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Interpellation
Sedan 2005 har arbetet med revidering av planer och dokument rörande Nora stadskärna pågått.
Resultatet i form av byggordning togs i fullmäktige 2010-07. Den nya byggnadsordningen syftade till
att vara ett efterlängtat verktyg och en bra handledning för såväl kommunen, bolag, oss folkvalda
och fastighetsägare i stadskärnan.
Målsättning med dokumentet är att bevara, vårda och återanvända Noras stadskärnas
kulturhistoriskt och socialt värdefulla miljö i så stor utsträckning som möjligt.
Målsättningen är också att stadskärnas roll som handels-, service och administrativt centrum skall
vidmakthållas och den blandning av olika funktioner och verksamheter som kännetecknar
stadskärnan skall behållas och utvecklas. Alla förändringar skall föregås av omsorgsfull och
kvalificerad projektering så att kulturvärdena beaktas. Detta gäller såväl miljöer som enskilda
byggnader och såväl exteriört som interiört står det i dokumentet.
Under de senaste två åren har vi kunnat se en ombyggnad av



Resecentrum som befinner sig i en del av Nora där stora kulturvärlden exponeras
”Glasstorget” som är det torg som exponeras först då man kommer in i stadskärnan.

I byggordningen står om förhållningssätt till stenstaden ”Byggnadernas ursprungliga material och
utformning bevaras och underhålls i största möjliga utsträckning såväl exteriört som interiört.
Byggnader som förvanskats exteriört ska i de delar tidstypiska uttryck gått förlorade återställas.
Stationsanläggningen ska bevaras i så tidstypiskt uttryck som möjligt.”
…” stadens inredning ska anpassas och inventarier av teknisk natur bör få diskret placering.”
”I stadskärnan har man sedan länge använt svartmålade lyktor på stolpe eller konsolarm.
Utformningen bör styras av äldre lyktmodeller i Nora. Glödlampor eller motsvarande ljusfärg bör
användas. ”
”Natursten är det givna materialet, förutom kullersten, gatsten är målet att övergår till små gatsten i
solfjädersmönster på körbanor”
Även sopkorgar ska anpassas se vidare länk för mer utförlig beskrivning
http://kommun.nora.se/download/18.48017f1a1291d8a2b7b800030795/1377688839214/Del+1+By
ggnadsordning+f%C3%B6r+Nora+stadsk%C3%A4rna-F%C3%B6rdjupad%C3%B6versiktsplan3.pdf
Nedan redovisas några bilder från de senaste renoveringarna.
Landsbygdspartiet oberoende vill nu ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande.
På vilket sätt har berörda i kommun, kommunförbund, gemensam nämnd- och
förvaltningsorganisation, kommunala nämnder och bolag följt byggordningen vid ovan
nämnda ombyggnationer och förändringar?
Om det finns brister, på vilket sätt kan Nora kommun inför framtiden säkerställa att målsättningen
och syftet med byggordningen följs?
Pia-Maria Johansson
Landsbygdspartiet oberoende

Bilaga bilder från Åke Mossbergs arkiv

