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Flygande start
för discgolfbana

Banhoppning var ett av tre moment vid SM i fälttävlan.

Stort intresse för
Segersjödagarna
Spektakulär terrängritt,
god mat och fint väder
var ett utmärkt recept när
Segersjödagarna genomfördes.
Under blå himmel och strålande sol
gick den 18:e upplagan av Segersjödagarna av stapeln sista helgen i augusti.
Mat med smak av Närke var temat och

i det stora tältet serverades bland annat
viltkebab, gösburgare, lammkorv och
speciell Segersjö-öl. Det fanns också
glass tillverkad på två orter i Närke.
Besökarna var många och kunde roa
sig med att prova trampolin-bungyjump, ta ridborgarmärke, titta på agility, hoppa i den stora hoppborgen eller
bli guidade av Robert MontgomeryCederhielm i Segersjö Gårdskyrka.
Fortsättning på sid 3.

Hampetorps föreningsgård har
fått bidrag från kommunen för att
anlägga en discgolfpark.
Under sommaren har det röjts
nära campingen i Hampetorp. Där
minigolfbanan låg och inåt skogen
ska det byggas en niohålsbana för
discgolf, eller frisbeegolf som det
också kallas. Landsbygdsnämnden
har beviljat Hampetorps föreningsgård 70 000 kronor som hjälp till
anläggningen. Robban Svensson
som håller i arbetet är väldigt glad.
– Vi är en ideell förening och vi
är så imponerade och tacksamma
mot kommunen som snabbt visade
intresse. Banan blir spelklar under
hösten, medan invigning hålls till
våren.
Robban Svensson säger att ambitionsnivån för discgolfbanan har
höjts varefter folk har visat intresse.
– Vi har förstått vikten av att
göra ett bra grundarbete från
början. Till skogspartiet som röjts
för hand kommer nu en traktor och
hjälper till att ta bort det sista riset.
Korgar är beställda och vi har sex
företag som sponsrar varsitt hål.
Banan startar vid gamla minigolfbanan kommer vara bra skyltad när
den blir klar. Det här blir jättekul!

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

Fortsättning från sid 1.

Fler besökare och ryttare än
någonsin på Segersjödagarna
Störst intresse skapade så klart
svenska mästerskapet i fälttävlan. I
år hade hela 80 ekipage anmält sig,
vilket gjorde att det första momentet, dressyr, fck lov att genomföras
redan på fredagen. Det som drog
mest publik var som vanligt terrängritten med spektakulära hinder
i terrängen längs med Hjälmaren.
Vann SM i fälttävlan gjorde Anna
Nilsson på hästen Candy Girl från
Tågarportens Ryttarförening.
På söndagkvällen efter avslutad
tävling berättar Robert Montgomery-Cederhielm, arrangör och
ägare till Segersjö Herrgård, att det
har varit en fantastisk helg med fer
besökare och ryttare än någonsin.
– Vi har inte haft en enda skada
i år och det är så skönt. Nu sitter
vi här och är lite vemodiga över att
det är slut, min fru Ann och jag.

Linn Elvkull passade på att ta ridborgarmärke på hästen Sally.

De utländska domarna har varit
helnöjda och tycker att vi ska satsa
på att hålla Europamästerskapet i
Young Rider på Segersjödagarna
2020 och så blir det nog.
Vad betyder det att landsbygdsnämnden är med och bidrar med
pengar till Segersjödagarna?
– Allt, skulle jag egentligen kunna
säga. Ibland känner man att ridsporten blir styvmoderligt behandlad
eftersom det ses som en kvinnosport.
Ishockey och fotboll får miljoner i
sponsorpengar, medan vi får kämpa
för att få det att gå runt. Att då
kommunen ställer upp med pengar
känns fnt. En sport där män och
kvinnor tävlar på samma premisser
borde uppmuntras, och då borde
både politiker och medier ställa upp
mer, säger Robert MontgomeryCederhielm.

Elin Göthlin, testade trampolinbungyjump.

Samverkarna Samverkarna ska göra färdigt
informationstavlorna under hösten.

Informationstavlor snart
klara i Odensbacken
Samverkarna i Östernärke kommer
under hösten att ha en föreläsningsserie
för företagsmedlemmar. Man fortsätter
att driva frågan om ett seniorboende i
Stora Mellösa.
– För de som haft gård behövs ett
boende när de inte längre orkar klippa
gräsmattor och skotta snö, men ändå
vill få klara sig själva, säger Bengt
Bronner, Samverkarna i Östernärke.
Man ska också göra färdigt informationstavlorna i Odensbacken och
arbeta vidare med förstudien om kajen
i Hampetorp. När nyhetsbladet gick i
tryck var bottenundersökningen ännu
inte gjord på grund av väder och vind.

Bättre avlopp och
mer fiber för Vinön
Många turister har besökt Vinön under
sommaren, både värdshus och cafeverksamheten har gått bra. I slutet av
augusti var det som vanligt lyskväll.
Kvällen var välbesökt eftersom personer
som gått tidigare kurser i utomhuspedagogik på ön också var inbjudna.
Fackeltåget gick över hela Vinön till
norra badet som fylldes av marschaller i
vattenbrynet.
Birgitta Åberg Andersson, vice
ordförande i Vinöns Kultur- och Hembygdsförening, berättar att det under
hösten kommer att bli ett stormöte om
avloppsfrågor där konsulter kommer
och berättar.
– Vi blir tvungna att ta tag i det
själva, för kommunalt avlopp verkar
det aldrig bli något här på ön.
Det jobbas också vidare med frågan
om fberkabel. Telia är intresserade av
att sätta upp en mast på Vinön och
Stadsnät kommer att lägga ner mer
fberkabel.

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

TELIA
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STADSNÄT

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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