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Tullie Bengtsson njöt av hamburgare.
Erik Ahl Larsson tyckte
det var roligt att
sumobrottas.

Kvartsfinalen i damsenior mellan
Willes Sugarbabes och Girl power
power hour slutade med 14-14.

Vintrosadagen – en stor succé
Sol, kraftig vind och fullt
av glada människor – så
kan Vintrosadagen 2017
beskrivas.
Efter en natt där regnet vräkte ner över
länet gick Vintrosadagen av stapeln
under sol och kraftiga vindar i mitten
på augusti. Vintrosa-mästerskapen i
fotboll och Vintrosa Beachhandbollcup
som tidigare har genomförts under två
dagar, hade i år, för andra gången, slagits ihop till ett enda stort evenemang
under namnet Vintrosadagen.
Med kringarrangemang som ponnyridning, godisregn och besök av bland
annat sopbil och brandbil vill man dra
besökare i alla åldrar. Och visst fanns
det något för de festa av de 500–600
besökarna – sumobrottning, hoppborg och backklättring var populära

aktiviteter bland barnen. Trots häftiga
vindar var det också många modiga
som vågade åka upp med skyliften och
se ut över nejden.
Det som skapade störst engagemang
under Vintrosadagen var så klart tävlingarna i fotboll och beachhandboll.
Ted Rylander, ordförande i Vintrosa IS
som stod för arrangemanget, berättade
att VM bara är för glada amatörer och
att det ska vara minst en av varje kön
på planen hela tiden.
I fnalen i fotbollsturneringen
spelade nykomlingarna Lanna mot de
regerande mästarna Latorp och vann
med 4-3 efter ett strafdrama.
Vinnare i damklassen i beachhandbolls-turneringen blev Lundabeach. De
yngre klasserna vanns av Tingeling &
Co, Arons hundar, GT Söder Pizzabröder och HK Järnvägen.

Fem backar klarade Bianca Gotlin av
innan backklättringen blev för svår.

Sjätte
Framtidsveckan
i Örebro
När hotbilderna om klimatet radas upp upplever
många en existentiell kris. Framtidsveckan som
genomförs vecka 40 vill vara en motbild.
Vecka 40, den 30 september till 8 oktober, genomförs den sjätte Framtidsveckan
i Örebro län. Framtidsveckan är en manifestation för ett hållbart samhälle och
ska tjäna som en motbild mot de dystra framtidsprognoserna. I hela länet pågår
aktiviteter som föreläsningar, marknader, klädbytardagar och utställningar. Budskapet är att vi påverkar mer än vi tror.

Framtidsveckan har
olika teman:

• Återbruk/kretslopp/cirkulär
ekonomi
• Hållbar energi
• Hållbar mat
• Konst/kultur /kreativitet
• Natur/livskvalitet/meningsfullhet
Gå gärna in på orebrolan.framtidsveckan.net och läs programmet.
Framtidsveckan genomförs i
samverkan med kommuner, föreningar, företag, organisationer, studieförbund, myndigheter, politiska
partier och enskilda personer.

Fördjupningsdag
om byggande för
landsbygdsnämnden
I slutet av augusti hade landsbygdsnämnden en fördjupningsdag. Temat
var ”Möjligheter och utmaningar med
att bygga på landsbygden och i mindre
tätorter”, med inriktning mot ferfamiljshus och större utbyggnadsområden med en- och ferfamiljshus.
Under dagen presenterades olika
byggprojekt som pågår eller planeras i
länet, bland annat Kilsbergshöjden som
är en utveckling av gamla sanatorieom-

rådet i Garphyttan och Guccudalen,
ett projekt i Latorp för ett modernt
boende i byform nära natur och stad.
Två projekt som visar på hur man kan
skapa nya möjligheter att bo på landsbygden utifrån attraktiva områden eller
livsstilstänkande.
Man pratade också om detaljplaner
och bygglov i Översiktsplanen, och
om vad som är landsbygdsnämndens
uppdrag.

Vad vill du
läsa om?
Välkommen att skicka in tips
på saker/ämnen/aktiviteter vi
ska ta med i nyhetsbladet.
Det kan också vara genomförda arrangemang – eller
kommande. Maila till
vincent.mossberg@orebro.se

Fyra föreläsningar
i Latorp
Latorps Byalag har fyra
arrangemang planerade
under hösten, varav tre
stycken pågår under Framtidsveckan.
Den 21 september hålls föredraget
Om krisen kommer. Det är Försvarsutbildarna som håller föreläsning
och ger tips om hur man ska klara
sig om exempelvis strömmen går i
72 timmar. Lokal var när nyhetsbladet gick till tryck ännu
inte bestämd. Se mer på hemsidan
www.latorpsbyalag.se
Under Framtidsveckan, som
handlar om hållbar omställning,
är det först Skörde- och hantverksmarknad vid Skölds Torp lördag 30
september. Då lagas bland annat
soppa på hemodlade saker som lämnats in, det fnns lieslip, och hålls
föredrag om svamp, ull och bin.
Lokala politiker är inbjuda.
Tisdag 3 oktober hålls föredraget
Plaståldern?! Finns det alternativ? då
Gunilla Larsholt från Hallagården
pratar om ulldjur och ger alternativ
till de material som används idag.
Onsdag den 4 oktober håller
Jonas Ludvigsson, professor, barnläkare och Latorpsbo, föredraget
Tio myter om gluten om tarmsjukdomar och hälsa. Lokal för de två
föredragen är Latorps skola. Tant
Grön kommer också att ha visningsträdgården öppen under Framtidsveckan.

Här skapas
nya möjligheter
att leva och
bo i Latorp
Inga nya hus i Latorp
på 20 år – det vill Stina
Viberg ändra på med
området Guccudalen.
Stina Viberg är uppväxt utanför
Latorp och mycket engagerad för att
den lilla orten ska överleva. Det är
över 20 år sedan det byggdes några
nya hus i Latorp, det fnns inget
trygghetsboende eller någon aktivitetslokal. Stina Viberg tänker sig
ett nytt område med både förskola,
villor och fotbollsplan.
– Jag har ett starkt landsbygdsengagemang och tycker att det är
kul att utveckla saker. I Latorp bor
det många äldre personer i villa.
De kanske inte riktigt orkar med
huset, men vill inte fytta härifrån.
Genom att man bygger exempelvis
ett trygghetsboende i Latorp kan de
sälja huset och öppna möjligheten
för barnfamiljer att fytta hit, vilket
bidrar till en levande bygd, förklarar
Stina Viberg.
Platsen för det nya området, som
Stina döpt till Guccudalen, ligger
direkt till höger när man svänger in
från Grävevägen mot Latorp. Där
är det idag betesmark, men Stina
Viberg och markägaren har gemensamt lämnat in en planbeskedsan-

sökan på stadsbyggnadskontoret i
Örebro kommun.
I Latorp fnns många föreningar,
men ingen stor neutral lokal där
olika evenemang och sammankomster kan hållas. För att bygden
ska fortsätta vara levande behövs
multilokal, fotbollsplan och utegym,
liksom förskola, hyres- och bostadsrätter.
– Latorp är ett område med
mycket harmoni där man kan bo
nära naturen, men ändå ha nära till
stan. Lugnet på landet är väldigt
läkande, livskvalitén kan öka om
man får bo modernt och bra på
landsbygden, säger Stina Viberg.

Stina Viberg framför området som
döpts till Guccudalen.

Fiber börjar grävas ned under hösten
I området Östra Granhammar och
Vintrosa kyrka håller Stadsnät fortfarande på med markägaravtal och
kundbesök har påbörjats.

På vissa platser kommer det att börja
grävas under hösten. Titta gärna in på
Stadsnäts hemsida för uppdateringar.
www.stadsnat.se/pages/fberpalandet

Flera boendeprojekt på gång
Är befolkningsökningen på landsbygden
en trend eller en tillfällig topp? Under
2016 ökade vår kommun med totalt
2 431 invånare, 1 778 i stan, 653 på
landsbygden varav större delen utanför
tätorterna. Befolkningen på landsbygden
ökar just nu relativt sett snabbare än i
stan, och ökningen är mycket större än
tidigare år. Till detta kommer att det nu
börjar komma igång byggande av ferbostadshus i fera av våra mindre tätorter
och nya aktörer presenterar projekt för
att skapa möjligheter för fer att bo utanför stadens gränser.
I kommunens landsbygdsprogram är
boende på landsbygden ett prioriterat
område och landsbygdsnämnden har
inlett höstens arbete med att träfa ett
urval av de som är med och påverkar
möjligheter och utmaningar för att
bygga på landsbygden. Flera spännande
projekt har presenterats, bland annat
Kilsbergshöjden; en vision för utveckling
av gamla sanatorieområdet i Garphyttan, Guccudalen; ett projekt i Latorp
för ett modernt boende för alla åldrar
i byform nära både natur och stad, ett
projekt för att se behoven och utveckling
av seniorboende i Östernärke och så fera
byggprojekt för bostads- och hyresrätter
på olika platser i kommunen. I Närkes
Kil fnns det visioner för hur det skulle
kunna bli fer bostäder i olika boendeformer, och på fera andra platser fnns
projekt för utveckling för boende och
verksamheter.
Vår förhoppning är att befolkningsökningen på landsbygden är inledningen
på en trend som står sig i många år. Med
gemensamma krafter kommer vi kunna
stärka möjligheterna att bo och verka på
en levande landsbygd i Örebro.

Hannah Ljung
(c) ordförande
Landsbygdsnämnden
Örebro kommun

Bidrag att söka!
För föreningar fnns olika bidrag att söka hos Örebro kommun.
Aktuella att söka är bidrag för utvecklingsprojekt för att stärka
insatser som underlättar att bo på landsbygden, evenemangsbidrag
för att främja existerande och uppmuntra till nya evenemang, och
startbidrag för att stimulera och gynna bildandet av föreningar.
Har du idéer om hur du vill utveckla din bygd kan du söka stöd
via Landsbygdsnämnden. Mer information fnns på kommunens
hemsida under adressen www.orebro.se/landsbygdsutveckling
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Bredbandserbjudanden
är förvirrande
Stadsnät, IP-Only och Telia – under våren har bredbandserbjudandena duggat tätt. Andreas Ernestam,
bredbandssamordnare på kommunen, reder ut vad
som händer med bredbandsutbyggnaden på landsbygden.
På fera orter i Örebro kommun
planeras bredbandsutbyggnad.
Information om vilka områdena
är och möjlighet att lämna intresseanmälan fnns på www.orebro.se.
Projekten ägs och styrs av enskilda
nätägare, till exempel Telia, IPOnly och Stadsnät.
– Det är positivt att fera aktörer
nu är intresserade av att bygga
ut bredband i Örebro kommun.
Men eftersom aktörerna konkurrerar med varandra kan det
komma erbjudanden från fera
håll, vilket kan bli förvirrande för
den enskilde. Som samordnare
för bredbandsfrågorna i Örebro
kommun är mitt uppdrag att träfa
de olika aktörerna och arbeta för

att utbyggnaden kommer igång så
snart som möjligt, säger Andreas
Ernestam, strateg i Örebro kommun.
På www.orebro.se kan du också
läsa den bredbandsstrategi som
fnns i Örebro kommun.

Har du frågor eller tips?
Kontakta Vincent Mossberg,
vincent.mossberg@orebro.se
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