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ALLMÄNT: Tove Ellingsen är kommunens nya landsbygdsstrateg.

Hallå där Tove Ellingsen,
ny landsbygdsstrateg...
...som är både nyinflyttad och nyanställd på Örebro kommun,
berätta lite kort om dig själv. Vem är du?
– Jag är en engagerad person som brinner för många
frågor, och särskilt för landsbygdsutveckling både på
internationellt och svenskt plan. Nu ska det bli roligt att
fördjupa sig i den svenska kontexten efter att ha varit i
Indien i sex månader och lärt mig hur de jobbar där med
hållbar landsbygdsutveckling och ekologisk produktion.
Vad tycker du är extra viktigt?
– Jag tycker att matproduktion är viktigt och jag hoppas
kunna jobba med det en hel del här i Örebro kommun. Jag
vill till exempel vara med och påverka en ökning av lokalproducerad mat i våra offentliga kök. Det är en viktig fråga,
att vi äter bra mat som är producerad på ett hållbart vis.
Vad har du för bakgrund?
– Jag är utbildad agronom vid SLU i Uppsala, med inriktning på landsbygdsutveckling. Jag har arbetat med den här
typen av frågor både hemma i Sverige och utomlands.
Vad ser du fram emot med ditt nya uppdrag?
– För det första är det här en oerhört intressant tjänst och
jag ser fram emot helheten. Jag vill implementera landsbygdsprogrammet hos andra nämnder och få människor

att förstå vikten av att vi har en landsbygdsnämnd och en
landsbygdsenhet. Det sker en stor urbanisering i Sverige
och många ser inte problemen, vi får inte glömma bort
landsbygden. Det ska vara hållbart att leva i hela
Sverige, allt kan inte centraliseras.
Vad tycker du om Örebro kommun hittills?
– Örebro påminner mycket om Uppsala som jag bodde
i under fem år. Jag har fått en bra feeling av Örebro och
kände mig hemma direkt. Det ska bli väldigt spännande att
upptäcka hela kommunen, det ser jag verkligen fram emot.
Vad gör du när du inte arbetar?
– Jag gillar att träna och går både på yoga och på olika pass.
Jag ska försöka hitta något att engagera mig i privat här i
Örebro också.
Vad visar du upp för dina besökare?
– Hittills har det mest blivit långa promenader längs
Svartån. Men så fort det blir vår och varmare kommer jag
att ta med mina besökare utanför centrala Örebro.
Kontakta Tove: 019-21 27 93, tove.ellingsen@orebro.se

Landsbygdsnytt #1 2018
Ansvarig utgivare: Tove Ellingsen.
Nästa nummer kommer i juni. Har du synpunkter eller tips?
Kontakta oss via landsbygdsnytt@orebro.se

Produktion: Clearberry AB - clearberry.se
Text och foto: Maria Eremo
Form: Anders Jakobson

ALLMÄNT: Nu finns möjligheten att söka bidrag för upprustning av samlingslokaler.

Nytt bidrag att söka
för landsbygden
Landsbygdsnämnden har tilldelats 500 000 kronor att
fördela till ekonomiskt stöd för upprustning av samlingslokaler på landsbygden.
Föreningar och ideella organisationer som är verksamma
i, och äger eller förvaltar, fastighet på Örebro kommuns
landsbygd kan från och med i år ansöka om bidrag till att
bevara och förbättra samlingslokaler, som används för
lokal demokrati, sociala möten eller kulturaktiviteter.
Kriterier för bidraget går att läsa på
orebro.se/landsbygdsutveckling.
Det finns även flera andra bidrag för organisationer
och föreningar att ansöka om för utvecklingsprojekt via
Landsbygdsnämnden:

Bild: Scandinav Bildbyrå.

Startbidrag för
föreningar

Bidrag till
utvecklingsprojekt

Evenemangsbidrag
för landsbygden

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

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.

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

Läs mer på: orebro.se/landsbygdsutveckling
Fem medborgardialoger i vår

Fortsatt satsning på
Tysslingen

Fler vill bo på
landsbygden

Fyra stycken medborgardialoger för
företagare kommer att genomföras,
med fokus på besöksnäring och
naturturism. De kommer att ske i
kommunens fyra olika områden,
Östernärke, Tysslinge, Glanshammar
och Ervalla. Klockslagen för alla fyra
träffar är kl 18-20.

Länsstyrelsen i Örebro har fått 400
000 kronor för skötseln av Tysslingen
och 600 000 kronor för skötseln av
Kvismaren. Vårt län har fått sammanlagt cirka 12,5 miljoner kronor för att
förvalta länets 225 statliga reservat.
Nytt för i år är att slåttern av våtmarksängarna kring sjön Tysslingen
går från att ha varit en del i ett
restaureringsprojekt till att bli en årlig
skötselåtgärd. Det kommer vara till
glädje för både fåglar och människor
som besöker området.
Ytterligare en viktig fågelsjö där det
sker extra satsningar är Kvismaren.
Skötseln där består i att ”upprätthålla
hävden”, genom bete, vassröjning
och ibland en del slåtter.

En sammanställning som kommunen
har gjort över bostadsbyggandet i
kommunens tätorter visar att det inte
enbart är Örebro stadskärna som
växer. Allt fler vill bo utanför de
centrala delarna och det finns redan
planer för landsbygden.
Det är framför allt Stora Mellösa
och Glanshammar som lockar mest
och prognosen visar att intresset
kommer att fortsätta växa i takt med
att Örebro kommun expanderar.

• 14 mars, plats ännu ej bestämt.
• 25 april, Tegelhuset i Odensbacken.
• 17 maj, Glanshammar.
• 24 maj, plats ännu ej bestämt.
Den 12 april kl 18-20 arrangeras en
medborgardialog i Brevens hjärta.
Fokus kommer att vara på trafik och
kommunikation.

Det byggs på flera håll på landsbygden och ett av företagen som just
nu bygger i Garphyttan kan du läsa
mer om redan på nästa sida i denna
tidning.
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TYSSLINGE: Snart dags för inflytt i tio nybyggda lägenheter i Garphyttan.

Det byggs på
landsbygden
Nya bostäder byggs för fullt på
flera håll i kommunen och landsbygden är inget undantag.
– Vi märker att behovet finns, det
får oss att fortsätta bygga, säger
Tariq Abedalkader, på fastighetsbolaget Industritornet.
I slutet av mars är det dags för inflytt
i företagets senaste bostäder, tio
lägenheter i Garphyttan. I Lanna har
det byggts flera etapper och redan
nu är man i gång med planering för
etapp fem.
– Vi ser ett behov hos människor,
att de vill flytta till utkanten av kommunen. Jag kan väl ärligt säga att jag
inte trodde att det skulle gå så här bra
som det gör, men det här är ett bra
alternativ för många. Särskilt för nya
barnfamiljer.
Huskropparna som byggs är olika
stora beroende på placering, och
bostäderna säljs som lägenheter.
– Många har inte råd att köpa villa
centralt, och vill kanske inte heller
det. Det här alternativet kan då

passa. Det är billigare och du får din
huskänsla med gräsplätt.
Industritornet håller ständig koll på
vilka tomter och marker som finns
till försäljning. Det innebär mycket
kontakt både med kommunen och
med privata markägare.
– Du hittar inte många tomter
eller ledig mark inne i stan. Vi tittar
hela tiden på tomter på landsbygden,
egentligen i hela kommunen. Vi är
intresserade av att bygga så länge vi
ser att efterfrågan finns. Det gäller
Garphyttan, Lanna, norr om stan och
Glanshammar.
Tariq tror att det byggs mycket på
landsbygden i flera större kommuner
och han ser en ökning de senaste ett
och ett halvt åren.

– Det rullar på
bra och vi upplever inte någon
nedgång. Jag tror
att det beror på
att flera vill ha
barnanpassade
Tariq Abedalkader.
områden som inte
ligger för nära centrala stan. Vi ser
ljust på de kommande två åren.
Nu är i stort sett hela 2018 och en bit
av 2019 redan planerade för Industritornet och enligt deras marknadsanalyser kommer behovet av nybyggnation på landsbygden att kvarstå.
– Det går ganska fort att sälja och
jag tror inte att det kommer att förändras den närmaste tiden, avslutar
Tariq Abedalkader.

Platschef Niclas Bryngelson hälsar att arbetet flyter på och att hyresgästerna kommer att kunna flytta in till påsk.

TYSSLINGE: Fågelsäsongen och Tysslingedagen förväntas locka många besökare.

25-årsjubileum för
Tysslingedagen
Under förra årets Tysslingedag ställde Mona Malmqvist Sjöstedt ut egenodlad korgpil vid Bygdegården Nytorp. Foto: Lars-Eric Jacobsson.

Årets Kristi Himmelsfärdsdag infaller torsdag 10 maj
och då är det som alltid dags för Tysslingedagen.
I år är det 25:e året som Tysslingedagen arrangeras och upplägget ser ut
ungefär som det brukar. Tysslingedagen är en konst-, kultur- och
hantverksrunda i den natursköna
Tysslingebygden med de Blå bergen
i bakgrunden. Man räknar med cirka
80 utställare på 40-45 stationer att ta
del av för den som vill besöka området under arrangemanget.
– Det ska vara lite klass och tillverkat av utställarna. Ingen loppis,

säger Roland Thorstensson, president
i Lions Club Kilsbergen.
Föreningen Lions Club Kilsbergen
är administratörer sedan 2008, men
jobbar nu för att hitta någon ny som
vill ta över stafettpinnen.
– Vi medlemmar börjar bli till åren
och eftersom vi är en välgörenhetsorganisation som arbetar med att
dra in pengar för att sedan donera,
tar det här mer än vad det ger. Vi
kommer att fortsätta tills vi hittar en

ny lösning, vi vill så klart lämna över
det snyggt. Men om det är någon
eller några som är intresserade får de
gärna kontakta oss.
Vad kan besökarna förvänta sig
i år?
– Det blir som sagt ungefär som
vanligt, men nytt för i år är bland annat att Vintrosa IS arrangerar stadslopp i Vintrosa. De som är nyfikna på
det får hålla utkik. Nu hoppas vi på
cykelväder, det är perfekt för oss.

Fågelsäsongen vid Tysslingen är här

Foto: Lars Borgström.

Från 24 februari är årets fågelsäsong i gång vid Tysslingen. I vanlig ordning finns
guidade turer och förhoppningsvis får besökarna se minst lika många svanar som
förra året. Den 17 mars sattes nämligen nytt svenskt rekord med 5403 svanar
under en dag.
Den stora svansäsongen inleds i början av mars och det är även då som räkningen
sätter i gång. Enklare cykeluthyrning med begagnade cyklar finns att hyra och det
är möjligt tack vare ett samarbete mellan Cykelreturen och MHF.
Dessutom bjuds det på konstutställningar i både Svangalleriet och Café Svanen,
en ny utställning varje månad med konstnärer från länet. När fåglarna sedan flugit
vidare fortsätter aktiviteterna och evenemangen under våren och sommaren.
Verksamhetsledaren vid Naturens Teater och Café Svanen, Lars Borgström,
hoppas att årets säsong blir lika lyckad som alltid. Vanligtvis är det 15-20 000
besökare som hittar till området under en säsong.
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AXBERG-KIL: Elevrådet på Ervalla skola tog tag i saken.

Elevrådet engagerar
sig i sin arbetsmiljö
Olof Norsebäck, Saga Jensen, Alicia Wiker och Nathalie Viktorsson Lind är några av representanterna i Ervalla skolas elevråd.

När idrottshallen och omklädningsrummen på Ervalla skola inte
kändes trevliga att vistas i tog elevrådet på skolan tag i saken.
Strax innan jul var uppfräschningen klar.
– Eleverna är duktiga på att lyfta upp
problem och se till att saker händer,
säger Caroline Ullisgård, lärare i
årskurs två.
Det är inte bara omklädningsrummen och idrottshallen som blivit
fixade, sanden i sandlådan är påfylld
och klätterställningen på skolgården
är utbytt. Elevrådet på skolan har en
representant från varje klass och leds
av lärarna Caroline och Anna HelinMaurin.
– De har sett till att smöret i
matsalen bytts ut och att vi i dag får
potatisen oskalad. Det smakar mycket
bättre, säger Anna.
Elevrådet har möte en gång i månaden
där man gemensamt går igenom
punkter från respektive klass för att
tillsammans jobba för förändring.

Frågorna är både stora och små, allt
från att följa reglerna på skolan till
ommålning och inköp av nya spadar.
Just omklädningsrummen och
idrottshallen hade stått på önskelistan
under en längre tid och under julledigheten färdigställde det kommunala
företaget Futurum Fastigheter, som
äger och förvaltar flera skolor och
förskolor i kommunen, arbetet.
– Väggarna har målats om. De var
jättetråkiga och slitna förut, säger
Alicia Wiker, nio år.
– Det var så konstiga färger innan,
som liksom inte passade ihop. Nu är
det grått och vitt och det känns ljust
och fräscht, säger Saga Jensen, tolv år.
Eleverna är nöjda och glada över att
Futurum Fastigheter uppfyllde deras
önskan och nu hoppas tjejerna att

toaletten i deras omklädningsrum står
näst på tur.
– Ja, den är inte fräsch, dörren
behöver fixas till och handfatet också.
Det känns bra att saker förändras när
vi föreslår det, säger Nathalie
Viktorsson Lind, tolv år.
Örjan Strömberg på Futurum
Fastigheter tar tacksamt emot elevernas förslag och önskningar.
– Det är ju deras arbetsmiljö och
det är bra att jag fick upp ögonen
för att just detta behövde göras. Det
är klart att de ska vara delaktiga, det
minskar också risken för tråkig skadegörelse.
Örjan tar gärna emot önskningar
från fler skolor, men hälsar att det
uppskattas om de sammanställs och
framförs under de fastighetsmöten
skolorna har.

AXBERG-KIL: Genomtänkt arbete för att göra fint i populärt skogsområde.

Skogsområde blir trevligt och säkert
Under 2018 kommer området vid och runt
Ölmbrotorps motionsspår att snyggas till ordentligt.
– Vi glesar ur cirka 30 procent på de
flesta områden och på två ställen tar
vi bort all dålig gran och börjar om
på nytt, säger Caroline Löfmarck,
skogsförvaltare Örebro kommun.
Arbetet är i full gång, men på grund
av väderanpassning vet man inte slutdatum. Skogsområdet vid Ölmbrotorps motionsspår är välbesökt och
motionärer, pulka- och skidåkare
samt skogsflanerare kommer nu att få
en trevligare skog att visats i.
– Skogen ska ju skötas, det är
många som rör sig här, så vi anpassar
skötseln efter det. Det ska vara trevligt och säkert att besöka området,
säger Caroline.
Efter att ha fått tips om några döda
träd som behövde tas ner tog
Caroline sig en titt och insåg att mer
behövde göras.
– Det är viktigt att vi tar hand om
våra skogsområden, även på landsbygden. Jag har ansvar för 5500

hektar skog i kommunen och det här
är en del av den.
Vid motionsspåret i anslutning till
husen röjer kommunens arbetsmarknadssida, FUFA, med motorsåg och
röjsåg, men plockar även ris. Detta
område ska vara klart till våren när
vitsipporna slår ut. Skogsmaskinerna
som ska glesa ur området kommer
vid lämplig tidpunkt när det är torrt
eller fruset i marken för att undvika
körskador.
– De boende har fått vara med och
tycka till om skogen som gränsar mot
deras tomter.
När skogen glesats ur kommer
träden växa på sig och där granen tas
bort helt planteras nytt för att i framtiden få en fin blandskog.
– Vi vill inte ha för mycket gran
i tätortsnära skogar, eftersom det
upplevs mörkt och otryggt. Jag älskar
att göra det här, planera och strukturera. Att få göra fint för kommunens
invånare.

Delar av arbetsgruppen från FUFA som ser till så att skogsområdet
vid Ölmbrotorps motionsspår blir rustat.
Foto: Lars Heinemann

Carolina Löfmarck, skogsförvaltare,
Örebro kommun.

Exempel på fler platser i kommunen där skogsarbeten kommer
att ske under 2018:
• Stora Mellösa – området vid
Torsborg
• Hampetorp – området vid
Bråtvägen/Ruddammen
• Garphyttan – gamla sanatorieområdet
• Vintrosa/Latorp – Vinteråsens
naturreservat.
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ÖSTERNÄRKE: Önskat helhetsgrepp om hamnområdet kan få Hampetorp att blomstra.

Ny kaj kan bli
verklighet 2019

Foto: Bengt Bronner.

Under 2017 pågick förstudien om möjligheten att bygga en ny kaj
i Hampetorp. Förutsättningarna för att bygga ser positiva ut, men
ännu är inga beslut tagna.
– Enligt förstudien som gjorts ser allt
bra ut och det finns egentligen inga
hinder från att bygga kajen vi vill ha
om ett sådant beslut tas. Runt åtta
miljoner kronor uppskattas projektet
kunna kosta och själva byggandet
görs lämpligen i två etapper. Prislappen är en uppskattning, någon
upphandling är ju inte gjord ännu,
säger Bengt Bronner, Samverkarna
Östernärke.
Det är Samverkarna som beställt
förstudien och den har kunnat
genomföras tack vare pengar som
Landsbygdsnämnden vid Örebro
kommun beviljat. Studien visar att
vattendjupet är okej, sjöbotten likaså.
– Nu blir nästa steg att hitta pengar
till byggandet och påbörja arbetet
med projekteringen, lösa alla juridiska
bitar och ta fram en ritning, samt
ansöka om bygglov.
Del ett av byggnationen omfattar
arbeten i vatten så som spont och
muddring, detta arbete utförs lämpligen under hösten mellan oktober till
december. Då minskar påverkan på
djurlivet med till exempel grumling av
vattnet och muddermassorna inom
själva spontlådan kan få tid att sätta

sig under några månader innan den
avslutande etappen påbörjas.
Det har inte varit några större
svårigheter hittills. Arbetsgruppens
jobb har enligt Bengt gått som på räls
och när kommunen beviljade ekonomiskt bidrag till förstudien har allt
rullat på.
– En ny kaj är oerhört avgörande
för Sjöräddningssällskapets arbete.
Då kommer de att kunna lägga till
säkert. Det ultimata för både boende
och turister i området är om en ny kaj
även går att integrera med en båtmack, det har vi ingen i Hjälmaren.
Visst, det finns en i småbåtshamnen,
men den hjälper inte båtfolket i Storhjälmaren.
Bengt anser att det vore bra för miljön
om möjligheten att tanka fanns.
– Det vore verkligen inte dumt och
så kan macken serva bilar året om,

det blir en bra kompensation för att
macken i Lännäs försvann.
Det blir ett helhetsgrepp om hamnområdet i Hampetorp om arbetsgruppen får igenom alla sina önskemål. En ordentlig parkering, vändplan
och någonstans att vänta på sin buss.
– Det här handlar om infrastruktur
och vi hoppas att kommunen tycker
att det är värt att satsa på detta. Vi vill
få Hampetorp att blomstra. En ny kaj
är en pusselbit i det stora hela och det
måste vi ha med i vårt tänk och satsa
långsiktigt.
Del två omfattar de resterande arbetena så som gjutningar och arbeten
uppe på själva kajen, dessa arbeten
utförs lämpligen under nästkommande vår och försommar.
– Så där, då är det bara att sätta
i gång. Musikkåren är redan bokad
och den 1 juni 2019 är det invigning,
skojar Bengt och skrattar.

Om den nya kajen byggs skulle det...
• innebära större säkerhet för Sjöräddningssällskapet och Vinöbor.
• omfatta angöringsplatser för både sjöräddningsbåt och fritidsbåtar.
• öppna nya möjligheter för trafik med turbåtar på Hjälmaren.
• öppna för en stor förbättring och utveckling av platsen.
• på sikt kunna främja besöksnäringen i området och locka båtfolk utifrån.

ÖSTERNÄRKE: Satsningar på både skola och fritid.

William, Mohamed och Fadi bakar chokladbollar på Odengården. Foto: Magnus Fredriksson.

Medborgardialog på Odengården
I november förra året hölls en
medborgardialog med ungdomar på
fritidsgården Odengården i Odensbacken. Tanken var att kommunen
skulle få ta del av ungdomarnas sätt
att leva och eventuella önskemål.
Sammanlagt deltog 25 ungdomar
från området och de närvarande politikerna fick bland annat veta att den
stora mötesplatsen för ungdomar i

Odensbacken är just Odengården och
tillhörande parkeringsplats, dock inte
sommartid då andra platser lockar
mer.
Många av de närvarande ungdomarna trivs på landet och kan tänka
sig att bo kvar, eller i närområdet,
även som vuxen. Att bo på landet
som ung tycker de deltagande ungdomarna är bra, det är lugnt och inte så
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mycket trafik. Tryggheten är stor och
gemene man känner i princip alla.
Närheten till naturen, stor yta att röra
sig på med epatraktor och att skola
och fritidsgård finns i Odensbacken
är ett stort plus.
Däremot framkom ett missnöje
med busstrafiken, som ungdomarna
tycker har för få avgångar och
busstider som inte passar dem. Även
internetuppkopplingen upplevs ofta
som alldeles för långsam.
De skulle gärna se att det fanns
bättre gatubelysning och fler mötesplatser för unga att träffas på.
Ytterligare några önskemål är att
det ska byggas en cykelväg mellan
Odensbacken och Stora Mellösa och
att det borde anläggas en konstgräsplan att spela fotboll på. Men framför allt önskas en asfalterad plats att
kunna köra epatraktor på.
Magnus Fredriksson som är föreståndare för Odengården har lovat att
fritidsgården ska vara sommaröppen,
vilket är första gången den är det på
minst tio år.

Världens första allsångsdeckare
på Bruksteatern i Brevens Bruk

Stora Mellösa
skola byggs ut

Även under 2018 är det fullt
drag på teatern i Brevens Bruk.
Hjalmar kommer tillbaka under
hösten och har föreställningar
utvalda fredagar och lördagar
under september till december.
”Nya hyss med Hjalmar och
gänget” är titeln på föreställningen
och de medverkande är som
vanligt Peter Flack, Marie Kühler,
Peter Kjellström, Amanda Flack
och Stephan Bergs revyorkester.
Och så en och annan överraskning.
Femte och sjätte juli kommer
världens första allsångsdeckare
”Skuld och gröna skogar” att
spelas på teatern. I rollerna hittar
vi de ovan nämnda samt Monica
Forsberg och Hasse Andersson.
De som tycker att allsång är
”mördande tråkigt” är extra välkomna hälsar ensemblen.
För mer information och fullständig koll på speldatum, besök teaterns
hemsida på: bruksteatern.se.

Nu är beslut taget att skolan i Stora
Mellösa ska byggas ut. Målet är
att den nya byggnaden ska stå klar
hösten 2019.
Fler barn i Stora Mellösa gör att
skolan måste byggas ut. Politikerna
har därför bestämt att bygga ut
skolan så att ytterligare 50 elever
får plats. I dag bedrivs förskoleverksamhet i delar av skolans
lokaler, men i och med ökningen
av barn i området behöver skolan
ha tillbaka de utrymmena.
I februari beslutade Programnämnd barn och utbildning att det
på skoltomten ska byggas en ny
förskole- och skolbyggnad i två
plan med fyra avdelningar förskola
med matsal och mottagningskök
samt skollokaler för runt 50 elever.
Beslutet att bygga en ny lokal
innebär även att man kan lämna
den utslitna paviljong som i dag
används till förskola.
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GLANSHAMMAR: Efterlängtad ombyggnad ger utrymme för aktiviteter.

Glanshammars torg rustas
I januari kom nyheten att torget i Glanshammar byggs om
under 2018, något som är efterlängtat av många invånare.
Det är programberedningen för Programnämnd samhällsbyggnad som
har beslutat att torget i Glanshammar
ska byggas om och målet är att skapa
en attraktiv och trygg mötesplats.
– Det är kul att det här kommer att
hända i Glanshammar, det har verkligen varit en rolig plats att arbeta med,
säger Lovisa Berg, landskapsarkitekt
på Stadsbyggnadskontoret.
– Det är en dragningspunkt i
bygden och det är roligt att kommunen väljer att satsa. Torget kommer
förhoppningsvis att fungera som en
fin mötesplats framöver.
För att besökare ska känna sig trygga
kommer belysningen på torget att
bytas ut. Det kommer även att skapas
bättre insyn och överblickbarhet.
– Det här ska ju vara en plats där
olika åldrar kan vistas och det ska gå
att ordna olika enklare evenemang
som till exempel loppis eller gympapass. Det kommer att finnas ytor för
det. Som det är i dag har grönskan
fått dra iväg alldeles för mycket och
det gör att det inte blir tryggt, det
kommer vi att ordna till. Vi planerar
för bland annat hägg som blommar
fint på våren.

Flygskiss: Lovisa Berg, Stadsbyggnad, Örebro kommun.

Vad skiljer Glanshammars torg
jämfört med andra liknande
platser?
– Det här är en samlingspunkt för
större omkrets än om vi jämför med
stadskärnan, som verkligen kan fungera
som en mötesplats. Den besöks av
många skolungdomar och alla som
handlar i butiken. I dag finns det ju
inte ens bänkar på torget. Jag tror att
det här kommer att bli ett jättebra
resultat, säger Lovisa.
Från Ica-entrén kommer en diagonal
gångbana att byggas och den kommer

att sträcka sig över torget och mot
passagen över Gamla Arbogavägen.
Under 2018 eller 2019 kommer
en cirka 300 meter lång gång- och
cykelväg att byggas mellan Hagagatan
och Glanshammars torg. Det kommer även att byggas två passager vid
skolan som gör att vägen till skolan
ska kännas tryggare för elever.
Det är Örebro kommun som
finansierar detta i samband med att
Trafikverket bygger en gång- och
cykelbana mellan Örebro och Glanshammar.

Vad tycker du om att
torget nu ska rustas?

Göran Svensk,
64 år, Glanshammar
– Det blir säkert bra.
Det behövs ju helt
klart och blir bra nu
när det byggs gångoch cykelbana också.

Johan Karlsson,
34 år, Sörberga
– Det blir kanon!
Det är verkligen dags
att förnya.

Anne-Marie Nyberg,
74 år, Sjöboviken
– Vi åker bara hit för
att handla, men det
är helt klart dags. Jag
tror att det kommer
bli snyggt och bra.

Elin Höglund 31 år med dottern Freja Calmerfalk och Lisa Nordin 39 år, Glanshammar
– Det ser ut att bli bra, bra med grönska. Det får
gärna bli några fruktträd, det vore helt klart najs,
det inbjuder till aktivitet och samvaro, säger Elin.
– Det behövdes verkligen, med eftertryck!
Skissen ser trevlig ut, säger Lisa.

GLANSHAMMAR: Givande medborgardialog med nästan 80 elever i åldern tio till tolv år.

Elever på Glanshammars
skola mötte politikerna
Olivia Smedberg är beredd att stöta biljardbollen. Väntar på sin tur gör Ingrid Josefsson, Andreas Jakobsson, Emil Koppers Ryrfeldt, Alice Hagberg
och Ella Berglund. De tillbringar gärna tid på ”Gårn” som är den största mötesplatsen i Glanshammar för elever i åldern tio till tolv år.

En del av Landsbygdsnämndens uppdrag är att föra medborgardialoger. I december besökte en grupp politiker Glanshammars
skola för att prata med elever i årskurs 4-6.
– Det var fantastiskt givande, säger
Susann Wallin (S), ersättare Landsbygdsnämnden.
Det var nästan 80 elever i åldrarna
tio till tolv år som deltog.
– Det var lite pirrigt i början, men
det där jämnade ut sig, säger Emil
Koppers Ryrfeldt, som går i årskurs
sex i Glanshammars skola.
Det var första gången som de här
eleverna fick besök av politiker och
gensvaret är positivt.
– Det var roligt att de kom, det är
kul med besök, säger Ingrid Josefsson, årskurs fyra.
Tanken med medborgardialogen var
att ta reda på hur barn och ungdomar i Glanshammar har det, vad de
kanske saknar, vad de gör på fritiden,
hur de tar sig till och från skolan, var
de har sina mötesplatser och vad de
tycker om med att bo på landsbygden.

– Det är viktigt att barn och ungdomar får känna sig delaktiga och
träffa oss politiker. Det var verkligen
ett gäng pigga, alerta och lösningsfokuserade elever vi fick träffa, säger
Susann.
– Det är ju bra att de pratar med
oss och att vi får säga vad vi vill, säger Andreas Jakobsson, årskurs fem.
– Eftersom att vi inte får rösta och
inte kan göra skillnad, så är det viktigt
att de kommer ut och pratar med oss,
fyller Emil i.
Och visst finns det saker som barnen
vill förändra, men i det stora hela verkar gruppen trivas i området och är
nöjda med det som finns redan i dag.
– Jag hoppas att de kan göra något
åt bussarna, det sa jag till dem. Men
de sa att de inte kan lova något, säger
Ella Berglund, årskurs fem.
– För oss är det viktigt att ta in

önskemål och synpunkter, vi måste
vara lyhörda och måna om att även
de yngre får tycka, tänka och komma
till tals. Att möta våra medborgare är
viktigt, säger Susann.
Eleverna upplevde att politikerna
lyssnade på dem och att de var
genuint intresserade av vad de tyckte.
– De ställde massa frågor som vi
fick svara på, säger Alice Hagberg,
årskurs sex.
– Vi tror att det kan bli skillnad,
det är ju politikerna som styr landet,
säger Ella.
Nu hoppas eleverna att politikerna
kommer tillbaka framöver, följer upp
och passar på att träffa även de yngre
barnen.
– Jag kan säga att när vi åkte
därifrån kände jag mig väldigt glad.
Jag känner hopp om framtiden med
dessa ungdomar, säger Susann.
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ALLMÄNT: Ordförande har ordet.

2018 blir ett spännande år med
många möjligheter till möten
Landsbygdsnämnden går nu in på sitt
fjärde verksamhetsår och mycket har
hänt under de tre år som gått. Under
vår första tid har vi gett ut informationsblad i fyra olika uppsättningar;
Axberg-Kil, Tysslinge, Östernärke
och Glanshammar. Vi har haft som
mål att kunna samla detta till en
tidning så att all information når ut
till hela kommunens landsbygd. Här
kommer nu det första numret av
Landsbygdsnytt, en tidning där alla
kommunens delar är representerade
så att alla kan ta del av vad som händer på Örebro landsbygd.
Under 2018 kommer Landsbygdsnämnden att arbeta med att få alla
kommunens olika förvaltningar och
nämnder att se hur de ska få med ett
tydligare landsbygdsperspektiv inom
sina respektive områden. Med Landsbygdsprogrammet som underlag ska

alla delarna inom vår organisation se
till att målen uppfylls så att landsbygden bättre får ta del av kommunens
resurser på olika sätt. Vi har ett bra
samarbete i många frågor och ser att
redan nu har landsbygdens frågor fått
mer fokus, men det finns mycket mer
att göra.
Genom våra medborgardialoger
runt om i kommunen har vi fått in
många goda förslag och synpunkter
på vad som behövs för att stärka
landsbygden. Nämnden har gett bidrag till nya grupper som startats för
att arbeta lokalt och till projekt och
evenemang som är en del av utvecklingen av hela vår kommun. Information om hur du söker bidrag hittar du
på orebro.se/landsbygdsutveckling.
I år kommer nämnden ha extra
fokus på företagande på landsbygden
och vi planerar ett antal dialogmöten

Landsbygdsnämndens sammanträdestider, våren 2018
Under fyra torsdagar under våren sammanträder Landsbygdsnämnden.
De aktuella datumen är 15 mars, 12 april, 17 maj och 7 juni. Alla är välkomna!.
Information om tid och plats hittas på orebro.se/landsbygdsutveckling

tillsammans med de lokala företagarorganisationerna. Kanske ses vi
där under våren! Vi ser fram mot ett
spännande år med många möjligheter att möta människor och arbeta
tillsammans för utvecklingen på
Örebros landsbygd.

Hannah Ljung
Ordförande
Landsbygdsnämnden

