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Notiser och allmän information

Landsbygdsnämnden går nu in på 
slutspurten av den här mandat- 
perioden och ser fram mot en  
intensiv höst med många aktiviteter 
på olika orter i kommunen. 

Bland annat kommer vi att  
besöka Vintrosa och Glanshammar 
för att tillsammans med de boende gå 
runt och se vad kommunen kan göra 
bättre. Vi kommer ha nämnd och 
dialogmöten i Bocksboda och  
Gällersta, och vi kommer att delta på 
olika evenemang. 

Vi har nyss röstat i kommunalvalet 
och när detta skrivs är det inte klart 
ännu hur den politiska ledningen 
för de kommande fyra åren ser ut. 
När 2019 inleds så kommer vissa av 
Landsbygdsnämndens ledamöter vara 
helt nya, och andra fortsätta ytter- 
ligare fyra år.  

Nämndens arbete med att träffa 
människor och prata utvecklings- 
frågor på landsbygden liksom upp-
draget om att se till att hela  
kommunen har med landsbygds- 
perspektivet kommer att fortsätta. 

Under våren har Landsbygds- 
nämnden träffat företagare för att 
prata mer förutsättningar för att driva 
verksamheter på landsbygden. Det 
finns ungefär 2500 företag på lands-
bygden i vår kommun som sysslar 
med allt från lantbruk till e-handel. 

Naturturismen växer och allt fler 
landsbygdsföretag bidrar i dag till 
kommunens besöksnäring som är en 
stor tillväxtfaktor. 

Två viktiga faktorer för före- 
tagandet är bredband och vägar. 
Nämnden driver dessa frågor för att 
kommunen ska påverka i rätt riktning 

även om vi inte har direkt rådighet 
inom områdena. 

Det finns fortfarande möjligheter att 
söka bidrag från Landsbygds- 
nämnden under hösten. Läs mer på 
sista sidan och hör av er om ni har 
frågor!

Hannah Ljung
Ordförande 
Landsbygdsnämnden

Landbygdsnämnden ser fram emot 
en intensiv höst med många möten

Sms-meddelande 
vid vattenläcka
I samband med att vatten- 
läckor inträffar på det 
kommunala lednings- 
nätet kan du få sms med 
information och röst- 
meddelande till fasta 
telefoner. Sms-utskick görs 
även vid planerade vatten- 
avstängningar. Du som har 
fyllt 16 år, är folkbokförd i 
Örebro kommun och har ett 
telefonnummer registrerat på 
din folkbokföringsadress 
kan ta del av dessa utskick. 
Gå in på orebro.se och sök 
på ”sms läcka” för mer 
information.

Betalstation för  
vatten i Odensbacken
I Örebro tätort finns redan 
tre betalstationer där före-
tag och privatpersoner kan 
köpa och hämta vatten. I 
höst öppnar en i Odens-
backen och fler betal- 
stationer planeras runt om 
i kommunen. Det innebär 
att de som använder stora 
mängder slipper åka fram 
och tillbaka till Örebro 
för att hämta vatten. Det 
underlättar vardagen och 
innebär färre transporter. 
Betalstationerna är öppna 
dygnet runt, året om. För 
att kunna hämta och köpa 

vatten registrerar man sig 
som kund och hämtar ut 
en nyckel på kommunens 
förråd på Skvadronvägen 
13 på Aspholmen i  
Örebro. Nyckeln fungerar 
på samtliga betalstationer 
och vattenuttaget faktureras 
enligt aktuell VA-taxa.

Höstens med-
borgardialoger
Redan genomförda när 
denna tidning gick i tryck 
är Glanshammar 20  
september och Vintrosa  
26 september. Senare i 
höst hålls dessa: 

• Bocksboda 11 oktober, 
dialogen sker i Blankhults 
skola kl 18-20. 
 

• Gällersta 15 november  
i Gällersta Forngård,  
kl 18-20. 

En kommunekolog från 
enheten för naturvård 
kommer att delta under 
båda dialogerna.
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Göran Dahlén hälsar på Göran och Christina Gullberg 
under sitt turnéstopp hos Samverkarna i Östernärke. 

”Jag har alltid gillat
Örebroregionen”

Lär känna Göran Dahlén som den 12 mars i år klev in på Rådhuset i 
Örebro som kommunens nya näringslivsdirektör. 
Efter tolv år som näringslivschef  i 
Arboga kom frågan om tjänsten i 
Örebro. Inget givet beslut för Göran, 
men kommunen med tio gånger fler 
invånare lockade.

– Jag hade det fantastiskt kul och 
utvecklande under alla år i Arboga. 
Jag hade inte tackat ja till vilken kom-
mun som helst, men jag har alltid 
gillat Örebroregionen.

”Det är en modig kommun som 
verkligen bestämt sig för att satsa 
på utveckling.” Så beskriver Göran 
Örebro och nu vill han fortsätta 
underlätta för näringslivet.

– Jag tycker att det är otroligt 
viktigt att träffa många företagare, 
på det sättet får vi bra input som gör 
att vi kan vässa oss ytterligare när 
det gäller alla enheter, inte bara vi 
på näringslivskontoret. Jag har redan 
hunnit träffa många och det känns 
mycket bra det här.

Han vill tänka utanför stads- och 
kommungränser och i stället vara med 
och bygga en stark Örebroregion, 
göra hela området mer attraktivt och 
framför allt inte göra så stor skillnad 
på stad och land.

– Vi får inte slå av på den takten 
vi har och samhällsbyggandet måste 
fortsätta. Gärna i dialog med närings- 

livet så vi investerar klokt för fram-
tiden.

Att tänka landsbygden som något 
alltför udda och speciellt är inte 
något som ligger för honom, i stället 
vill han jobba med hela kommunen,  
i sakfrågor.

– Om vi tar satsning på nyföre-
tagande som ett exempel så ska vi 
satsa lika mycket i hela kommunen, 
företagare i de centrala delarna och 
på landsbygden runt om ska behandlas 
så lika som möjligt. Jag försöker alltid 
tänka på hela kommunen och regionen 
och vill arbeta utifrån det.

Du menar att börja i andra 
änden?

– Ja, lite så. Börja med helheten 
och sedan lösa utmaningarna efter 
hand. Örebro växer enormt och när 
det gäller inflyttning så ser vi faktiskt 
en större ökning på landsbygden än 
de centrala delarna om man ser till 
procentuell tillväxt. Det är viktigt att 
berätta om hela Örebro som kommun 
och inte bara prata om staden och 
stadskärnan.

Göran har stor erfarenhet av 
landsbygden i och med uppväxten på 
landet i Dalsland.

– Jag vet hur det är att behöva 
lösa mycket själv. Det är viktigt att 

det fungerar att bo på landsbygden 
som till exempel att vägar, fiber och 
kollektivtrafik inte krånglar.

Nu börjar Göran en turné för att 
möta så många företagare som möjligt.

– Jag vill möta dem! Jag hoppas 
och tror att Örebro kan landa i toppen 
i näringslivsklimat. Det handlar om 
att vi som kommun visar att vi verk-
ligen vill lyssna av företagens behov 
och göra verkstad av alla goda idéer, 
då kommer det att visa sig i alla  
undersökningar som görs av  
företagsklimatet.

Fakta: Göran Dahlén

Ålder: 61 år
Bor: På lan-
det utanför 
Arboga.
Familj: Fru 
och två barn.
Kuriosa: 
– Jag samlar 
på gamla 
bilar, främst 
Saabs äldre modeller. Jag och frun 
har över 20 stycken. Jag älskar flyg-
planstekniken som är i de här gamla 
bilarna. Favoritmodellen är en Saab 
93, GT 750 -58.
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Flyttplanerna hade lång framförhåll-
ning då företaget sedan länge vetat att 
de var alldeles för trångbodda. När 
möjligheten att köpa lokalerna i  
Brevens Bruk dök upp gjorde före- 
taget slag i sak.

– Vi köpte fastigheten ett år innan 
vi flyttade in. När det sedan väl var 
dags gick 36 långtradare från Örebro 
ut hit. På bara fyra veckor var vi helt i 
gång igen.

Lokalerna i Brevens Bruk hade 
stått tomma i åtta till tio år och långt 
tillbaka tillhörde de det gamla bruket. 
I samband med flytten följde alla 
anställda med och det är inte förrän 
de senaste sex månaderna som det 
blivit lite ruljangs bland personalen. 
Flera av medarbetarna från Örebro 
samåker dagligen i minibussar.

– De flesta som arbetar hos oss 
blir kvar länge, men det är naturligt 
att det blir några som väljer att sluta 
i och med en sådan här flytt. Vi har 
inte haft problem att hitta ny arbets-
kraft. Det finns ett helt gäng som 
står på kö och vill in. Det är främst 

människor som bor i området och 
som vill slippa pendla åt andra hållet, 
säger Patrik.

I dagsläget har företaget 21 fast  
anställda och extrapersonal vid behov. 
Flytten har medfört att den interna 
logistiken blivit bättre tack vare bättre 
lokaler, det i sin tur har gett  
ekonomiska fördelar.

– Vi är inte beroende av läget i 
landet. Våra kunder i Sverige, Norden 
och Tyskland kan lika gärna åka till 

Brevens som till Örebro. 
Flytten har inte inneburit någon 

större skillnad och det positiva väger 
tyngre, men visst kan elavbrotten 
ställa till det en hel del.

– Där har vi så klart en utmaning. 
Vi ligger längst ut på elnätet och är 
det elavbrott en hel dag förlorar vi 
200 000 kronor i omsättning. El, 
transport och lokal är våra viktigaste 
parametrar. Men vi jobbar på den 
utmaningen och måste se tiden an.  
Vi ångrar inte flytten.

Rullprofil i Örebro AB
• Tillverkar rullformade profiler för 
industrin.
• Producerar tre miljoner löpmeter 
profil om året.
• Det kan vara profil allt från hyllställ 
och pallställ till hästboxar och tvätt-
maskiner.
• Varje år förbrukar företaget 3000 
ton råmaterial och allt material måste 
köras till och från företagets lokaler i 
Brevens Bruk. En lastbil har en  
kapacitet på 30 ton.

Hösten 2016 gick flyttlasset från Aspholmen i Örebro till Brevens Bruk, 
en rockad som Rullprofil i Örebro AB inte har ångrat en dag.
– Möjligheterna i och med flytten väger tyngre än utmaningarna, 
säger Patrik Setterman, platschef.

Bättre intern logistik
efter flytten till Brevens Bruk

Patrik Setterman, platschef.

    ÖSTERNÄRKE: Från trånga utrymmen i Örebro till gamla brukslokaler.4



Lugnet tilltalar Sofia
Sofia Naumow jobbar jämsides med sin 
pappa i verkstaden i Glanshammar – 
ett upplägg som var helt oplanerat.
– Inte för att jag har något emot min 
pappa, men jag hade inte en tanke 
på att jag skulle bli svetsare och dela 
verkstad med honom, säger Sofia.

Vägen dit var krokig – hon skulle 
bli veterinär, men flyttade till Italien 
för att plugga modedesign, och 
till sist var det en vuxenutbildning 
i Göteborg som ledde henne till 
pappas verkstad i Glanshammar. Bo 
Vikström har drivit Rinkaby Svets & 
Smide sedan 1996 och delar nu lokaler 
med Sofias KoWal design, svets & 
konstruktion som hon startade 2014.  

– Utbildningen i Göteborg var  
väldigt basic så den faktiska kunskapen  
lär jag mig på jobbet. Jag svetsar  
kanske en timme per dag, resten 
av tiden går åt att planera, designa, 
räkna och tänka ut hur jag ska lösa ett 
uppdrag. Det är väldigt kul och jag 
trivs jättemycket med mitt jobb. Jag 

tycker om att vara kreativ 
och praktisk.

Pappa Bo kommer att 
hålla på så länge han kan, 
tror Sofia, men på sikt kom-
mer det att bli ett  
generationsskifte när hon 
tar över verksamheten.

– Jag lär mig nya saker 
hela tiden. Vi har väldigt 
olika uppdrag där både 
företag och privatpersoner 
är kunder. 

Sofia tycker att de har bra 
lokaler i Glanshammar som 
dessutom ligger på ett  
bättre pris jämfört med 
motsvarande centralt i 
Örebro. Att de trivs med att 
hålla till på landsbygden är tydligt. 

– Det är lugnt och skönt och röran 
och kaoset som finns i stan finns inte 

här. Dessutom går det snabbt att åka 
hit. Det är faktiskt bara fördelar med 
att ha verksamheten på landsbygden, 
säger Sofia.

Praktiskt för Barbro att jobba hemifrån
Barbro Carlson i Ervalla 
importerar champagne från 
Frankrike. Att ha företaget  
hemma innebär bara fördelar.
– Jag har från start valt att driva företaget från mitt hem-
makontor på landet. Att jag skulle ha satsat i stan har jag 
aldrig ens haft en tanke på, säger Barbro.

Hon driver företaget Din Mässpartner och sedan 2014 
importerar hon champagne.

– Jag är lite mer än importör, jag är något som kallas 
upplagshavare och då krävs det mer av mig. Till exempel 
en godkänd lokal och det kostar mer att bygga än att hyra 
in sig på ett redan befintligt lager. 

Hon är sin egen transportör och varje fredag går bilen 
från Ervalla till olika Systembolag och direktkunder runt 
om i länet.

– Jag har valt att satsa på länet just därför att det är jag 
som levererar alla beställningar. 

För Barbro är det praktiskt att sköta affärerna från 

landsbygden. På hemma-
kontoret har hon allt hon 
behöver och hon trivs.

– Det är ju en trygg  
miljö för mig och jag 
arbetar mer effektivt. 
Dessutom är det skönt att 
kunna slänga in en tvätt i 
maskinen mellan varven.

Ibland har hon kund-
besök och kunderna gillar 
miljön med naturen in på 
knuten.

– Jag har älgarna och 
rådjuren på trappan, sånt uppskattas.

Hemmakontoret erbjuder lugn och ro och hon slipper 
stressen i trafiken.

– Man måste ju vara disciplinerad, men det har jag inga 
problem med. Jag är mer effektiv och behöver därför 
sällan jobba heldagar. Här är det ingen som kommer och 
stör och har du den tekniska utrustningen kan du ju arbeta 
var som helst.

Foto: Lena Larsson.
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De jobbar för  företag och 
föreningar på landsbygden
Ervalla Företagare, Tysslinge Företagare, Samverkarna i Glansham-
marsbygden och Samverkarna i Östernärke arbetar för att traktens 
företag och föreningar ska kunna fortsätta vara verksamma.
Föreningarna är inte identiskt upp-
byggda, men påminner i slutändan 
väldigt mycket om varandra. De har 
alla en styrelse som träffas regelbun-
det för att planera verksamheten. I 
Ervalla är det ett 40-tal medlemmar 
som varje månad samlas för att lyssna 
på varandras erfarenheter och före- 
läsare som de bjuder in till träffarna.

– Vi har hittat en bra nivå som 
funkar för oss, ses vi för ofta blir det 
stressigt. De allra flesta är ensam- 
företagare och då kan det vara svårt 
att hitta mer ledig tid, säger Tony 
Fridholm, ordförande i Ervalla  
Företagare.

I Östernärke där Samverkarna 
huserar arbetar Bengt Bronner som 
avlönad utvecklare/projektledare. Det 
innebär att han kontinuerligt jobbar 
för att hålla den årliga verksamhets-
planen i gång.

– Den fungerar som styrdokument 
under året när styrelsen har klubbat 
igenom den. För oss i Östernärke 
har våra företagarträffar med utvalda 
gäster och tydligt fokus på specifika 

ämnen varit ett vinnande koncept. 
Vi jobbar mycket med informations-
spridning via bland annat sociala 
medier, vi vill visa att vi finns för 
att hela tiden locka nya medlemmar, 
säger Bengt.

De två Samverkarföreningarna har 
inte endast företag och föreningar 
som medlemmar utan även privat-
personer. I Östernärke är det ungefär 
113 medlemmar. I Glanshammars- 
bygden är det 120 medlemmar som 
träffas fyra till fem gånger per år.

– Vi har våra fasta arrangemang 
varje år, exempelvis Kulturglädje, 
som lockar. I år tog vi över driften 
av Ässundets sommarcafé och det 
har också blivit ett nytt fönster för 
föreningen, säger Andreas Svensson, 
ordförande.

I västra delarna finns Tysslinge 
Företagare, en förening som är  
ganska lik Ervallas.

– Vi arrangerar spontanluncher, 
frukostträffar och studieresor. Vi har 
märkt att våra cirka 80 medlemmar 
uppskattar upplägget och vi försöker 

ständigt värva nya medlemmar, säger 
Mattias Svensson, ordförande.

Kvartetten anser att det blir fler och 
fler småföretagare på landsbygden 
och att vara medlem i en förening 
med likasinnade är för många viktigt.

– Visst är det bra om vi blir fler 
medlemmar, men viktigast är att göra 
något bra för bygden, säger Bengt.

Att hjälpa och stötta, bygga hem-
sidor, utbilda inom brandskydd och 
hjärt- och lungräddning är några 
exempel på det som görs i förening-
arna.

– Många små företagare satsar inte 
på sånt själva, då vill vi erbjuda dem 
det, säger Mattias.

– Vi lyssnar alltid på vad folk vill ha 
och så försöker vi arrangera träffar 
utifrån det. De kan bestämma plats 
och innehåll så hjälper vi till med 
marknadsföringen, berättar Andreas.

Det är en levande landsbygd i 
Örebro kommun, att tro något annat 
är helt fel. Julmarknader, tryckta 
medlemskataloger, Tysslingedagen, 
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traktorrace, utdelning av stipendier till 
bland annat företagare och  
idrottare – allt är verklighet.

– Vi värnar oerhört mycket om 
varandra, både inom den egna bygden 
men också mellan föreningarna. I 
Ervalla vill vi alltid att de boende ska 
välja kompetens som finns på orten, 
skulle behovet inte kunna täckas kan 
man titta hos de andra tre, säger Tony.

Varje år får föreningarna dela på ett 
ekonomiskt bidrag på 600 000 kronor 
från Landsbygdsnämnden, detta delas 
procentuellt utifrån antalet medlemmar 
och invånare. Bidraget är avgörande.

– Jag kan säga att vårt arbete skulle 
behöva läggas ner om inte bidraget 
fanns, säger Bengt.

De andra tre håller med och pratar 
om Landsbygdsnämndens bidrag som 
en förutsättning för att fortsätta  
existera. Att alla fyra skulle kunna göra 
ännu mer är något de känner samma 

inför, men det är svårt att får tiden att 
räcka till. Att avsätta mer än man redan 
gör känns omöjligt för de flesta. 

– Vi har många bra idéer och skulle 
kunna ha mer inflytande, säger Tony.
– Mycket ligger på oss, om en idé inte 
är tillräckligt utvecklad gäller det att 
forma om den så att den får så bra 
effekt som möjligt, fyller Andreas i.

Det finns en enorm utvecklings- 
potential att göra saker tillsammans 
och att öka antalet medlemmar och 
hjälpa företagen framåt är viktigt.

– Vi jobbar alla med att synliggöra 
och promota företagen och det ska vi 
fortsätta med, säger Mattias.

Men det är tiden som är den bristan-
de faktorn. 

– Det vore fint med ännu mer 
draghjälp från kommunen, kanske en 
projektledare som arbetar för alla för-
eningar. En Bengt Bronner till oss alla, 
säger Tony och skrattar.

Bengt Bronner, Tony Fridholm, Andreas Svensson och Mattias Svensson representerar de fyra  
företagarföreningarna på Örebros landsbygd. Att regelbundet träffas för att samarbeta är fullt naturligt för dem. 

Höstmarknad i Ervalla.  
Foto: Tony Fridholm.

Landshövding Maria Larsson besöker 
Östernärke. Foto: Bengt Bronner.

Kulturglädje i Glanshammarsbygd.  
Foto: Melody Sundberg.

Brandövning i Tysslinge.
Foto: Mattias Svensson.
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Familjen Stavenek består av Carina, Torbjörn och barnen Sebastian, Bella 
och Dante (ej med på bild). Hunden Zingo ingår naturligtvis också.

Flytt från 
stad till land
För drygt två år sedan flyttade  
familjen Staveneks från  
Stockholm till Vintrosa.  
Våren 2017 slog Lustiga Landet 
upp sina portar och är nu ett givet  
inslag i kommunens västra delar.

– Vi hade en önskan om en förändring 
i vårt liv. Det där ekorrhjulet och 
pendlandet in till stan tärde på oss. Vi 
hade aldrig pratat om landet tidigare, 
men nu kändes det rätt att göra något 
helt annat, säger Carina Stavenek.

Hon tog därför med sig maken 
Torbjörn och de tre barnen Sebastian, 
Dante och Bella till gården i Vintrosa.

– Jag är IT-konsult och arbetar inne 
i Örebro. Det är bra med bussför-
bindelser och när jag kliver av här på 
landet på eftermiddagen är det en 
befrielse, säger Torbjörn.

Kontrasterna mot Stockholm är 
många och stora, men familjen tycker 
att deras val inneburit mer lyx. En 
sådan lyx är att mamma Carina kan 
promenera till jobbet, hon behöver 
bara korsa gårdsplanen så är hon 
framme.

– Vi spånade en hel del om vad 
vi kunde starta för verksamhet. Vi 
ville att det skulle vara något för hela 
familjen, något som var utomhus och 
som var roligt för barnen. Därför fick 
våra tre bli testpiloter. 

Fram föddes Lustiga Landet och det 
blev inte alls som familjen hade trott.

– Allt blev så 
mycket bättre, det 
har gått fantastiskt 
för oss. Vi ville 
smyga i gång förra 
året, men tack vare 
den sommarens väder var det fullt ös 
direkt, berättar Carina.

– Vi hann knappt äta lunch, fyller 
Torbjörn i.

De trodde att det kanske skulle 
komma max 20 bilar och gjorde 
ordning parkeringsmöjligheter utifrån 
den teorin.

– Det var dubbelt så många när 
det var som mest galet. Den bästa 
besökssiffran under en dag förra året 
var 650 besökare, säger Torbjörn.

Det har varit en del utmaningar att 
lösa längs vägen, saker de inte var 
förberedda på. Sophantering och toa-
lettmöjligheter är några exempel.

– Vi fick dessutom anställa tre 
personer så att vi hann ge våra barn 
lunch, säger Carina och skrattar.

I år har fem sommarjobbare hjälpt 
till i företaget som även gått från 
enskild firma till aktiebolag.

– Det känns superbra att kunna 

erbjuda ungdomar arbete och att vi 
får deras hjälp, säger Carina.

Carina och Torbjörn har med tiden 
lärt sig att inget händer om de inte 
själva ser till att det gör det. Erfaren-
heten från eget företagande var liten 
och de har fått lära sig om livsmedel-
tillstånd, kommersiellt vatten- 
användande av egna brunnen och 
regelbundna prover.

– Vi har i de flesta fall haft bra 
handledning av kommunen, men det 
har varit så mycket mer att göra än 
vi kunnat föreställa oss. Vi har insett 
att vi inte hade kunnat göra detta om 
vi inte hade bott på landet. Här får vi 
mer för pengarna, säger Torbjörn. 

– Det mesta går att lösa och poten-
tialen för utveckling finns. Jag älskar 
frihetskänslan vi har i dag. Vi har 
dessutom fler möjligheter eftersom vi 
äger marken. Har du mark och idéer 
är det bara fantasin som hindrar, 
säger Carina.

Hos Lustiga Landet hittar du bland 
annat hinderbanor, labyrinter och 

femkamp. Bilder: Camilla Höglund.
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Utegymmet vid Tingstadsvallen.
Foto: Ulf  Schwerin.

Familjen Stavenek består av Carina, Torbjörn och barnen Sebastian, Bella 
och Dante (ej med på bild). Hunden Zingo ingår naturligtvis också.

Glöm inte bort att söka 
bidrag till din förening!
Det finns fortfarande möjlighet till ekonomiskt stöd från Landsbygds-
nämnden. På sista sidan av detta nummer kan du läsa mer om  
vilka bidrag som finns att söka. Här kommer några exempel på  
föreningar som getts ekonomiskt stöd.

Glanshammars Dansgille är en av flera föreningar som fått 
ekonomiskt stöd efter att ha sökt bidrag av Landsbygds-
nämnden för sin verksamhet. För dansgruppen handlade 
det om att kunna dansa till levande musik när de är ute och 
visar upp sig.

– Det kan vara dragspel, fiol, banjo, munspel. Vi anlitar 
lokala musiker från området, berättar Sören  
Janheden, dansledare.

Föreningen har cirka 90 medlemmar och det blir ungefär 
30 uppvisningar under 2018. Besök på vård- och äldre- 
boenden, hembygdsgårdar och andra festliga sammanhang 
är bara några av de platser dansgillet besöker.

– Det är oerhört uppskattat och många av de äldre har ju 
dansat till den här musiken som unga.
Pengarna är avgörande för att föreningen ska kunna dansa 
vidare i den utsträckning de gör.

– Vi är för få för att mäkta med att betala allt själva. 
Bidraget från Landsbygdsnämnden betyder att föreningen 
kan överleva ett tag till. Det är svårt att få in nya yngre 
medlemmar, berättar Sören.

Tack vare bidraget ser föreningens framtid ljus ut i  
åtminstone två år framåt.
– Men vi hoppas så klart på mer ekonomiskt stöd fram- 
över så att vi kan fortsätta dansa för andra och även  
arrangera kurser, säger Sören.

Vi har också fått bidrag från Landsbygdsnämnden! 
Dylta Mattcurling seniorer 
har fått startbidrag för 
föreningar på landsbygden. 
Ansökan specificerades till 
en ny matta och stenar för 
att kunna utöva sporten. 
Med den nya mattan och  
stenarna kan föreningen 
nu utöva aktiviteten på 
hemmaplan i Ölmbrotorp.

SMÅ IF, idrottsföreningen 
i Stora Mellösa har kunnat 
bygga sig ett efterlängtat 
utegym vid Tingstads-
vallen. Tio gymstationer 
finns att välja mellan och 
gymmet utnyttjas flitigt av 
alla åldrar.

Vintrosa Idrottssällskap, 
kunde 10 maj i år genom-
föra det mycket populära 
Vintrosaloppet för första 

gången. Distanserna var 
1,5 kilometer och 5 kilo-
meter Föreningen lovar att 
hålla loppet även nästa år.

Hampetorps Förenings-
gård invigde i maj i år sin 
helt nya niohålsbana för 
discgolf. Banan är väl- 
besökt av både unga och 
gamla och ligger vid  
campingen i Hampetorp. 
Den långsiktiga planen är 
att bygga nio hål till för att 
bli en komplett 18-håls-
bana.

På nästa uppslag kan du 
läsa om motorträffar för 
unga i Odensbacken 
som också har kunnat  
genomföras med hjälp av  
ekonomiskt bidrag från 
Landsbygdsnämnden.

Invigning av banan i Hampetorp.
Foto: Robert Svensson.
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Anita Touronen, ordförande i föreningen Tegelhuset.

Tegelhuset är ett lyckat exempel 
på föreningars samarbete
I aktivitetshuset i Odensbacken  
samlas unga och gamla, finska  
föreningen, PRO, musikerna och 
bordshockeyentusiasterna – alla som 
har ett behov av en samlingsplats. 

– Det är ett tiotal aktiva föreningar som nyttjar lokalerna. Det är  
aktivitet här varje dag, berättar Anita Touronen, ordförande i  
föreningen Tegelhuset.

Förr om åren var det bank i lokalerna och när Samverkarna i  
Östernärke startade 2015 hade de stått tomma sedan länge.

– Samverkarna drev aktivitet här i ett och ett halvt år, sedan var 
tanken att det skulle mynna ut i en förening. Vilket det också gjorde, 
säger Bengt Bronner, Samverkarna i Östernärke.

Varje onsdag är det öppet för alla och då är det full fart. Denna 
onsdag spelas det bingo vid ett bord, medan finska föreningen sam- 
talar på sitt modersmål samtidigt som det dricks kaffe vid ett annat.

– Vi frågade runt vad medborgarna i Östernärke ville ha och så 
gick vi efter det. Det är ett stort behov av den här typen av mötes-
plats och det är så roligt att alla åldrar kommer hit, säger Anita.

De är ett tiotal volontärer som ser till att verksamheten fungerar 
och alla arbetar enträget med sina uppgifter.

– Vi har många nyanlända hos oss och vi hjälper till så gott vi kan 
med det mesta. När vi har öppet hus en onsdag så är det 30 till 50 
personer här av olika slag.

Föreningen fungerar bra, men behöver fler volontärer för att kunna 
genomföra fler idéer och aktiviteter. I dagsläget är ungefär 150 barn 
medlemmar i föreningen och några av dem spelar bingo tillsammans 
med Lena Touronen Carlsson.

– Det här är jättebra matematikträning för dem, säger hon.
– Ibland sitter de yngre och stickar tillsammans med de äldre, något 

både unga och gamla uppskattar tror jag, säger Anita.
Föreningen arbetar löpande utifrån en dialog med invånarna och 

styrelsen är driven.
– Jag tror att det är därför vi har lyckats plus att det mesta vi gör är 

gratis att delta i. Vi har vår lokala mathandlare att tacka för oerhört 
mycket sponsring, säger Anita.

Behovet får styra och skulle Tegelhuset stänga skulle många  
föreningar bli strandsatta. En av dem är PRO Asker-Lännäs som från 
och med hösten också huserar på adressen.

– Det känns jättebra för oss. Vi börjar med bingo, sen får vi se vad 
det mer kan bli. Läget passar bra och bussen stannar precis utanför, 
säger Björn Linder, ordförande i PRO-föreningen.

Tegelhuset är långt ifrån ett ungdomsställe. Här möts alla åldrar för 
att umgås tillsammans.

– Kom hit och gör studiebesök för att se hur vi jobbar. Gör som 
vi!, välkomnar Anita.

Birgitta Alam Frändén, Linnea Lööv och Tuva Holmberg
spelar bingo tillsammans.
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Mötesplatsfrågan lyftes i universitetsprojekt

Bidrag gjorde motorträffar möjliga 
Motorintresset bland 
de unga i Östernärke 
är stort. Därför har 
Bengt Bronner och 
Michael Arksenius 
arrangerat motor-
träffar under Tegel-
husets flagg.

I samarbete med Tegelhuset och For-
donsutbildningar/Proffsgymnasiet i 
Örebro har hittills tre träffar ägt rum.

– Vi har varit 20 till 50 personer per 
kväll som hängt tillsammans, säger 
Bengt.

Michael är lärare på gymnasiet i 
Örebro och många av hans elever 
kommer från Östernärke.

– Jag ville ta arrangemanget till 
deras hemmaplan. Det är väldigt 
roligt att kunna ge tillbaka och det är 
genuint kul att träffa alla ungdomar 
med motor- och bilintressen. Vi har 
haft lite olika teman på träffarna, 
exempelvis A-traktorer och folkrace, 
berättar Michael.

Tegelhuset sökte bidrag för att 
kunna arrangera träffarna och fick 
sin ansökan beviljad av Landsbygds-
nämnden.

– Det har varit avgörande. Annars 
hade vi inte kunnat fixa det här helt 
kostnadsfritt för ungdomarna. Även 
Proffsgymnasiet har bidragit ekono-
miskt till träffarna, säger Bengt.

Det är ungefär 70 procent killar och 
30 procent tjejer i gänget som ses.

– Många av dem ”tvingas” till ett 
motorintresse för att kunna ta sig 
någonstans. Det ökar mycket bland 
tjejer som också kör och har egna 
traktorer. Många på landsbygden får 
motor i blodet sedan barnsben. Jag 
tycker att motorintresserade är rejäla 
människor som ser till att lösa  
problem, säger Michael. 

Under kvällsträffarna har man för-
utom motorsnacket grillat hamburgare 
och ätit tillsammans.

– Vi vill så klart göra mer saker för 
de här ungdomarna, det finns inga 
begränsningar på våra idéer, det är 
snarare ekonomin som styr, säger 
Bengt.

– Vi skulle till exempel vilja inklu-
dera möjligheten till att kunna meka 

tillsammans, säger Michael.
Eftersom ungdomarna önskat 

någonstans att vara på lördagar gör 
Tegelhuset en satsning med lördags-
öppet 18-24. Då är det öppet för alla, 
hälsar föreningen.

– 19 oktober äger sista planerade  
motorträffen rum, men vi spånar 
vidare och hoppas kunna återkomma 
med nya aktiviteter, avslutar Bengt.

Bengt Bronner och Michael Arksenius.

Anton Andersson, Lucas Holmberg, Matilda Århammar, 
Amanda Wallin och Johannes Eriksson vill ha en mötesplats 
för motorintresserade och uppskattar träffarna på Tegelhuset.

Under sommaren genomfördes ett 
samarbete mellan Örebro kommun 
och Örebro universitet med nam-
net ”Summer college”. Projektet 
var inom ramen för ungdoms- och 
feriepraktik där 23 ungdomar fick i 
uppdrag att ta sig an olika case.

Ett handlade om motorintresserade 
ungdomar på bland annat landsbyg-
den som fick svara på en enkät om 

sina önskemål. Metoden i projektet 
heter ”Design thinking” och erbjuder  
ett strukturerat sätt att utforska 
det som är okänt och hitta kreativa 
lösningar på ett problem. Processen 
går i olika faser för att skapa idéer, 
identifiera behov och på olika sätt 
experimentera sig fram till en lösning.

– Det är bra att sådana här projekt 
görs, men sen måste det ju hända 

något också. Hjälp oss unga att få till 
en mötesplats på passande ställe  
innan alla närboende blir tokiga på 
oss, säger Johannes Eriksson, 16 år 
från Stora Mellösa som var en av de 
som svarade på enkäten.

Landsbygdsnämnden kommer att 
driva på i frågan om mötesplatser för 
motorintresserade ungdomar för att 
försöka hitta en lösning.
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Bidrag till utvecklingsprojekt 
Bidraget ska stärka insatser som underlättar att bo och verka 
i en bygd. Det kan till exempel handla om att anordna 
aktiviteter för unga eller att skapa mötesplatser för olika 
målgrupper. Insatser av utvecklingskaraktär prioriteras.

Evenemangsbidrag 
Återkommande aktiviteter kan vara gynnsamma för 
landsbygdens utveckling. Syftet med bidragen är att främja 
existerande evenemang, men även att uppmuntra till nya 
för att på så sätt bidra till en levande landsbygd.

Upprustning av samlingslokaler

Föreningar och ideella organisationer som är verksamma 
i, och äger eller förvaltar, fastighet på Örebro kommuns 
landsbygd kan ansöka om bidrag till att bevara och för-
bättra samlingslokaler, som används för lokal demokrati, 
sociala möten eller kulturaktiviteter.

Startbidrag för föreningar

För att stimulera och gynna föreningslivet på landsbygden 
är det möjligt att ansöka om startbidrag. Bidraget ska 
underlätta själva bildandet av föreningen, men också gå till 
utrustning som är nödvändig för verksamheten att komma 
i gång.

Läs mer på: orebro.se/landsbygdsutveckling

Bidrag till utvecklingsprojekt för landsbygden

Än finns det bidrag 
kvar att söka för 
samlingslokaler
Du har väl inte missat att det finns bidrag att söka för upprustning 
och förbättring av samlingslokaler på landsbygden?
Bidraget är nytt för i år och än finns en liten summa kvar 
att göra anspråk på. Trycket på bidraget har varit högt, 
vilket så klart är jätteroligt, och det visar också på vilket 
enormt behov som finns. 

Dessa föreningar har fått bidrag:

Föreningen Vintrosa Folkets hus har fått bidrag till att 
bygga nytt förråd samt en tillbyggnad i köket.

Bygdegårdsföreningen Björneborg har bland annat 
lagt om sitt yttertak på fastigheten.

Församlingshemmet i Närkes Kil har kunnat installera 
bredband i sina lokaler.

Behoven kan se olika ut, men i slutändan handlar det om 
att öka användbarheten av lokalerna. Förhoppningen är 
stor om att bidraget ska kunna sökas även under 2019, 
men som sagt så finns det en liten del kvar redan i år.

Mer info om detta bidrag och andra möjligheter att söka 
pengar finns i den gröna rutan här nedan, samt på Örebro 
kommuns hemsida.

Viagården i Vintrosa.
Foto: Anders Holm.
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