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Äntligen fiber!

Fjärde gången
för Den Blå Tråden
Tio stationer med hantverk,
mat och musik när evenemanget Den blå tråden arrangeras ännu en gång.
Lördag den 23 september genomförs
för färde gången arrangemanget
Den blå tråden i Närkes Kil med
omnejd.
– Man kan säga att stationerna följer
Närkes Kils gamla sockenkarta. Vi
vill synliggöra det engagemang och de
kunskaper som fnns i området, säger

Annika Hübbinette Sundström, en av
de ansvariga.
På de olika stationerna fnns hantverk och mat, och så blir det lokala
artister, med bland annat en gospelkör
på utomhusscenen vid Blåbergen Pub
& Restaurang. Varje år har man en
insamling till välgörenhet och i år har
man valt att pengarna ska gå till Kvinnohuset i Örebro.
Mer information om Den blå tråden
fnns att läsa på hemsidan www.denblatraden.se.

Renoveringsbidrag till kvarnen i Klockhammar
Klockhammars Samfällighetsförening har fått bidrag från landsbygdsnämnden för att renovera kvarnen.
Kvarnen från 1800-talet är en
överfallskvarn där vattnet kommer
ovanifrån och rinner ner på vattenhjulet. Hans Nilsson, ordförande
i föreningen, berättar att kvarnen,
som inte är i bruk, är iordningställd
så att man kan gå runt inuti för att
få en historisk överblick.
– Vi har ordnat med belysning
så att man kan titta på kvarnhjulen.
För renoveringsbidraget på 10 000

kronor ska vi laga landgången in
i kvarnen. Senare ska vi ta tag i
putsen på fasaden. Med tanke på att
byggnaden är historisk har vi tagit
hjälp av folk som kan, i övrigt är
det vi i föreningen som bygger och
renoverar, berättar Hans Nilsson.

I slutet av augusti togs beslut att
Stadsnät lägger fberkabel i Närkes
Kil. Planen är att det skall vara helt
färdigbyggt under 2018.
Titta gärna in på hemsidan
http://stadsnat.se/pages/fberpalandet för uppdateringar.

Musik i Järlegården
Lördag den 28 oktober klockan
19.30 har Järle Byalag musikafton
i Järlegården. Örebrobandet Te
Bagari-Hayes Project, som har spelat
i Järlegården tidigare, spelar allt från
irländskt till Rolling Stones. Entrépris ännu ej bestämt.

Flytbrygga
och torpvandring
Bocksboda Byalag har fått 16 800
kronor i bidrag från landsbygdsnämnden för att ordna med en
fytbrygga vid Bocksbodasjön. John
Bärj, ordförande i byalaget, berättar
att man har vänt sig till länsstyrelsen och bett om tillstånd att lägga
ner den, men ännu inte fått svar.
Förhoppningsvis är bryggan klar att
använda nästa sommar.
Byalaget planerar en torpvandring i september-oktober, datum
är ännu inte klart, så håll utkik på
hemsidan www.bocksboda.se

Var ligger egentligen
Rasmusbyn?
I nummer två av Landsbygdsnämndens nyhetsblad skrev vi fel geografsk plats för Rasmusbyn. Rasmusbyn är belägen mellan Järle och
Södra Klysna.

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
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Nytändning för
kolmilan i Klockhammar

För femtonde gången har Kils hembygdsförening
byggt upp en kolmila utanför Klockhammar.

Lennart Möller visar bilder på tidigare
kolmilor.

– Arbetet med milan verkar ha fått
en nytändning, vi märker att nya
människor är intresserade av att hjälpa
till, säger Sten-Ove Bodin, en av de
ansvariga.
Runt 15 personer hugger ved och
arbetar kring kolmilan som ligger mellan Klockhammar och Lockhyttan.
Sten-Ove Bodin, en av de ansvariga,
berättar att det brukar vara runt 20
män och kvinnor som hjälps åt två
dagar i veckan för att bygga milan och
sedan turas om att vakta den när den
tänts.
I början av augusti började arbetet
med hembygdsföreningens femtonde
mila. Man reste ”kungen”, pålen som
är milans mitt. Därefter har virke
placerats lodrätt tätt runt kungen för

att minska tjuvdrag. Sten-Ove Bodin
berättar att milan nu får vila ett tag
innan man lägger på ett lager av granris och slutligen stybb för att täcka och
göra milan tät.
– Vi har märkt av ett nytt intresse
för att vara med och bygga upp och
sköta kolmilan som i år är 120 kubikmeter stor. Det är roligt att arbetet
verkar ha fått en nytändning. Det är
mycket nostalgi över byggandet och så
fkar vi en hel del, kokkafe och kolbullar ska det vara! När milan brunnit ut
säljer vi säckar med grillkol, det blir
något helt annat än briketter gjorda på
fabrik. Vi brukar ha runt 500 säckar
kol till försäljning, berättar Sten-Ove
Bodin.

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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