsidan kan även meddelas via mail till så många som möjligt. Bruno 
och Per-Åke   ansvarar.  
* Norabygdens Face-bokgrupp hålls informerade. Bruno och Per-Åke ansvarar. 
 

5. Separat Mail-grupp ordnas för Kontaktgruppen som jobbar med projektet.  



Per-Åke ansvarar. 
 

6. Kontaktbrev till fastighetsägare. Det kontaktbrev som finns skall revideras och göras 
mera inbjudande. Beslutades att varje arbetsgrupp uppdras att lämna förslag och 
synpunkter. 
 

7. Alla mötesdeltagare uppdras att se över möjlighet att få fler intresserade av att 
engagera sig i projektet och bidra med information.  
 

8. Utskick till Arbetsgrupperna:  bifogas protokoll, maillista till respektive arbetsgrupp 
och kontaktgruppen för projektet, kartmaterial och mottagaradress till fastigheter 
samt kontaktbrev för revidering. Per-Åke ansvarar tillsammans med Kristina. 
 

9. Planerat stormöte skjuts fram. Kristina uppdras att kontakta Thomas Edblad fd VD 
Sidensjö Sparbank och meddela att vi önskar få återkomma med förslag på nytt 
datum för informationskvällen. 
 

10. Sammanfattning: Det saknas för närvarande kontakter i bl a Nyadal och några andra 
byar. Utifrån det material som vi har tillgängligt och de kontaktpersoner som finns 
påbörjas arbetet med inventering i arbetsgrupper så snart som möjligt. En 
kontaktperson för respektive grupp utses. Övriga byar ansluts till projektet så snart 
som möjligt. Arbetsmaterial distribueras så snart som möjligt. 
Bättre förutsättningar behövs för mötesverksamhet över Internet. Frågan behöver 
behandlas. Samtliga deltagare föredrar att träffas över fysiska möten men rådande 
situation med Covid begränsar möjligheten för närvarande. Varje arbetsgrupp 
bestämmer själva sitt upplägg för sina möten.  
 

11. Avslutning. Per-Åke tackade alla för deltagandet i mötet och bad om överseende för 
uppkopplingstrasslet samt att han ser fram mot att träffas på ett vanligt möte så 
snart som möjligt. 
 
 
 

För mötesanteckningarna 
 
Kristina E Sundbaum 
GaviksTorpet B&B 


