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Karl-Axel Eriksson med en landskapsbild
från Öland.

Johannes, Julius och Melker sålde hembakta kakor till sexans klassresa.

Louise Johansson från Kanans Handelsträdgård i Järle hade morötter till salu för 20
kronor knippet.

Lyckad Ervalladag
Fotbollsderby, politiker och
lokal marknad på årets
Ervalladagen. Församlingshemmet, hembygdsgården och Lyckevallen stod
i fokus lördag den 9 september, då Ervalladagen
gick av stapeln.
Landsbygdsnämnden delade ut broschyrer, svarade på frågor och berättade
vad nämnden gör. Karl-Axel Eriksson
visade upp foton och målningar han
gör under signaturen K-eson.
– Jag cyklar tre-fyra mil i veckan

och hittar motiv i naturen. Ibland får
jag åka tillbaka senare för att få rätt ljus
för mina bilder, berättade Karl-Axel
Eriksson.
Mikael Rönnvall och hans nioåriga
dotter Amanda visade träsnideri och
motorsågskonst. Mikael hade sett
motorsågskonst och tyckte att det
verkade kul att prova.
– Den första uggla jag gjorde var jag
jättenöjd med, men nu när jag har gjort
ett par tycker jag inte att den där första
var så märkvärdig, förklarade han.
På Lyckevallen var det fotbollsderby
mellan Ervalla SK och IFK Lindesberg.
Under stort jubel slutade matchen med
6-3 till hemmalaget.

Mikael Rönnvall, motorsågskonstnär,
sålde en av sina ugglor.

Göljestigen
– en liten skatt i Kilsbergen
Kilsbergen innehåller
många vandringsleder,
bland annat Göljestigen
som inbjuder till härliga
skogspromenader och
trevliga utflykter.
Göljebäcken fyter i ringlande meandrar
genom skogen. Skinnarsågsfallet, Kilsbergens högsta vattenfall, forsar ner för
den lilla branten och en bit bort ligger
det fascinerande klapperstensfältet kvar
som en påminnelse om att Yoldiahavet
låg här för 10 000 år sedan.
Att Göljestigen, som ligger i närheten av Frösvidal, skapades beror på att
medlemmarna i Kilsbergens hembygdsförening lekte bredvid bäcken som
barn. Leif Troéng är en av hembygds-

föreningens ansvariga för Göljestigen.
Han berättar att den elvaåriga stigen är
populär.
– Den är väldigt välbesökt, i
augusti-september när jag åkte förbi
vid ett tillfälle stod det mer än 25 bilar
på parkeringen. På stigen fnns en stor
rastplats med grill, bänkar och ståbord
sedan tidigare. Men i somras när vi
såg hur mycket besök det var gjorde vi
i ordning två grillplatser till, det har
verkligen efterfrågats.
Tyvärr är inte Göljestigen vidare
handikappvänlig, men Leif Troéng
berättar att man har det i tankarna.
Vad krävs för att det ska göras?
– Det är mest pengar, men också att
vi har så få entusiaster kvar i föreningen, många har försvunnit på grund
av åldersskäl. Vi hittar inte nytt folk

som vill jobba med ideella projekt, men
så är det ju i många föreningar. Vi har
satt upp anslag på Göljestigen inför
arbetsdagar, så vi tror att vi kan hitta
hjälpen bland besökarna på stigen,
säger Leif Troéng.
Det fnns tre slingor att gå, de varierar mellan 1,1 och 5,5 km, vilket är
hela stigen. För den som vill gå längre
så ansluter stigen vid sjön Göljan till
Bergslagsleden. Har man små barn i
familjen kan det vara lagom att gå den
kortaste slingan och sen grilla korv
på någon av rastplatserna. Det fnns
många saker för barn att upptäcka;
man kan balansera på spänger, titta
efter bävrar eller berätta om att skogen
för mycket länge sedan låg på havets
botten. En plats för eftertanke och
samtal med andra ord.

Digital utställning om förslaget till ny översiktsplan
Översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro” är en planering för hela Örebro
kommuns utveckling de närmaste 25
åren. Den anger till exempel var nya
bostadsområden ska byggas, vilka
naturområden som ska skyddas, hur
landsbygden kan utvecklas och hur
Örebro stad kan se ut i framtiden. Det
färdiga förslaget till ny översiktsplan
ställs nu ut digitalt på orebro.se/nyo-

versiktsplan fram till och med den 19
januari 2018. Under våren var förslaget
till ny översiktsplan ute på samråd. Det
innebär att alla fck lämna synpunkter
på förslaget, och vi fck in över 700
synpunkter från örebroare, företag,
grannkommuner, organisationer med
fer. Tack för ert engagemang! Vi har
läst alla synpunkter och uppdaterat
förslaget efter samrådet. I samrådsredo-

görelsen på orebro.se/nyoversiktsplan
kan du läsa vad som har ändrats och
inte, samt motiveringar till detta.
Översiktsplanen ska bidra till att
Örebro kommun fortsätter vara en bra
plats att leva och bo på, även för framtida generationer. Läs mer om förslaget
till ny översiktsplan och hur du kan
lämna nya synpunkter på orebro.se/
nyoversiktsplan.

Medborgardialog
med barn i Ervalla
I oktober genomförde
Landsbygdsnämnden
en medborgardialog
med elever från låg- och
mellanstadiet på Ervalla
skola. Politikerna förklarade vad de gör, medan
eleverna berättade om sin
fritid och vad de tyckte
skulle kunna utvecklas i
Ervalla. Många önskade
att det skulle fnnas en
cykelbana som möjliggör
för elever att cykla till
skolan. Eleverna önskade
även fer aktiviteter, som
danskurser eller gymnastik, men också att
lekparken skulle anpassas
till äldre barn.
Eleverna var nöjda med
att bo på landet. De tipsade om att man kan odla
grönsaker, ha fera djur
och att luften är bättre än
i stan.

Kilsbergen finskt?
Forskare har hittat spår
som tyder på att norra
Kilsbergen koloniserades
av invandrare från Finland på 1500-talet. Sista
helgen i maj 2018 hålls
konferensen Finnsam,
Finnbygder i samverkan,
i Ånnaboda. Bocksboda
byalag har tagit på sig att
visa Bocksboda-Getingedalen för deltagarna.

Fiber på gång
I maj tog Fibergruppen
beslut om att man bygger
fbernät för Blackstahyttan, Frösvidal och
Ervalla. Projekteringsfasen innebär att de just
nu kartlägger och ritar
ut vart fbernätet ska gå,
samt planerar sträckorna
där de behöver gräva.

Vid Närkes Kils Hembygdsförenings kolmila
kunde man njuta av goda kolbullar.

Isabella Norén Creutz, till vänster, och Caroline
Pellrud, som visade upp bastflätning.

Eva Johansson visar en
vinkalk i reseetui som
prästen hade med sig till
gårdarna som besöktes.
Lars Andreassens får ser inte
vidare farliga ut!

Den fjärde blå
tråden välbesökt
Grönsaker, trädgårdsdesign och fårskinn.
Den blå tråden visade upp en levande Kils socken.
Den 23 september genomfördes Den blå
tråden för färde gången. Vädret var grått
och småregnigt, men besökarna kom
troget.
På Vallby Gård var det full aktivitet;
Rörbrakets eko-grönsaker sålde fna knippen med bland annat lök och rödbetor,
och många fascinerades av de stora ardennerhästar som visades upp. På Vallby gård
hyr man ut stugor och Isabella Norén
Creutz berättade att man har haft besökare från hela världen.
– Vi som bor i Sverige är ju vana vid
landsbygden, men våra gäster tycker att

det är exotiskt här, kontakten med djur
och natur som vi har.
I Närkes Kils kyrka visade kyrkvärd Eva
Johansson upp pärlbroderade kalkkläden
och prästklädnader. Möjlighet fanns också
att gå upp på sakristians vind och titta på
medeltida kalkmålningar. Vid Brukets får
och skinn berättade Lars Andreassen om
de Gotlands- och Hälsingefår som bor
på gården. Förutom fårskinn kunde man
köpa ull till kilopris.
Till det välgörande ändamål som valts
ut, Kvinnohuset i Örebro, skänktes 4 933
kronor efter dagens slut.

Tack för i år!
Det har varit ett intensivt år med
landsbygden i fokus som inleddes med
samrådsmöten om kommunens nya
översiktsplan. Många spännande möten
och mycket synpunkter och goda förslag
fck vi och Stadsbyggnadskontoret med
oss. Resultatet har blivit en översiktsplan som har med mycket om landsbygdens utveckling och vi vill tacka er alla
för stort engagemang!
Landsbygdsnämnden har under året
deltagit i fera evenemang, som Tysslingedagarna, Ervalladagen, Segersjödagarnas mässa och Kulturglädje i
Glanshammars bygd, för att presentera
vår verksamhet. Vi har delat ut bidrag
till företagsorganisationer och bidragit till många olika projekt, allt från
BMX-bana till förstudie av Hampetorps
hamn, samt till att nya föreningar
kunnat starta på landsbygden. Flera av
de föreningar som vi gett startbidrag
till tidigare år har nu startat upp olika
projekt vilket är extra roligt, både för
oss i nämnden och våra tjänstemän som
jobbar hårt för att ge goda möjligheter
till utvecklingen på landsbygden.
Nästa år kommer Landsbygdsnämndens nyhetsbrev ändra form från att
vara fyra separata nyhetsbrev till att
bli ett kommungemensamt nyhetsbrev.
Den tidigare uppdelningen byggde på
att det var områdesnämnder som gav
ut informationsbreven, men det fnns
mycket som rör hela vår landsbygd,
så nu kommer ni kunna läsa vad som
händer i alla väderstreck i kommunen.
Som vanligt tar vi gärna in tips på
evenemang och annat som kan presenteras i det kommande brevet. Hör av er
till Mikael Ekman på mikael.ekman@
orebro.se.
Tack för året som gått! God jul och
Gott Nytt År önskar vi från Landsbygdsnämnden!

Hannah Ljung
Ordförande
Landsbygdsnämnden

Sjätte Framtidsveckan
engagerade stort
Bokbord, svinnlunch och samtal
om mat gjord på insekter var några
av alla aktiviteter som arrangerades
under Framtidsveckan.
Den första veckan i oktober
anordnades den sjätte Framtidsveckan i Örebro län. Några av de
cirka 140 aktiviteter som fanns att
delta i var Erikshjälpens hållbara
modevisning, Niklas Edgren på
Egastronomi i samarbete med ICA
Maxi Universitetet ordnade svinnlunch med varor som annars skulle
ha kastats, måltidsekologen Ola
Albrektsson pratade om att göra
mat av insekter, det hölls föreläsning om vad man kan använda
som alternativ till plast, Länsstyrelsen hade panelsamtal om hur
man kan utveckla friluftsliv och
naturturism, och under en heldag

höll Englands mest kända hållbarhetsprofl Rob Hopkins olika
föredrag och grävde biokol.
En av dem som är med och
arrangerar Framtidsveckan är Ewa
Overmeer. Hon berättar att Framtidsveckan har uppmärksammats
mer i tidningar och sociala medier
i år.
– Många har velat vara med,
exempelvis landsbygdsbiblioteken
har varit engagerade och ordnat
bokbord, utställningar och haft
föreläsningar. Det är väldigt positivt. Det blir en Framtidsveckan
nästa år också, men med så många
arrangemang kanske vi drar ut på
det under en längre period och så
blir Framtidsveckan själva avslutningsfesten, förklarar Ewa Overmeer.

Fyra nyhetsbrev blir ett
Tysslinge, Axberg-Kil, Glanshammar och Östernärke – de fyra
landsbygdsområden som ligger i Örebro kommun. Tidigare har fyra
separata nyhetsbrev skickats ut till kommunens fyra landsbygdsområden men från och med 2018 slås de ihop till ett gemensamt nyhetsbrev. Det tolvsidiga brevet från Landsbygdsnämnden ges fortsatt ut
en gång i kvartalet.

Fiberanslutning
till landsbygden
I somras fattade nätägare beslut
om utbyggnad av fbernät i fera
områden på Örebro kommuns
landsbygd.
Det som hänt nu är att det fnns
nätägare som är intresserade av
att fortsätta utbyggnaden i områden som är ganska glesbebyggda.
Ytterligare uppemot 2 000 hushåll
på Örebros landsbygd får nu erbjudande om fberanslutning.
Fibernätet är samhällsviktigt då
det, bland annat, ger förbättrade
möjligheter till samhällstjänster,
arbete och företagande, så jag hoppas att så många som möjligt ansluter sig, säger Andreas Ernestam,
strateg på Örebro kommun.

Ny landsbygdsstrateg
Tove Ellingsen ersätter Kristin
Vettorato som landsbygdsstrateg på
Örebro kommun. Tove Ellingsen
kommer från ön Yxlan i Stockholms skärgård och är utbildad
agronom med inriktning landsbygdsutveckling. Tidigare har hon
arbetat som projektsamordnare för
matsuveränitetsveckan 2017.
Har du frågor eller tips?
Kontakta Mikael Ekman,
mikael.ekman@orebro.se
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