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Det går bra
för Örebro
Örebro kommun växer både till
antalet människor och som nav
för handel, logistik och företa
gande. Arbetslösheten sjunker.
En av kommunens viktigaste
satsningar för 2017 handlar
om att höja resultaten i skolan.
28 nya miljoner satsas för att
stärka resultaten. Projektet
Topp 25 2025 markerar vår
långsiktiga ambition att
prioritera barn och utbildning
i Örebro kommun.
En positiv utmaning är att
antalet barn och unga växer
både i förskole-, grundskoleoch gymnasieåldrarna. Det är
en unik situation som ställer
krav på att varenda skattekrona
hanteras på bästa möjliga sätt.
De närmaste åren kommer vi att
lägga stora summor på repara
tioner och nybyggen av skolor.
Antalet äldre
ldre ökar också.
Därför satsar
ar vi på att bygga
bygga ut
platserna inom
nom vårdvård- och omsorgsboenden.
den. Det
Det innebär att
vi måste förbättra
rbättra effektiviteten
för att pengarna
garna ska hamna
på rätt ställe.
le. Just
Just nu
bygger vi utt välfärden
välfärden
i en takt vi inte sett
sedan 60-talet.
alet.
I Örebro samarbe
samarbetar vi över blockgränserna och har
en öppen dialog
med näringsliv
gslivet.
et.
Det märktes
es till
exempel under
nder det
stora ﬂyktingmotta
ngmotta
gandet förra
ra hösten.
I det arbetet
et måste
vi alla hjälpas
pas åt.

... Örebro sa
tsar 200
miljoner kron
or 2017
på att effekt
ivisera och
digitalisera ve
rk
samheter?

HÄR ÄR VÅR

Ekonomi
Hur hänger det egentligen ihop med skatteintäkter,
riktade statsbidrag och satsningar? Marie Hellgren,
biträdande ekonomidirektör, reder ut begreppen.
Under 2017 bedömer ni att Örebro kommer att få
skatteintäkter på 6,4 miljarder kronor.
– Kommunen får också generella statsbidrag
och utjämning på 1,6 miljarder kronor, och rik
tade statsbidrag. Totalt blir det 8,1 miljarder,
säger Marie Hellgren.
Varför får kommunen riktade statsbidrag och hur
mycket pengar är det?
– De riktade statsbidragen bedömer vi uppgå
till totalt 113 miljoner, varav 88 miljoner kronor
delvis är avsedda för ﬂyktingmottagning under
2017. Pengarna kommer bland annat att använ
das till skola och sociala satsningar. För ensamkommande och kommunplacerade får vi ersätt
ningar utöver detta.
Kommunen får också extra statsbi
drag för att det byggs mycket bostä
der, eller hur?
Marie Hellgren, biträdande
ekonomidirektör.

– Vi får ett statsbidrag som ska stimulera till
ökat byggande i kommunen. För 2016 får vi 60
miljoner kronor, 2017 tror vi att det blir mindre.
Barn- och ungdomskullarna ökar, vad innebär det?
– Det innebär både ökade intäkter via skatte
intäkter och ökade kostnader. I princip bygger vi
en ny grundskola om året under 5–6 år framöver.
Under 5 år satsar vi också 100 miljoner kronor
årligen på skolrenoveringar, totalt 500 miljoner
kronor.
Samtidigt blir de äldre ﬂer. Vad innebär det?
– Från 2020 ökar gruppen äldre över 80 år. De
har större behov av stöd och därför planeras nu
ﬂer äldreboenden. Trädgårdarna 1 är precis fär
digt och nu byggs Trädgårdarna 2 med ytterli
gare 25 platser. I Karlslund byggs ett äldreboende
med ett 70-tal platser. Dessutom genomförs ett
vård- och omsorgsboende i Stora Mellösa. Från
2021–2022 behövs ﬂer boenden för äldre.

➤ 100 KRONOR
KRONOR FÖRDELAS SÅ HÄR I KOMMUNENS VERKSAMHETER 2017:

Grundskola 22 kr
och
h skydd 5 kr
Infrastruktur oc

Arbetsmarknadsåtgärder
& ﬂyktingmottagning 1 kr

amhet 1 kr
verksamhet
Politisk verks
Stöd till funktions
hindrade 11 kr
Förskola 13 kr

Socialtjänst 10 kr
Övrig
pedagogisk
verksamhet
verksamhet 2 kr
Gymnasieskola 7 kr

Kenneth Nilsson, (S)
kommunstyrelsens
ordförande
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Äldreomsorg 22 kr

Fritid & kultur 6 kr

ANNONS

POLITIKERNA SVARAR

ETT HUS FÖR HELA LIVET

Vad tycker du är viktigast
att satsa på 2017?
SARA RICHERT, NICLAS PERSSON (MP)
Kommunalråd
Ett hållbart samhälle börjar med barnen. Därför
har vi ett särskilt fokus på dem. Målet med MP:s
budgetsatsningar är att skapa ett gott liv för våra barn,
och att bygga en grönare och mer levande stad.

KAROLINA WALLSTRÖM (L)
Kommunalråd
Liberala ramar för 2017 innehåller 35 miljoner mer
än alla andra på skolan. På lärare och undervisning,
inte bara lokaler. Fler satsningar är bättre omsorg för
äldre, funktionsnedsatta och de i utanförskap.

LENNART BONDESON (KD)
Kommunalråd
Att vi formar en medmänsklig kommun där barns,
familjers och äldres behov sätts främst. Vi vill ge skolan
arbetsro, och verka för ett rikt kulturliv och bra före
tagsklimat som skapar en attraktiv, hållbar kommun.

DANIEL EDSTRÖM (SD)
Kommunalråd

BESTÄLL
VÅRA
KATALOGER!

OM ALLA LEVDE PÅ SAMMA SÄTT SKULLE DET BARA
BEHÖVAS EN HUSMODELL. Men verkligheten är som
du säkert känner till inte riktigt så enkel. Livssituationer,
familjekonstellationer och en massa andra omständig
heter gör att vi alla har olika krav på vårt boende. Våra
75 ÅR I BRANSCHEN har gett oss kunskapen att bygga in
människors behov i våra hus. I våra kataloger hittar du
MÅNGA HUSMODELLER och vi är övertygade om att du kan
hitta ett hem som passar dig. ETT HUS FÖR HELA LIVET.
WWW.EKSJOHUS.SE
EKSJÖHUS I ÖREBRO
DANNE CEDER
OSKARSVÄGEN 3, ÖREBRO
TEL 019–12 10 15

Mer studiero i våra skolor, ökade resurser till
hemvården, återvandring och återställande av lag
och ordning i de invandrartäta stadsdelarna.

MURAD ARTIN (V)
Kommunalråd
Våra äldre måste ges en bättre omsorg. Omsorgs
medarbetarna behöver tryggare villkor och bättre
arbetsmiljö. Klyftorna måste minska. Vi vill höja de lägsta
lönerna bland kommunens personal, de flesta kvinnor.

ANDERS ÅHRLIN (M)
Kommunalråd
Vi vill att Örebro återgår till välfärdsuppdraget. Allt
för länge har örebroarnas skattepengar lagts på saker
som inte ger bättre välfärd. Det är dags att satsa på
mindre skolklasser, fler vårdplatser och ökad trygghet.

PER-ÅKE SÖRMAN (C)

Dags att börja
pensionsspara?
Det och mycket annat kan
du få hjälp med hos oss på
Swedbank Örebro.

Kommunalråd
I år lägger vi mer pengar på att öka våra äldres livs
kvalitet, och fortsätter att öppna ett vård- och omsorgs
boende per år. Vi vill att medborgarna ska få bestämma
mer själva och att det ska vara lätt att vara miljövän.

Utgivare: Örebro kommun.
För frågor om innehållet maila
kommun@orebro.se eller ring
019-21 10 00 · orebro.se

Välkommen!

Tidningsmakare: InPress, grundat av Conny Unéus.
Projektledare: Lars Jakobsson · Redaktör: Sofia Hillborg
Grafisk form: Sara Norkvist · Korrektur: Solveig Enblom
Repro: InPress · Tryck: V-TAB · InPress: 018-68 30 00 ·
www.inpress.com
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Skola&BARN

Timmarna går och barnen, Örebros egna historieätare, blir helt uppslukade av matlagning på vikingavis. På frågan om de skulle kunna tänka sig att leva på vikingainte helt främmande inför. Men vikingakläderna i säckväv är inte de snyggaste de har sett. – Helst skulle vi slippa dem, säger de och skrattar.

ÖREBROS EGNA

historieätare
Vikingar för en dag. I Naturskolan är det lättare för elever att ta till sig kun
skap om sådant som svensk historia, även om de inte kan språket perfekt.
Text: Johan Holmström Foto: Rikkard Häggbom

arnen sitter samlade
runt elden inne i kåtan.
De mumsar på mackor
och sippar på varm
choklad när plötsligt en kvinna klädd
i säckvävnad kommer in. ”Var är jag
någonstans?”, frågar hon förvirrat. Så
börjar äventyret den här dagen vid
Örebro Naturskola, då sex elever från
introduktionsklassen på Västra
Engelbrektsskolan prövar på livet som
vikingar. I en tidsmaskin följer de
med tillbaka till 1000-talet, de får vi
kinganamn och säckväv att klä sig i.
De spinner ullgarn med hjälp av en
slända, väver tyg till kläder och hug
ger sina namn i runskrift. De leker
gamla lekar, lagar vikingasoppa och
bakar bröd över elden. Och inte
minst ”bygger” de ett vikingaskepp.
–H
Hur stort tror ni att skeppet var?
frågar Magdalena Andersson, natur-

B

pedagog på Örebro Naturskola.
Hon tar fram en ritning och alla
följer henne ut på en stor äng och läg
ger ut grenar så att skeppets verkliga
storlek syns. Barnen blir imponerade.
Det var ingen liten båt.
FAKTA
Örebro natur
skola ligger vid
Naturens hus
och erbjuder
kostnadsfria
klassbesök samt
lärarfortbildning.
– Upplevelser
med alla sinnen
gör det lättare
för elever att ta
till sig kunskap,
säger Niklas
Jarl, enhetschef
på Naturskolan.

Utomhuspedagogik har många
fördelar, berättar Niklas Jarl, enhets
chef för Naturskolan. I utomhuspeda
gogiken används alla sinnen, språket
prövas och utvecklas på ett sätt som
barnen förstår även om svenskakun
skaperna är begränsade.
– Det här är ett bra sätt för nyan
lända barn att komma igång med sko
lan snabbt. Eleverna skapar kunskap
genom att sätta ord på egna upplevel
ser. Att lära sig ”skolspråket” i tradi
tionell undervisning kan ta upp till
fem år.
Allt Naturskolan gör är kopplat till

kursplanerna. Klassernas lärare samar
betar med pedagogerna på Natur
skolan om upplägg både i klassrummet
och i naturen. Introduktionsklasserna
kommer en gång i veckan och jobbar
med alla ämnen, men framför allt de
naturvetenskapliga. Radmila Johansen

”I utomhuspedagogiken
används alla sinnen och
språket utvecklas.”
är lärare för introduktionsklassen vid
Västra Engelbrektsskolan. Hon berät
tar att få av hennes elever har tidigare
varit i naturen.
– Vad är en svensk skog för den
som kommer från Damaskus? Många
är rädda i början och tror på allvar att
de kanske ska träffa på en tiger. Den
här vikingadagen är för många av
eleverna ett minne för livet.

Sociala investeringar – för att motverka utanförskap och framtida kostnader
Socia
Komm
Kommu
unens arbete med sociala investeringar
omfat
omfatttade 2016 nio satsningar på totalt 152
miljo
miljon
ner kronor. Sedan tidigare ﬁnns satsning
arna Samverkan
S
för teckenspråkiga, NP re

surs och samverkan, Skolfam, Team Oxhagen,
Specialpedagogisk kompetensutveckling och
El Sistema. Under 2016 tillkom tre satsningar:
Utomhuspedagogik, Bryggan, som förebygger

skolfrånvaro, och Brobyggarna, en satsning på
språk- och kulturkompetens för att stötta
familjer i Vivalla och Brickebacken.
De sociala investeringssatsningar som visar

ANNONS

Visste d
u att ...

tiden är Mohamed Shek och Essa Jawo

... Örebro ha
r som mål
att vara blan
d topp 25 av
landets skol
kommun
till år 2025? er

Utomhuspedagogik
”Utomhuspedagogikens inverkan för lärande” är en av Örebro
kommuns sociala investeringar. Satsningen riktar sig till nyanlända
elever i förberedelseklasserna samt årskurserna 5–8 på Västra
Engelbrektsskolan. Målsättningen är att 50 procent av de nyanlända
eleverna på skolan ska vara behöriga till minst yrkesförberedande
gymnasieprogram efter årskurs 9, jämfört med dagens 20–30
procent. Totalt berörs 160–170 elever av satsningen.

500 MILJONER TILL
SKOLRENOVERING
Örebro kommun satsar en halv miljard kronor till underhåll
av kommunala skolor mellan 2016 och 2021. Det är den
största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60-talet.
Arbetet har redan påbörjats med renoveringar av Sörbyskolan.
Därefter ska Gumaeliusskolan och Risbergska rustas upp.
Under perioden ska även en förskola per år ersättas, och
3 700 nya skolplatser ska skapas på grund av ett ökat antal
elever. År 2021 räknar Örebro kommun med att vara ikapp
de brister i underhållet som ﬁnns på skolorna.

BEKÄMPA BARNFATTIGDOMEN
Sedan 2013 har kommunen en handlingsplan med målet att
halvera barnfattigdomen till år 2020. Bland satsningarna ﬁnns
gratis sommaraktiviteter och kostnadsfri förskola. Att minska
andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll är ett mål för att
garantera alla barns rättigheter enligt barnkonventionen,
samtidigt som det bidrar till en socialt hållbar kommun. Sedan
satsningen började har andelen barn som lever i ekonomiskt
utsatta familjer minskat från 15 till 13,7 procent.

goda resultat ska implementeras i ordinarie kommunal verk
samhet och kunna spridas vidare och skalas upp. Kommunen
har jobbat med sociala investeringar sedan 2014.
Läs mer på orebro.se/socialainvesteringar

– Kunden får ofta det drömkök de inte trodde var möjligt,
säger säger Micke Bascuas, vd på Krafft Måleri.

Så blir drömköket möjligt

A

tt kliva in i Krafft Måleris butik vid Idrottshuset ger lust att göra en extrem makeover
hemma. Det första som slår en är hur
oerhört många tapeter man kan välja på. Sedan upp
täcker man utställningen med kök. Som enda butik i
Örebro har Krafft Måleri ett utbud som täcker allt från
märkestapeter och färg, till inredning och kvalitetskök.
Det som särskiljer butiken från andra återförsäljare av
kök, är fokuset på personlig service.
– Vi är totalentreprenörer vid köksprojekt, och
nästan alltid åker vi ut till kunderna för en kostnadsfri
mätning. På plats har vi en dialog där bästa möjliga
lösning ringas in, något vi sedan ritar upp i 3D. Ofta
leder det till att kunden får det drömkök de inte
trodde var möjligt att få till, säger Micke Bascuas,
vd på Krafft.
Krafft Måleri gör allt från att bygga skåp med special
mått och öppna bärande väggar, till att flytta avlopp
och bygga in spotlights. Allt finns i butiken: kök,
vitvaror, montering, snickeri.
– Det här gör att kunden har en och samma
kontaktperson genom hela processen, något som är
väldigt skönt och tryggt, avslutar Micke Bascuas.

KORT OM:
Krafft Måleri har som enda butik i Örebro ett utbud
med allt från färg och märkestapeter, till inredning
och kvalitetskök. Krafft är även ett måleri med 70
anställda, och företaget fyllde 120 år förra året.

krafft-maleri.se
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Att Örebro universitet växer syns. Novahuset på Campus Örebro och Campus USÖ är konkreta bevis. Rektor
Johan Schnürer tillträdde 1 juli 2016.

NYA UTMANINGAR FÖR
ÖREBRO UNIVERSITET
Nye rektorn Johan Schnürer har satt ribban högt för Örebro universitet.
Målet är Sveriges främsta lärarutbildning, att kraftsamla kring mat och
hälsa, och att öka samverkan med företag.
– ÖREBRO UNIVERSITET SKA vara med och utveckla samhället. Det ﬁnns så mycket vi kan åstadkomma
om vi jobbar över ämnesgränserna, och vid Örebro universitet är förutsättningarna extra goda, säger Johan Schnürer.
Han är professor i mikrobiologi. Har tidigare varit
vicerektor för samverkan i sex år vid Sverige lantbruksuniversitet i Uppsala, innan dess prefekt under 14 år och
nu rektor vid Örebro universitet sedan 1 juli 2016. Ett av
initiativen har sitt ursprung i hans engagemang för hållbarhet och livsmedelsfrågor.
– Jag har suttit i landsbygdsministerns nationella dialoggrupp och arbetat med den kommande livsmedelsstrategin, ett område inom vilket Örebro universitet har kompetens att bidra med.
HAN SER UNIVERSITETETS möjlighet att bygga en
för Sverige unik forskningsproﬁl inom mat och hälsa, som
kan möta de många utmaningar som samhället står inför.
Arbetet med att samla de olika byggstenarna från olika
discipliner som medicin, psykologi, idrottsvetenskap, sociologi, kemi, nationalekonomi, måltidsvetenskap med
ﬂera, har precis startat.
Det initiativ som kommit längre är det som ska utveckla
lärarutbildningen till att bli den främsta i Sverige, kännetecknad av ett högt söktryck från motiverade studenter som
möter en utmanande utbildning i stimulerande lärmiljöer.

6

– Vi ska bygga vidare på existerande goda initiativ och
prioritera kvalitet framför kvantitet.
Lärarutbildningen har stor betydelse för Örebro univer
sitet, eftersom den sammantaget är en av de största utbildningarna, berör många ämnen och engagerar en stor del
av personalen. Universitetets ambition är att skapa en lärarutbildning som kan bli en förebild för hela Sverige.
Initiativet har stöd hos Örebro kommun, regionens övriga
kommuner och utbildningsdepartementet.
ETT 70-TAL LÄRARE och studenter vid universitetet
har fått bidra med idéer om vad som krävs för att nå målet
och det blir en del i den utredning som professor Johan
Öhman leder. Utredningen ska även identiﬁera fram
gångsfaktorer från forskningen. Åsikter från skolorna ska
också ﬁnnas med i rapporten, som ska vara klar våren
2017. Den blir i sin tur grunden för det fortsatta arbetet.
– Det är ett högt satt mål, men inte omöjligt. Vi måste
ge våra lärarstudenter verktyg som bättre förbereder dem
för en komplex skolvärld. Det ﬁnns mycket att bygga på
i Örebro. Det har inte minst visat sig i olika utvärderingar,
säger Johan Schnürer.
Örebro universitet är till exempel ett av världens 400
främsta universitet i Times Higher Educations rankning
av 20 000 lärosäten. Times Higher Education genomför
årligen en av världens högst värderade universitetsrank

ANNONS

Örebro universitet har startat två nya civilingenjörsprogram och läkarprogrammet. Nu satsar universitetet på lärarutbildningen.

ningar, där man på olika sätt bedömer och väger samman
lärosätenas prestationer och genomslag.
DE UTVÄRDERAS UTIFRÅN ﬂera kriterier: utbildning,
forskning, citeringar, internationalisering och näringslivsﬁ
nansiering. Den främsta anledningen till Örebro universi
tets placering, är att universitetets forskares vetenskapliga
artiklar har citerats av andra forskare i större utsträckning
och därmed fått ett betydande internationellt genomslag.
– Redan 2015 var det just detta som medförde att uni
versitetet ﬁck en ﬁn placering. 2016 var resultatet ännu
bättre, vilket är ett gott betyg på kvaliteten i vår forskning.
Rankningar har stor betydelse när det gäller att attrahera
internationella studenter, forskare och lärare. De ger ökad
nationell och internationell synlighet, och är viktiga för att
till exempel kunna ingå strategiska partnerskap med ut
ländska universitet.
– PARTNERSKAP I OLIKA former är viktiga för att
universitetet ska kunna utvecklas, men också för att läro
sätet ska kunna bidra till samhället. Det är därför jag vill
satsa på samverkan kopplat till vår nya civilingenjörsut
bildning. Vi ska anställa samverkanslektorer som till hälf
ten forskar och undervisar och till hälften samverkar med
näringslivet, framför allt inom tillverknings- och ITindustri, säger Johan Schnürer.

FAKTA
➡ Örebro universitet har sin grund i den högre utbild
ning som etablerades i Örebro under 1960-talet.
År 1977 bildades Högskolan i Örebro genom en
sammanslagning av universitetsﬁlialen, förskollärar
seminariet, Gymnastik- och idrottshögskolan samt
Socialhögskolan.
➡ 1999 Högskolan i Örebro blir Örebro universitet.
➡ 2003 Örebro universitets Campus Alfred Nobel i
Karlskoga invigs.
➡ 2010 Högskoleverket beviljar Örebro universitet
examinationsrätt för läkare.
➡ 2014 Örebro universitets medicinarcampus
i Örebro, Campus USÖ, invigs.
➡ 2015 Universitetskanslersämbetet (tidigare
Högskoleverket) beviljar Örebro universitet
examinationsrätt för civilingenjörer.
➡ 2017 I dag har Örebro universitet 15 000 studen
ter, 400 doktorander, 510 lärare och forskare och
110 professorer. Ett modernt lärosäte med ämnes
mässig bredd och fokus på professionsutbildningar.
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Integration&UNGA

Ingången till skolan
Genom pilotprojektet Ingången får nyanlända barn
stöd av elevcoacher att komma in i det svenska sam
hället. Och praktisk hjälp att komma till skolan.

Visste d
u att ...

... Örebro vä
xe
har i dag dryg r och
t 142 000
invånare? 2
023
beräknas an
talet
närma sig
160 000.

Text: Soﬁa Hillborg Foto: Rikkard Häggbom

änk dig att du är 15 år
och nyss har kommit till
ett främmande land där
du inte kan språket eller
vet hur samhället fungerar. Skulle du
ha motivationen att gå till skolan
varje dag då? I det nya pilotprojektet
Ingången får nyanlända elever hjälp
av elevcoacher. Coacherna följer med
på skolbussen, är med på rasterna och
ﬁnns till hands för att förklara hur sa
ker och ting fungerar.

T

”Ibland är de ledsna och
saknar sina föräldrar. Då
känner jag igen mig. Jag
kom också hit ensam.”
Simone Gouriye är elevcoach och
stöttar elever i en förberedelseklass på
Odensskolan i Odensbacken. Hon är
sträng, men kärleksfull och talar för
utom svenska och engelska även syri
anska, turkiska och arabiska.
– De ﬂesta här är ensamkommande.
Att vi följer med dem gör att de kän-

ner sig trygga. Vi förklarar hur saker
och ting fungerar och hur man beter
sig, till exempel att man ska ha säker
hetsbälte i bussen.

FAKTA
Från hösten
kommer alla
skolor att kunna
ansöka om
elevcoacher,
och inte bara
för nyanlända.
– Att vi följer
med eleverna
gör att de kän
ner sig trygga,
säger Simone
Gouriye, elev
coach.

Naseer Ahmad är 15 år och kom
mer från Afghanistan. Han har pryd
lig handstil och drömmer om att bli
skådespelare.
– Jag kan inte så bra svenska än, så
det är skönt att någon följer med oss.
Sahiba Alawi är också 15 år och
från Afghanistan.
– Jag tycker mycket om skolan,
och jag älskar biologi och kemi. Jag
vill lära mig svenska snabbt, för min
dröm är att bli öronläkare.
Margareta Erestam Jensen är an
svarig för pilotprojektet. Elevcoach
erna anställs genom en sorts anställ
ningsstöd som heter Extratjänster.
– Dels fungerar coacherna som stöd
för eleverna, dels bidrar projektet till att
personer får arbete och förhoppnings
vis kan en del av dem inspireras att ut
bilda sig till lärare, berättar Margareta.

Sahiba Alawi, Naseer Ahmad och
Jaafar Almaliki som nyligen kom till
Sverige trivs i Odensskolan.
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Jourhem, kontaktfamilj, familjehem?

Campus Risbergska

Är du intresserad av att göra en insats
för barn, ungdomar eller vuxna
i behov av hjälp i sin vardag?
Läs mer på orebro.se/taettuppdag

På nyrenoverade Campus Risbergska
ﬁnns nu ett sammanhållet centrum för
vuxenutbildningen i Örebro. Varje
termin antas 2 500 elever till Komvux.

VALIDERA
KOMPETENS
Den som har arbetslivs
erfarenhet, men inte har
det dokumenterat, kan få
hjälp hos Örebro kom
muns Vägledningscenter.
Valideringen innebär att man
kartlägger och bedömer färdig
heter och kunskaper. Om man
har svensk eller utländsk yrkes
erfarenhet kan man på det
sättet få papper på sin kompe
tens. Det kan också handla om
att man översätter betyg, intyg
och certiﬁkat från andra länder
till svenska förhållanden.
Läs mer på
orebro.se/validering

PERRONGEN
För nyanlända barn och
ungdomar är Perrongen det
första mötet med den svenska
skolan. Här får nyanlända barn
och ungdomar som kommer till
Örebro kommun en introduk
tion till den svenska skolan.
Perrongens pedagoger kart
lägger elevernas tidigare skol
gång, gör en individuell plane
ring och ordnar skolplacering
på någon av Örebro kommuns
skolor.
I Perrongens introduktion till
den svenska skolan ingår
bland annat ett besök på
Kulturskolan. Yngre barn får
sedan delta i språkutvecklande
musikprojekt, medan äldre
barn får komma till
Kulturskolan och prova på
olika aktiviteter, som att spela
instrument, spela teater ellerr
dansa.

ANNONS

Actíva använder sig av metoden Supported employment. Vetenskapligt samarbete med Örebro universitet ger långsiktiga resultat när
det gäller att ge människor med funktionsnedsättning anställning. Från vänster Charlie Halldén, Johannes Larsson, Mathilda Jansson
och Jenny Gulstad.

Funktionsnedsättning
inget hinder på jobbet
Få tror på mirakel, men ibland äger de rum. Till exempel när en
person som avskärmats från arbete och socialt liv hittar dit igen.

S

tiftelsen Actíva ägnar sig åt att
förverkliga sådana mirakel. Årligen
hjälper de mellan 45 och 85
personer med funktionsnedsättning till
anställning, samtidigt som 20–30 börjar
studera. Dessa personer har ofta givit upp
hoppet om ett vanligt liv. Johannes Larsson
var en av dem. Men efter en utlandspraktik i
Maribor i Slovenien fick han först praktik
och sedan jobb på Kulturrummet Aniara.
– I Maribor jobbade jag åtta veckor med
att sätta samman kretskort. Vi satt fyra
personer i samma rum, och det var mycket
samtal och skratt. På fritiden umgicks jag
med de andra som åkt ner från Sverige, vi
hittade våra favoritrestauranger och en av
personerna blev en nära vän.
Erfarenheten gjorde att Johannes visade
både för sig själv och andra att han klarar
av att arbeta.
– Innan var jag deprimerad och satt
hemma. Nu sedan jag fått jobb har jag en

större vänskapskrets, ett hem utanför hem
met och jag upplever att jag behövs. Och
att tjäna egna pengar känns väldigt bra, det
blir ju ett sätt att hjälpa dem som hjälpt mig
tidigare.
Mellan 30 och 40 personer får praktik
utomlands via Actíva.
– Just utlandspraktik har visat sig vara
ett särskilt lyckosamt sätt att bryta passivi
tet och gamla vanemönster, säger Örjan
Samuelsson, verksamhetschef på Actíva.
Den nya miljön ger dem lust och energi att
bli självständiga.
De flesta Actíva stöttar är under 25 år
utan högre utbildning, ofta i kombination
med annan problematik. Men det är sällan
själva funktionsnedsättningen som är
orsaken till att de inte får jobb.
– Alla som får jobb förtjänar sin plats.
Det är bara vägen dit som de behöver
hjälp med, säger Örjan Samuelsson.

KORT OM
Actíva skapar möjlig
heter för människor
med funktionsnedsätt
ning genom att ge stöd
till arbetssökande och
arbetsgivare. På tio år
har 515 personer fått
jobb och 238 personer
börjat studera med stöd
från stiftelsen. Actíva ut
bildar även andra aktörer
runt om i landet i metoden
”supported employment”.
Actíva bildades 1989,
huvudmän är Örebro
kommun och Region
Örebro län.

www.s-activa.se

9

Miljö & HÅLLBARHET

Uppdrag:
Renare vatten
Allt som spolas ner i avloppet hamnar någonstans.
Därför arbetar reningsverket förebyggande för att så
få farliga ämnen som möjligt ska hamna i avloppet.
ill Skebäcksverket
kommer örebroarnas
smutsiga avloppsvatten.
Det renas och släpps sedan ut i Svartån. Restprodukten blir
ett fosforrikt slam som rötas innan det
sprids på åkrarna.
– Reningsverken är utformade för
att få bort kiss och bajs, men många
farliga ämnen kan dagens teknik inte
bryta ner. Då hamnar de antingen i
vattnet eller i avloppsslammet, säger
Helena Hasselquist, miljöingenjör på
reningsverket.

T

Foto: Fredrik Kellén

Text: Soﬁa Hillborg Foto: Rikkard Häggbom

FAKTA
Uppströmsarbe
tet, som leds av
Helena Hassel
quist, uppmärk
sammades och
vann kommunens kvalitets
pris 2015.

–På Skebäcksverket renas avloppsvatt
net innan det släpps ut i Svartån. Som
restprodukt får man ett slam som sprids
på åkrarna som gödningsmedel, berättar
Lisa Osterman, enhetschef.

Därför arbetar reningsverket tillsammans med miljökontoret för att
förebygga att farliga ämnen hamnar i
avloppet från första början. Arbets
sättet kallas uppströmsarbetet och har
inneburit att vattnet i Hjälmaren har
blivit renare.

”I dag har vi mindre
miljögifter i Hjälmaren.”
De farliga ämnen man vill få bort
kan vara giftiga tungmetaller som
kvicksilver, kadmium och bly, men
också sådant som läkemedel och ftala
ter. Eftersom Skebäcksverket följer en
tuff miljöcertiﬁering klarar avlopps
slammet från verket högt uppställda
miljökrav. Resultatet blir ett miljö
mässigt bra, lokalproducerat göd
ningsmedel.
Reningsverket och miljökontoret
samarbetar nära företagen i Örebro
för att hjälpa dem att minska sina ut
släpp. Bland annat tar man prover i
ledningsnätet för att spåra källor till
föroreningar. Ibland är det rena detek
tivarbetet. Arbetet ger resultat, även
om det tar tid. Sedan 1980-talet har
halterna av många tungmetaller i av
loppsvattnet i Örebro minskat med
omkring 70–80 procent. Det betyder
att det blir mindre giftiga ämnen som
rinner ut i Svartån och Hjälmaren.
– Vi har mindre miljögifter i
Hjälmaren i dag tack vare uppströmsarbetet. Det är positivt både för ﬁsken
och oss människor, säger Lisa Oster
man, enhetschef.

Visste d
u att ...

... du kan få
kostnadsfri
hjälp av kom
munens
energirådgiv
are att
minska dina
energi
kostnader?

GIFTFRITT
ÖREBRO
Exponeringen för farliga ämnen
ska vara lägre i kommunkoncer
nen än i övriga samhället – det
är det övergripande målet i de
strategier och den handlings
plan för Giftfritt Örebro som
beslutades 2016. Under 2017
avsätts 1,5 miljoner kronor för
utbyte av till exempel leksaker
och vilmadrasser inom försko
lan. Byggnader som uppförs
av kommunen ska ha lägre
miljöpåverkan än vad som krävs
av aktuell lagstiftning, och vid
upphandlingar ska ställas krav
på mer förnybara material och
att farliga ämnen inte får
förekomma.

ÅTERNYTTORNA
UPPSKATTAS
Många öre
broare utnyttjar
möjligheten
att lämna
in begag
nade saker till
Åternyttan (ﬁnns på alla återvin
ningscentraler i kommunen).
Under 2016 samlades 361 ton
in, som gick vidare till försälj
ning hos Röda Korset, Myrorna
och Bra Begagnat. Mängder av
möbler, kläder, elektronik och
porslin ﬁck på det sättet nytt liv
– bra för miljön.

Grön ﬂagg för skolorna

Ny klimatstrategi

I 27 skolor i Örebro kommun arbetar eleverna aktivt för
hållbarhet och har hissat Grön ﬂagg. Med Håll Sverige
Rents undervisningsverktyg Grön Flagg lär sig elever
om hållbarhetsfrågor på ett spännande sätt.

Örebro har målet att vara en klimatneutral kommun år 2045. För att nå dit måste alla hjälpa till.
Det handlar bland annat om att minska energiför
brukningen resa hållbart och äta mer vegetariskt.

ANNONS

PARKERA BILLIGT I CITY,
$19b1'3˨%2186
KÖP P-BILJETT RIV BILJETTEN
TAG MED
MED P-BONUSDELEN
P-BONUSDELEN
TAG

20 kr
Rabatt

20 kr
Rabatt

DU FÅR 20 KR RABATT
PÅ VARJE STÄLLE*
NÄR DU HANDLAR
FÖR MINST 200 KR
**GÄLLER
GÄLLER HOS
HOS VERKSAMHETER
VERKSAMHETERMED
MEDP-BONUS
P-BONUS
SKYLT
• GÄLLER
PÅ VERKSAMHETERNAS
ORDINARIE
PRISER
SKYLT
• P-BONUS
GÄLLER
PÅ VERKSAMHETERNAS
ORDINARIE
PRISER
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Bygg& UTVECKLINGSPROJEKT
Karta: TT Nyhetsbyrån

Byggen på gång i Ör
Örebro växer och många nya byggprojekt pågår, både för nya bostads
områden, äldreboenden och skolor. Samtidigt omvandlas gatumiljön i
centrala Örebro för att skapa en mer hållbar traﬁkmiljö.
VIVALLA

GRUNDSKOLOR
• Brunnskolan byggs ut, 125 nya platser hösten 2017.
• Sörbyskolan byggs ut, 175 nya platser hösten 2017.
• Gumaeliusskolan byggs ut, 180 nya platser våren 2018.
• Norrbyskolan byggs ut, 350 nya platser hösten 2018.
• Ny F-6-skola vid Tybblelund, Almby, 525 platser våren 2018.
• Ny F-6-skola södra Ladugårdsskogen, 525 platser hösten 2018.

HJÄRSTA

50/50-projektet:
Kommunen har tagit beslut om att åtgärda eftersatt underhåll vad
gäller ventilation, vatten och el på 14 skolor. Under 2017 åtgärdas
3 skolor, 2018–2021 7 skolor. Återstående skolor planeras bli
renoverade under början av perioden 2022–2025.
VÄSTHAGA

FÖRSKOLOR

ROSTA

• Väster Parks förskola, tillbyggnad 2 avdelningar, klart våren 2017.
• Förskolan Äventyret, ﬂytt till Propellervägen, utökning 2 avdel
ningar, klart våren 2017.
• Ny förskola i Bettorp, 10 avdelningar, klart sommaren 2017.
• Ny förskola vid Ekeskolan i Adolfsberg, hit ﬂyttar nuvarande
Leklustans förskola, utökning 4 avdelningar, klart sommaren 2017.
• Ny förskola Tybblelund, 10 avdelningar, klart sommaren 2017.
• Ny förskola på fd mejeritomten, 4 avdelningar.
• Ny förskola i Rosta, 5 avdelningar.
• Ny förskola i Mosås.
• Ny förskola i Södra Ladugårdsängen, 6 avdelningar.
• Återuppbyggnation av Kastanjegårdens förskola i Vivalla,
5 avdelningar.
• Ersättning av Lillåns förskolas lokaler, 5 avdelningar
• Ny förskola på norr, 10 avdelningar.
• Sörbyängen, två förskolor och verksamhetslokaler.

STORTORGET & TRÄDGÅRDSGATAN
• Entrén till Stortorget byggs om.
• Trädgårdsgatan och Alnängsgatan får mer stadskaraktär med
dubbelriktad gång/cykelbana från Rudbecksgatan till USÖ.

CYKELMÖJLIGHETER
• Ny gång- och cykeltunnel under Hedgatan vid Eurostop.
• Traﬁksäkerheten höjs för oskyddade traﬁkanter.
• Ny gång- och cykelbana till Electroskandias nya lokaler
i Munkatorp.

A
ERG
RGG
ADOLFSBERG

TRAFIK
• Iordningställande av Karlsdalsallén mellan Sörbyvägen
och Södra vägen.
• Iordningställande av Stenbackevägen mellan
Landbotorpsallén och Karlsdalsallén.
• Ombyggnation av Rudbecksgatan vid Kv. Gasugnen.
• Ombyggnation av Mosåsvägen vid Adolfsbergs centrum.
• Glommanbron byts ut.
• Landstormsvägen-Studievägen får en ny förbindelse.
• Bussgatan mellan Vallgatan-Universitetsgatan öppnas för
allmän traﬁk.

Så
å fungerar Öre
Örebromodellen
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Örebro kom
kommun har u
uppm
ppmärksammats för
sitt ef fek tiva pl
planarbete som
so underlättar för
bostadsbyggandet. S
bostadsbygg
Såå här går det till: Kom
munen kö
köp
per upp
p mark och
c gör en generell

planläggning som kan passa många olika
bostadsbyggare. Alla processer gås ige
nom på förhand, så att allt är överklagat och
klart. När ett företag vill bygga bostäder tar

det därför i genomsnitt bara 1,5 år från
markanvisning till byggstart. (I Stockholm
är tider på 10 år inte ovanliga.) Detta inne
bär att även mindre aktörer vågar bygga.

rebro

Visste d
u att ...

... från 1 juli
2015–30
juni 2016 by
ggstartades
2 277 bostäd
er
i kommunen
?

Vilken är din favorit
plats i Örebro kommun?
Text & Foto: Samuel Unéus

RINGSTORP

44 år, Adolfsberg
– Stadsparken är min favoritplats,
vattnet och dom ﬁna stråken
tilltalar mig.

INDUSTRI
Palmbohult: Söder
om Berglunda/väster
om Marieberg byggs
ett nytt område för
lager, kontor och
industri.

LENA KJELLIN

LANDMÄRKEN
• En ny vattenreservoar ska ersätta
Svampens funktion. Pågår.
• Citypassagen, ny kontorsbyggnad
vid Centralstationen. Byggstart 2017.
• Universitetsplatsen, nytt entréområde
med kontor, universitetslokaler samt
studentbostäder. Pågår.
• Campus USÖ, satsning på universi
tetssjukhuset och läkarutbildningen,
2014–2020.

ROLAND RUNHEIM
70 år, Centrum
– Naturens hus är en rogivande
och väldigt vacker plats. Det är
lagom långt att gå eller cykla dit.
Kommunen har gjort ett fantastiskt
jobb att återställa platsen.

EGZONA UKA
21 år, Norr

BOSTÄDER

NÄSBY
TYBBLE

VÅRD & OMSORG

• Trädgårdarna, etapp 2 – nytt
vård- och omsorgsboende på
Boglundsängen. 25 lägenheter
klara under 2017.
• Karlslund, nytt vård- och
omsorgsboende. 68 lägenheterhetsbyrån
T T Ny
klara under 2018.
• Adolfsberg, gruppbostad för
funktionshindrade. Sex lägenhe
ter klara under 2017.
• Lillån, gruppbostad för funkACKEN
BRICKEBAAC
tionshindrade. Sex lägenheter
klara under 2017.
• Brandskydd, ombyggnation och
förstärkning på ﬂera beﬁntliga
boenden, 2015–2018.

• Örnsro, 200 bostäder i å-nära
miljö. Byggstart 2017/2018.
• Sörbyängen, 550 bostäder.
• Södra Ladugårdsängen, 3 000
bostäder. Pågår. Färdigt 2025.
• Pappersbruket, 1 500–2 000
lägenheter. Byggstart 2018.
• Norra Ormesta, 500 bostäder.
• Varberga, Stadsutvecklings
projekt i samarbete med ÖBO.
• Holmen, Mer blandad stadsdel
med bostäder och grönska.
• Södra Bettorp, 400 bostäder.
Pågår.
• Tybblerondellen, 500 student
bostäder. Pågår.
• Österport, stadsdelen omvand
las från industri och handel till
stadsdel med 1000 nya bostäder
samt lokaler. Byggstart 2017.
• Gustavsviksområdet, bostäder,
kontor, hotell. Pågår.
• Kvarteret Mejeriet, 540 bostä
der och handel. Pågår
• Kvarteret Gasugnen, cirka
150 bostäder, kontor och handel.
• Mellringe, nya bostäder
planeras. Pågår.

– Min favoritplats är säsongsbeto
nad. Men på sommaren är det runt
slottet mitt i stan. Det är bänkar
runt hela, och alltid fullt med folk
och bra stämning.

MÅRTEN PERSSON
58 år, Bettorp
– Urskogen i Kilsbergen, där ﬁnns
otroligt ﬁna vandringsleder, eller
så ger man sig bara rakt ut i
skogen. Väldigt glad över att
Örebro har öppnat denna plats.

MARGARETA AHLSTEDT
71 år, Rynninge
– Favoriten är Karlslund herrgård,
det är så otroligt vackra omgivningar
och väldigt bra promenadstråk.

Byggbonus till Örebro
Om inte företaget börjar bygga inom överenskommen tid, går byggrätten tillbaka till
kommunen som kan ge den till en annan
bostadsbyggare.

Örebro kommun blev en av de 111 kommuner som
ﬁck dela på 1,84 miljarder i statlig byggbonus
2016. Örebro ﬁck nästan 60 miljoner kronor i
byggbonus, 20 miljoner mer än beräknat.
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24 timmar på Örebro Airport
AVGÅENDE - Det doftar kaffe i avgångshallen. Dagens
första flyg till hubben i Kastrup skall snart lyfta. I väntan
på boarding sitter en grupp på väg till mässa i Munchen,
några passagerare skall på möte i Bryssel över dagen.
Vid sidan av står Malva som är på väg till Manillastad på
volontärarbete. Bland några kvinnor som ska flyga till
London på nöjen pågår den sista sociala media uppdate
ringen innan ombordstigning. Bagage checkas in, passe
rar säkerhetskontrollen, och lastas. Stationspersonalen
öppnar dörrarna mot airside och avgångshallen töms på
resenärer.
Nästa flyg att taxa ut på landningsbanan är ett privatjet
med företagare som lyfter mot på Irland.
Nu börjar charterresenärerna som skall
till Teneriffa anlända. Utrymmena
i avgångshallen är återigen fullt.
Förväntansfulla resenärer kramar
om släktingar som lämnat vid flyg
platsen. I restaurangen är tempot
högt, mat och dryck serveras. Ett
barn trycker förtjust näsan mot
fönsterrutan och betraktar Thomas
Cook flygplanet med plats för 212
passagerare som förbereds för att lyfta mot
varmare klimat.
En bit längre bort på airside lastar rampersonalen gods
med förnödenheter för MSB som skall flygas till Erbil i
Irak. Nästa fraktjobb för dagen är förpackningsmaterial
till elektronikprodukter som skall flygas till Shanghai.
Den kinesiska besättningen förbereder flygningen tillbaka
med traditionell svensk fika. Under tiden lastas godslådor
under precision in i den stora flygplanskroppen. Frakt
terminalen fylls med dagens postgods som innan kvällen
skall flyga vidare.
ANKOMMANDE - Flyget från Kastrup har landat. Inom
kort kommer även Malmöflyget. Taxibilar väntar på

passagerare vid terminalen. Några åker mot hotellen,
restauranger och jobbmöten i centrala Örebro. En del
skall färdas vidare till företag i regionen. En utlandsbo
ende skall besöka sin släkting. Två studenter är på väg till
universitet för erfarenhetsutbyte. Turister från Nederlän
derna packar in sig i en minibuss på färd mot naturupp
levelser i Kilsbergen. Under eftermiddagen landar flyget
med energifyllda passagerare från Gran Canaria. Resenä
rerna ringlar ut, hoppar in i sina bilar och är inom kort
hemma. En kvinna väntar kvar på sin skjuts och betraktar
en ambulanshelikopter med passagerare som skall till
Regionsjukhuset i Örebro.
Mörkret har fallit, TNT och DHL nattliga ankomster
med gods har anlänt. Inom några timmar kommer
godset att fraktas vidare mot olika områden i Mellan
sverige. Under natten landar ett plan med en enorm
turbin som skall fraktas vidare i regionen med last
bil. Vid solens uppgång syns siluetten av ett SAAB
plan som flyger in från USA för service hos TAM.
Ett dygn har passerat, nu börjar ett nytt!

OM ÖREBRO AIRPORT - VISSTE DU ATT:
•
•
•
•
•
•
•

1 satsad skattekrona genererar minst 3 kr tillbaka i skattemedel till
samhället.
Under 1 år genomförs ca 10 000 rörelser på landningsbanan.
H«Ûq_hdYlkgej«\]lYjZ]lYj[Y,((h]jke]\Ûq_hdYlkj]dYl]jY\]lb©fkl]j&
2016 var passagerantalet ca 109 000.
Om alla årliga passagerare istället åkte bil till Arlanda (3per/bil) –
EglknYjYj\]l+.+nYjnjmflbgj\cdgl]laZ]dYklfaf_^¹jeadb¹f&
D©llYkl]Ûq_hdYf]lkgedYf\Yln©_]j*0(c_G[`\]llqf_klY,(-lgf&
MlZq__\YdYf\faf_kZYfYf©j[Y++((e]l]j&
orebroairport.se

Detta är en annons från Örebro Airport

Näringsliv

ANNONS

019-16 77 90
www.tranab.se
info@tranab.se

Välkommen med ditt projekt till oss på TRANAB.

Foto: Magnus Wahman

Vi utför idag uppdrag i Örebro, Katrineholm, Västerås,
Eskilstuna, Karlskoga. Våra kunder är Traﬁkverket,
Kommuner, Landstinget och privata kunder.

Allt ﬂer företag startas i Örebro kommun.

Grundvattenskydd Väg 52 Traﬁkverket
TRANAB ska utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ genom att med hög kompetens,
kostnadseffektivitet samt god lönsamhet medverka i kvalitets- och miljösäkrade
bygg- och anläggningsentreprenader för statliga, kommunala och privata kunder.

Hallå där...
... näringslivschef Fredrik Forsberg

Barnakuten USÖ Landstinget
Väg och VA är ett av TRANABS mer omfattande Vi utför mark- och grundläggningsarbeten för både
större och mindre projekt. Vi erbjuder även totalen
utförandeområde. TRANAB har även egen
treprenad där vi tar hand om allt inkl. projekteringen.
mätavdelning.

Fråga oss om du vill göra det svåra enkelt!

Vi bygger för din och Örebros framtid

Kvarteret Fallskärmen S:a Ladugårdsängen.
,QÀ\WWQLQJYnUHQ

Stämmer det att tillväxten ökar i Örebro kommun?
– Ja, Örebro kommun tilldelades nyligen priset Bästa
Tillväxt 2016 av kreditupplysningsföretaget Syna. I vår
kommun ﬁnns hela 410 aktiebolag som har ökat omsätt
ningen, nyanställt och gått med vinst.
Många företag väljer att investera i Örebro.
– Vi har haft en hel del stora etableringar på senare tid,
som Virtu, XXL och Lidl. Vi har också haft företag som
valt att expandera. Det senaste året har Örebro ryckt i
logistikrankningen och rankas nu på andra plats bland
Sveriges logistiklägen efter Göteborg.
Visst är det också så att det startas ﬂer nya företag?
– Ja, det stämmer. 16 procent ﬂer företag startades i
Örebro första kvartalet 2016 jämfört
med för ett år sedan. Vi inriktar oss på
en tidig dialog med företagen genom
Nyföretagarcentrum, Almi, Ung före
tagsamhet, Inkubera och unversitetet.
Nätverket gör det möjligt att hjälpa
nystartade företag att komma ut snab
bare på marknaden. Vi hade med 18
företag i Di Gasell i år, förra året var Näringslivschef
Fredrik Forsberg.
antalet 7.
Innebär det att de nya jobben ökar?
– Totalt startades 1 005 nya företag mellan september
2015 och september 2016. Den absolut största ökningen
ﬁnns bland företag med 10–51 anställda. De anställde
1 700 ﬂer personer under 2015.

.YDUWHUHW+HOLNRSWHUQ6D/DGXJnUGVlQJHQ
,QÀ\WWQLQJYLQWHUYnUHQ
Ett familjeägt och genuint Örebroföretag engagerat
i Örebros utveckling sedan 1940-talet.
Socialt ansvar och kvalitet är värdegrunden för oss.

Kontakt: 019-16 43 70, info@je-bygg.se

TILLVÄXT I SIFFROR
16 procent ﬂer företag startades i Örebro första kvartalet
2016 jämfört med ett år tidigare. Totalt startades 1 005 nya
företag från september 2015 till september 2016. Under
2015 skapades 1 700 nya jobb bland företag med 10 –51
anställda. Inför 2017 görs satsningar för att underlätta för
landsbygdens företagare, bland annat med intensiﬁerad
utbyggnad av bredband.
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Text: Soﬁa Hillborg Foto: Colourbox

AKTIV FRITID I VÄSTRA
GRÖNPEPPARPARKEN
Allt fler bostäder byggs i södra Örebro och
Ladugårdsängen. Därför behövs också fler rekre
ationsområden. Nyanlagda Västra grönpeppar
parken är med sina 8 hektar den största park
som har anlagts i Örebro sedan 1960-talet. Den
innehåller många anläggningar som uppmuntrar
till aktiv fritid, till exempel fotbollsplan, parkouran
läggning, lekplats, utegym och pulkabacke.

Prova på skridsko -gratis
Kommunen ger fler möjlighet att prova på skridskoåkning
– helt gratis. Nu finns skridskor och hjälmar i olika
storlekar att låna för både barn och vuxna i Bandy
hallen på Behrn Arena. ÖSK Ungdom Bandy
håller i utlåningsverksamheten på uppdrag av
kultur- och fritidsförvaltningen, och om
satsningen uppskattas kan tiderna för
utlåningen komma att utökas.
Öppettider för utlåningen finns
på orebro.se

OPEN ART

Kultur
& fritid

18 juni–10 september är
det dags för OpenART igen –
Skandinaviens största biennal för
samtidskonst med konstnärer från
hela världen. Mer än 100 konstverk kan upplevas på gator och
torg och andra oväntade
platser i centrala Örebro.
Som vanligt fri
entré.

Örebro har my
mycket att erbjuda när det gäller kultur och
fritidsaktiviteter. Från ﬁna parker och naturområden, till
fritidsaktivitete
idrottsanläggningar och kulturevenemang.
idrottsan
Upptäck landsbygden

Tornerspel

Favo
avorit i repris. Också i år blir
F
de
det medeltidsmarknad med
ttornerspel i Wadköping –
men denna gång i dagarna
tre, 7–9 juni. Till marknaden
kommer handlare som
säljer saker med medel
tidsanknytning, gycklare,
spelmän och hantverkare.
Man kan också smaka på
medeltidsmat och testa
många spännande spel
och aktiviteter som passar
både barn och vuxna. Prova
på bå
bågskytte, fäktning eller att
amla iihop magiska örter från
ssamla
Wadkö
adköpings egen örtagård. Varje
W
dag bli
blir det tornerspel med hästar
och
h rid
riddare i rustning, och precis
oc
som tid
tidigare är det gratis inträde.
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Som en del i satsningen på landsbygden
avsätter kommunen 2 miljoner kronor på
att främja naturturism under 2017.

HITTA UT MED NATURKARTAN
Med Naturkartan.se har du din egen guide till naturen i
Örebro kommun. Här får du information om skidspår, vand
ringsstråk, badplatser, grillställen och mycket mer. Det är
också enkelt att hitta barnvänliga och tillgänglighetsanpassade
besöksmål. Till många av de vackraste platserna i Örebro
kommun går det bra att ta bussen och Naturkartan ger dig
information om hur. Om du laddar ner appen kan du dessutom
använda Naturkartan ute på plats i naturen för att hitta rätt.

ANNONS

VÅRENS ALLSVENSKA
HEMMAMATCHER.
JÖNKÖPINGS SÖDRA IF DJURGÅRDENS IF
MÅNDAG 03 APRIL 19:00

ÖSTERSUNDS FK
SÖNDAG 16 APRIL 15:00

BK HÄCKEN

ONSDAG 26 APRIL 19:00

SÖNDAG 07 MAJ 17:30

GIF SUNDSVALL

ONSDAG 17 MAJ 19:00

IK SIRIUS

MÅNDAG 29 MAJ 19:00

Välkommen till Behrn Arena!

Köp din biljett på oskfotboll.se

19

Vård&OMSORG

Det spännande huset har ﬂera atriumgårdar och en inglasad vinterträdgård
med apelsinträd och palmer.
Elsa Peterson, 91 år, som tidigare hade en stor trädgård, trivs i sin nya bostad på Trädgårdarna.
– Jag ser fram emot våren och blommorna.

Trädgårdarna
ETT GRÖNARE ÄLDREBOENDE

Text: Soﬁa Hillborg Foto: Samuel Unéus

om namnet antyder, är
grönska ett centralt tema i
huset. Här ﬁnns två atriumgårdar och en vinterträd
gård. Tanken är att det ska kännas lätt
och naturligt att vistas ute.
– Växtlighet har en lugnande in
verkan på oss människor och vi mår
bra av utomhusvistelse, säger Malin
Duckert Ek, enhetschef.
Institutionskänslan lyser med sin
frånvaro på Trädgårdarna. Mycket trä
i fönsternischer och snickerier ger en
varm känsla och basfärgen är inte vitt,
utan grönt i olika nyanser. Här och
var ﬁnns öppna kök med inbjudande
sittgrupper. När vi hälsar på bakas det
chokladsnitt och de som vill får hjälpa
till. Att känna doften av nybakat sti
mulerar sinnena och också den som är
mycket dement kan få tillbaka min
nen av välbekanta smaker, dofter och
arbetsuppgifter.

S

För boende med demenssjukdom
håller personalen koll på olika parame
trar för att förbättra livskvaliteten. Vid
ångest eller oro sätts olika insatser in.
– En extra promenad, ett samtal,
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Foto: Fredrik Kellén

I nordvästra Örebro ligger ett vård- och omsorgsboende
som inte liknar något annat. Nyinvigda Trädgårdarna
har plats för 56 boende och mycket grönska.

”Ambi
tionen är
att skapa
Sveriges
bästa
äldre
boende.”
Linda Carlsson och
Malin Duckert Ek

ett glas mjölk vid sänggåendet. Det
ﬁnns annat än läkemedel, säger Linda
Carlsson, enhetschef.
I vår kommer man att börja plan
tera växter på gårdarna. Upphöjda
odlingslådor ska göra det möjligt
också för den som har problem med
rörligheten att njuta av att odla själv.
Elsa Peterson, 91 år, var en av de
första som ﬂyttade in på Trädgårdarna.
– Jag tycker att det är jättebra här
och det blir säkert ännu trevligare när
de har planterat färdigt. I vinterträd
gården ﬁnns till och med riktiga apel
sinträd! Nu ser jag fram emot våren.
Förut hade jag en stor trädgård och
jag älskar blommor.
Hennes lägenhet är 35 kvadratme
ter, och har pentry och badrum med
egen tvättmaskin. Elsa berättar att bar
nen hjälpte henne att möblera lägen
heten med välbekanta saker hemifrån.
– Det är gott att det ﬁnns sådan här
hjälp att få när man inte klarar sig själv.
Personalen är väldigt vänlig. Aldrig
gnäller de om man ber om hjälp.
I sittgruppen vid köket sitter en
grupp damer som brukar dricka efter
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... Örebro

middagskaffe
tillsammans.
– Det är fin
service här, vi blir så uppassade, säger
Mary Pettersson.
– Ja, vi beﬁnner oss ju i gnällbältet,
men det är väldigt penibelt: Vi har ju
ingenting att klaga på! säger Clary
Olsson.
Barbro Lindqvist gillar aktiviteterna:
– Det ﬁnns väldigt mycket. Gym
nastik, yoga och bingo till exempel.

Blagoje ”Jojje”Djordjevic, 75, ﬂyt
tade in i höstas efter att en propp gjort
honom förlamad i ena sidan.
– Det är fantastisk personal här.
Innan jag kom hit kände jag mig ett
tag som en säck potatis som ﬂyttades
hit och dit. Det är fantastiskt här.
Malin Duckert Ek säger att ambi
tionen är att Trädgårdarna ska bli
Sveriges bästa äldreboende.
– Vi tycker det är viktigt att man
kan fortsätta att leva sitt liv, möta gran
nar och nya bekantskaper. Och att det
ﬁnns mycket utrymme för det som är
positivt i livet, så att inte allt fokus
ligger på krämporna.

ANNONS

Foto: Scandinav bildbyrå/Marcus Lundstedt

Nu anpassar vi
hemvården för framtiden

Under hösten 2016 har det pågått ett intensivt föränd
ringsarbete inom den kommunala hemvården. I mitten av
januari 2017 var den nya organisationen på plats som innebär
cirka 10 miljoner kronor i mätbar besparing på årsbasis. Den
innebär också en bättre ekonomistyrning, som förväntas bidra
till större ekonomisk effekt på sikt.
Tidigare hade kommunen 100 procent av alla kunder på
hemtjänstmarknaden. Med den nya lagen om valfrihet är an
delen i dag 69 procent.
– Det som nu sker är att hemvårdens organisation anpassas
till antalet kunder för att få en ekonomi i balans. Att göra det
är inte gjort i en handvändning och verksamheten går fortfa
rande med minus, men man har kommit en bra bit på väg.
Vårt mål är bättre kontinuitet, mer ﬂexibelt stöd och en bättre
arbetsmiljö. Jag är glad över den positiva energi som funnits i
arbetsgrupperna under hösten, säger Camilla Andersson, om
rådeschef för hemvården.
Verksamheten har bland annat anpassat bemanning och
scheman utifrån behovet. Rekrytering görs på längre vikariat
för att minska behovet av korttidsvikarier. Detta inte bara för
att spara pengar utan också för att motverka stress för medar
betarna och öka kontinuiteten för kunderna.
Utvecklingen av digitala hjälpmedel sker överallt, och så också
inom hemvården. Ett exempel är nyckelfri hemvård som innebär
att personal från hemtjänsten kan öppna dörren till sina kunder
med en särskild mobiltelefon som bara används i tjänsten.
Alla hemtjänstens kunder med trygghetslarm får ett lås in
stallerat på sin ytterdörr som fungerar med det nyckelfria systemet,
samtidigt som kunden kan öppna dörren med sin vanliga nyckel.
Systemet innebär att hemtjänstpersonal snabbt kan komma in i
lägenheten när någon larmar och mindre risk för att nycklar kom
mer på vift. Systemet införs fram till sommaren 2017.

9LKDUERVW¦GHU
I¸UIUDPWLGHQ
'HW¦UP§QJDVRPKDUȵ\WWDWLQ
LHQ/XQGEHUJVIDVWLJKHWS§
VLVWRQHΖQWHV§NRQVWLJWG§YLS§
EDUD§UKDUE\JJWWUHQ\DIDVWLJKHWHUS§6¸UE\¦QJHQ9L¦UGRFN
O§QJWLIU§QHQQ\DNW¸US§RUWHQ
XWDQKDUIXQQLWVK¦UVHGDQVHQW
WDO9LWURUS§UHEURRFKYLOO
IRUWV¦WWDY¦[DK¦U2FKHIWHUVRP
YLVM¦OYDVNDI¸UYDOWDGHWYLE\JJHU
VHUYLWLOODWWE\JJDO§QJVLNWLJWPHG

NYTT SOCIALKONTOR I VIVALLA
I ett treårigt projekt öppnas ett nytt socialkontor i
Vivalla. Syftet är att sänka trösklarna så att familjer, barn
och unga ska ha lättare att komma i kontakt med
socialtjänsten för stöd. Socialtjänsten kommer i och
med detta att börja arbeta på ett nytt, mer relationsbyg
gande sätt. Tanken är att arbeta mer förebyggande och
komma in i ett tidigare skede när familjer behöver hjälp.
Det blir också möjligt att hålla ihop utredningarna på
socialkontoret i Vivalla.

K§OOEDUKHWLIRNXV

www.lundbergs.se
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SATSNING MOT RÖKNING
SKA FÅ FLER ATT FIMPA
Elva procent av invånarna i Region Örebro län är dagligrökare.
Genom opinionsbildningsprojektet Tobacco Endgame
är målet att den siffran ska halveras till år 2025.
Rökningen har starka negativa effekter. Dels drabbas
rökarna direkt med sämre hälsa och försämrade möjlig
heter till ett gott liv, dels går en stor andel av landsting
ens, regionernas och kommunernas resurser åt till att ta
hand om följderna av rökningens skadeverkningar.
Genom tobaksförebyggande arbete ska de negativa
konsekvenserna av rökning minimeras i Örebro län.
Regionrådet Marie-Louise Forsberg-Fransson, (S), var
en av initiativtagarna när man som första region gick

med i det förebyggande opinionsbildningsprojektet
Tobacco Endgame – Ett rökfritt Sverige 2025.
– Det var viktigt eftersom rökningen skapar ohälsa,
ofrihet, fattigdom och skadar vår miljö. Rökningen förstär
ker dessutom ojämlikhet eftersom arbetslösa, lågutbildade,
psykiskt sjuka och ensamstående kvinnor är de grupper
som röker mest. En minskning av rökningen skulle inne
bära en minskning av ojämlikheten, säger hon.
Region Örebro län har en särskild specialresurs,
Tobakspreventiva enheten, som arbetar med informa
tion, utbildning, samverkan och stöd till dem som vill
sluta röka och snusa. Det finns även rökavvänjningsstöd
på flertalet vårdcentraler, till exempel personal med
särskild utbildning. Inom vården gäller rökstopp inför
operationer för att minska risken för komplikationer.
En annan insats är att asylsökande får information om
riskerna med rökning. Annette Danesjö-Gustavsson är
hälso- och sjukvårdsstrateg på Region Örebro län:
– Minskningen av tobaksbruk är en del av Region
Örebros läns program för hållbar utveckling. Detta är
i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling som
lyfter fram att arbete mot tobakstillverkning och
tobakskonsumtion är nödvändiga för att nå målen.
�� Läs mer på:
www.regionorebrolan.se/slutaroka

31 MAJ

För att öka medvetenhet om kopplingarna mellan
tobaksbruk och tobakskonsumtion och fattigdom, miljö
förstöring och andra hinder för hållbar utveckling, har
Världshälsoorganisationen (WHO) startat kampanjen
Tobacco – a threat to development. Detta är även temat
på årets World No Tobacco Day den 31 maj.

Hållbar UTVECKLING
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– Man tröttnar aldrig på naturen här, säger David Persson som tillsammans med Fredrik Jansson underhåller Oset Rynningeviken.

Framtidsbygget
Ett industribygge blev startpunkten för ett framtidsbygge
i vidare bemärkelse. Ett större, mer tillgängligt naturreservat,
nya praktikplatser och jobb.
är företaget Elektro
skandia tillkännagav sina
planer på att investera
600 miljoner i ett nytt
centrallager i Örebro, var det förstås
ett positivt besked. Det var bara ett
problem. Byggplatsen låg precis intill
naturreservatet Oset Rynningeviken.
Både naturorganisationer och länssty
relsen hade invändningar. Många
kommuner skulle nog i det här läget
ha valt att säga nej till byggprojektet.
Örebro kommun påbörjade i stället
ett ambitiöst arbete.
– Vi utökade naturreservatet med
66 hektar och skapade ny våtmark för
att gynna skyddsvärda arter, berättar
Per Wedholm, kommunekolog.
En jordvall byggdes, dagvattnet
leddes om, gamla trädstammar ﬂyt
tades, holkar sattes upp och lövträd
planterades om. Dessutom nyplante-

N

Foto: Susanne Flink

Text: Soﬁa Hillborg Foto: Samuel Unéus

– Naturreser
vatet har ut
ökats med 66
hektar. 20
hektar ny våt
mark har ska
pats, 51 gamla
trädstammar
har ﬂyttats och
2 000 träd och
plantor har
nyplanterats,
berättar Per
Wedholm.

rades 2 000 plantor och buskar. Slutligen skrapade man av det översta
markskiktet för att ﬂytta med ﬂoran.
– Under sommaren har vi följt upp
hur det har gått, och vi har kunnat se
att fåglar häckar i holkarna och att
våtmarksfåglarna har hittat till det
nya området.

hade kunnat bygga vårt nya lager hade
vi blivit tvungna att ﬂytta.
Men en stor arbetsgivare som har
kunnat stanna kvar och ett ovanligt
ﬁnt, stadsnära naturreservat är inte de
enda resultaten av projektet.
– Det ﬁnns många pluseffekter. Vi
har också kunnat erbjuda människor
som står långt från arbetsmarknaden
Också för de mänskliga besökarna praktik och jobb. Det har varit en bra
har det gjorts satsningar. Nya stigar, affär för Örebro rent ekonomiskt –
grillplatser, skyltar och rastplatser. och har också gett stora sociala värden,
Från en bro kan man vintertid svagt
säger Hans Kreu, enhetschef på
skymta den nya byggnaden.
förvaltningen för utbild
Per Landenberg, logistik
ning, försörjning och ar
chef på Elektroskandia,
bete.
tycker att samarbetet med
David Persson arbetar
kommunen har fungerat bra.
med naturvård i området.
– Vi ﬁck hjälp av kommun
– Det känns jättebra när
ekologerna och stadsbygg
man ser resultatet av sitt
nadskontoret i projektet, och
arbete och hur ﬁnt det blir.
det var bra. För om vi inte
Jag har lärrt mig massor.

Årets säkerhetskommun

Var rädd om vattnet

Örebro har utsetts till årets säkerhetskommun 2016 för
”ett enträget och systematiskt säkerhetsarbete genom alla
led i kommunen”. Kommunens risk- och sårbarhetsmodell
används även av andra kommuner i länet.

Den torra sommaren har orsakat ovanligt
låga vattennivåer. Tänk därför på att inte
slösa i onödan med dricksvattnet.
Läs mer på orebro.se
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Hos oss är
vardagen
viktig!
JOBBA I
ÖREBRO
KOMMUN

Läs mer om hur det är att jobba
med oss på orebro.se/jobb

orebro.se/jobb

Foto: Tommy Andersson

Vi ska leverera bra tjänster för
dem vi är till för. Det ska vara
enkelt att leva och bo i Örebro
kommun.

