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Det var fullbokat alla de tre kvällarna som Tjo i Tjögsta pågick. Här är amerikanen Doug Seegers på scenen i början av augusti.

Succé för Tjo i Tjögsta
”Ta en öl med kompisarna
och lyssna på en bra artist”, större än så skulle det
inte bli. Men Tjo i Tjögsta
blev succé och tre artister
är redan bokade inför
nästa sommar.
I år genomfördes för första gången
evenemanget Tjo i Tjögsta. I Ladan
1917 i närheten av Tjugestasjön hölls
under sommaren tre konserter med
Tomas Di Leva, Doug Seegers och
Larz Kristerz. Björn Wallgren, en av
de ansvariga för Tjo i Tjögsta, säger att

det mest var tänkt som en kul grej och
att man inte hade några förväntningar
på hur det skulle gå.
– Det var inga jättestora artister vi
bokade och det skulle inte bli så stort,
men det slutade med att jag jobbade
med det hela sommaren. Det har varit
succé, långt över förväntan, allt har
futit på i positiv anda.
För att folk från Örebro skulle
kunna komma ordnade man bussar
som gick direkt. Med höbalar, kulörta
lyktor och hamburgare grillade i gamla
dieseltankar skulle det kännas att man
hade kommit ut på landet.
– Jag har aldrig vart med om så stor
lokal uppslutning. Över huvud taget

är jag jävligt imponerad av Glanshammar, folk har hjälpt till ideellt och satt
upp staket och annat som har behövts,
säger Björn Wallgren.
Arrangörerna har redan bestämt att
det blir nya konserter nästa sommar.
– Det har spridit sig i artist-Sverige,
vi har satt Glanshammar på kartan.
Hittills har vi fått 20 förfrågningar
från artister som vill komma nästa
sommar och tre av dem är bokade.
Hela evenemanget skulle kunna bli
gigantiskt, men vi vill hålla det litet
med 700–800 besökare. Det ska fortsätta kännas mysigt med god mat och
grym musik.

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

Minskad skadegörelse
på Glanshammars skola
Krossade fönster och nedkastade takpannor – sådant
möttes elever och lärare ofta
av under förra läsåret. Men
med hjälp av föräldrar och
vaktbolag har det minskat.
Det har varit mycket skadegörelse på
Glanshammars skola det senaste året.
Man har böjt vindrutetorkare och
sparkat sönder blinkers på transportbilen som användes till matsalen, det har
varit inbrott och stulits datorer, fönsterrutor har krossats, och takpannor
och stuprännor har kastats ner. Fastighetsbolaget Futurum har haft mycket
att städa upp, främst efter helgerna.
Katarina Tammi, administrativ
samordnare på skolan, berättar att
man i maj tog kontakt med kommunens vaktbolag och satte in vakter

Med hjälp av föräldrar och vaktbolag har skadegörlsen minskat på Glanshammars skola.

på kvällstid tre dagar i veckan under
sommarlovet. Innan sommaren skrev
också rektor Berit Olsson på skolans
Facebooksida och berättade om problemen och bad föräldrar om hjälp med
nattvandring runt skolan.

Många besökare i kyrkan i sommar
Under en månad under sommaren har
Glanshammars kyrka varit vägkyrka.
Klockan 14 varje dag har kyrkklockorna ringt för andakt med präst Erik
Lindstrand. Tre onsdagar har Anna
Lundström, kantor, stått för musik
i samband med andakten. Det har
funnits fka och en utställning med
gamla kyrkliga textilier, vilket har
varit uppskattat, säger Annika Karlsson, administratör i Glanshammars
församling. Under de fyra veckor som
kyrkan var öppen dagligen hade man
951 besökare.
Samtidigt hade Ödeby kyrka öppet
med guidade turer under fem helger.
Det serverades fka och korv med bröd,
vilket 201 personer njöt av.

Under sommaren har det varit andakt varje
dag i Glanshammars kyrka.

Femårsjubileum för Kulturglädje
Lördag den 7 oktober är det dags för Kulturglädje – en dag full av hantverk,
konst och mat i Glanshammarsbygden. Samverkarna som håller i arrangemanget hoppas på extra stor uppslutning i år när det är femte gången som
dagen genomförs.

– Efter det har det blivit bättre. Under
sommaren var det bara några incidenter, någon krossad ruta, men inte alls
i samma utsträckning, säger Katarina
Tammi.

Ny motionsslinga
för Koljaborna?
De 30 medlemmarna i Kolja
Byalag fortsätter att hitta formen
som ny förening, berättar Bengt
Larsson, ordförande.
Precis som förra året hade man
i början av september en välbesökt
aktivitetsdag vid Lindholmen.
Man har tagit initiativ till Grannsamverkan, vilket har rönt stort
intresse både bland de permanent
boende och de med sommarhus i
området. Samtal förs med Trafkverket om att göra ett tak för
cyklar vid busshållplatsen när
cykelbanebygget från Örebro når
Kolja.
– I fera år har vi också funderat
på att hitta sätt att få till motionsslingor längs vattnet från Lindholmen till Esplunda. Som det är nu
går inte stigarna att använda under
hösten och våren, men vi vill att
det ska fnnas en motionsslinga
året om. Det ska vi jobba med det
här året, säger Bengt Larsson.

Bidrag att söka!

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

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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