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Betalstation för
vattenuttag byggs
i Odensbacken

Fler båtar
i Hampetorp
Den låga vattennivån
i Hjälmaren kan ha bidragit till ökat medlemsantal
i Södra Hjälmarens Båtklubb.
Den låga vattennivån har gjort det
svårt att komma ut med båten från
småbåtshamnen i Skebäck, fera båtägare har därför valt att fytta båten
till Hampetorp och Storhjälmaren.
Hamnchef Anders Ohlsson vid
Södra Hjälmarens Båtklubb konstaterar att även i Hampetorp har man haft
problem med den låga vattennivån.
– Hamnbassängen har varit väldigt
grund i år. Vi har lämnat in ansökan
om återställning av botten och deponi.

Vi räknar med att kunna göra det
själva, bara vi får tillstånd att deponera
lermassorna.
I Hampetorp fnns fortfarande
vinterplatser kvar för den som inte har
uppställning för båten.
– Tio båtar har tillkommit det här
året. Det ligger också fyra-fem jollar kvar i år. Vi försöker locka hit fer
ungdomar, det är kul med föryngring,
säger Anders Ohlsson.
Hjälmarens Vattenförbund ansvarar
för regleringen av sjön. Mätningar har
utförts vid dammar i Eskilstunaån
vilka visade att mer än dubbelt så
mycket vatten som är tillåtet tappas ut,
vilket är en bidragande orsak till den
låga vattennivån i Hjälmaren.
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Det låga vattenståndet i Hjälmaren har gjort det svårt att ta sig ut med båtarna även i
Hampetorp.

I Örebro fnns idag tre betalstationer där företag och privatpersoner
kan köpa och hämta vatten. Under
2018 byggs ytterligare en betalstation med placering i Odensbacken.
Betalstationerna är till för uttag av
vatten för till exempel byggentreprenörer, asfaltsläggare, renhållningsfordon och spolbilsföretag.
Privatpersoner kan köpa vatten för
att till exempel fylla poolen. Betalstationerna är öppna dygnet runt,
året om. Vattenuttaget faktureras
enligt aktuell VA-taxa.
Befntliga betalstationer inne
i Örebro fnns på Skvadronvägen
13 på Aspholmen, i korsningen
Glanshammarsvägen/Genvägen på
Norr samt vid pumpstationen på
Heliumgatan i Vivalla. Vi återkommer med ytterligare information
när betalstationen i Odensbacken
tas i drift under 2018.
Vill du veta mer om befntliga
betalstationer besök www.orebro.se
och sök på ordet betalstation.

Under 2018 byggs ytterligare en betalstation med placering i Odensbacken.

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.

Nya vatten- och
avloppsledningar
i Kilsmo och Anstorp
att orenat avloppsvatten rinner ut i
Sottern.
Arbetet med att byta ut och renovera huvudledningar i Kilsmo och
Anstorp fortsätter. Närmast på tur
står Gröngårdsvägen och Gästgivarvägen.
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Under 2016-2017 har Vatten och
avlopp på Örebro kommun påbörjat ett arbete med att byta ut och
reparera trasiga huvudledningar i
Kilsmo och Anstorp. Arbetet görs
då det uppmärksammats att orenat
avloppsvatten rinner ut i Sottern
samt att fera hus fått in avloppsvatten i källaren. Detta beror bland
annat på trasiga huvudledningar i
gatan samt felkopplade stuprör och
husdräneringar.
– Nu har vi bytt ut huvudledningarna på vår första etapp som
är Vallvägen, berättar Sara Stake,
VA-ingenjör på Vatten och avlopp.
Det gör att berörda fastighetsägare
kan genomföra åtgärder, koppla
bort dag- och dräneringsvattnet
från spillvattenledningen och
istället koppla på sig på dagvattenledningen. Det minskar risken för
översvämning i källaren och andra
skador på fastigheten liksom risken

Sara Stake, VA-ingenjör på Vatten
och avlopp.

Fullsatt företagarmöte
I slutet på oktober hölls ett företagarmöte på Tegelhuset i Odensbacken.
Åza Zastell, tillförordnad näringslivsdirektör, och 30 företagare deltog.

Frågor som kom upp var kommunikation, upphandling, bredband och den
kommunala växeln.

Förstudien om kajen fortsätter
Arbetet med en ny kaj i Hampetorp
fortsätter. Bottenundersökningen som
gjordes i september gav ett positivt
besked; vattendjupet är bra och om

nödvändigt går det att gräva djupare.
När det här bladet kommer ut är sannolikt förstudien klar.

Noterna till Napoleonmarschen är väl använda.

”Vi håller
traditionen
levande”
Gamla noter restaureras så att
Sveriges äldsta mässingssextett
kan fortsätta spela.
Brefvensextetten, med
anor från 1850-talet, har fått
bidrag på 14 000 kronor från
Landsbygdsnämnden för att
restaurera notmaterial. Ordförande Lars-Gunnar Jörgensen
har varit med i sextetten sedan
1968. Han berättar att noterna
som används av sextetten är
gamla och vissa av dem svårlästa.
– Av tradition spelar vi alltid
vid midsommarfrandet i Brevens Bruk och vi vill säkerställa
att notmaterialet fortsätter att
fnnas kvar.
Det tidigast skrivna man har
hittat om sextettens framträdande är från 1850. Sextetten
har funnits i några olika
konstellationer men har aldrig
varit helt nedlagd.
– Det är häftigt! Vi har
instrument kvar från slutet av
1800-talet, till exempel esskornett och tenorbasun, som
vi spelar på för att få den rätta
klangen som en riktig brukssextett. Midsommartåget börjar
alltid med Napoleonmarsch, vi
håller traditionen levande, säger
Lars-Gunnar Jörgensen.

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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