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Femte Ervalladagen planeras
I år kommer Ervalladagen att bli
den 9 september.
Som tidigare blir det invigning
i kyrkan och marknad med olika
utställare. På eftermiddagen är det
fotbollsderby i division fem, Ervalla
SK-IFK Lindesberg på Lyckevallen.
Dagen avslutas med musik i
kapellet, årets tema är country.

Fullt av aktiviteter
vid Järle Station
Foto: Rasmusbyn

Fler anställda
behövs i
Rasmusbyn
I mars öppnade Rasmusbyn, en verksamhet
för personer med högfungerande autism.
Rasmusbyn ligger mitt emellan Järle
och Nora och är ett boende för 40 personer. Sara Sjöborg Vik, ägare, är nöjd
med den geografska platsen.
– Visionen var en gård med lantoch skogsbruk och just här fann jag en
gård av lämplig storlek.
Till gården har man köpt svenska
djurraser som Klövsjöfår, ardennerhästar, fällkor och Hedemorahöns. De
boende kommer att ha daglig verksamhet i stall, trädgård, skog och vid

odlingar. Tanken är att man ska odla
grönsaker för eget bruk och också få en
liten höskörd.
Kommer det att bli några nyanställningar?
– I dagsläget har vi 20 anställda.
När byn är fullt utbyggd kommer vi
att ha 40 stycken heltider. Det första
gruppboendet är fyllt nu med fem
boende, nästa hus öppnar i juli, så i
takt med att husen fylls behövs fer
anställda, säger Sara Sjöborg Vik.

Järle marknad går i år av stapeln
den 1 juli på Järle station.
Det blir lokala hantverkare,
kaninutställning, ponnyridning,
kasperteater och musik. Mat fnns
vid grillbordet och man kan åka
ånglok.
Sven Röstlund som är ordförande i Järle Byalag berättar att
caféverksamheten vid Järle station öppnar helgen före midsommar och att Hantverksmagasinet
öppnar den 3 juli, för att sedan
ha öppet varje dag till mitten på
augusti.

Vad innebär det nya
landsbygdsprogrammet?
I april antogs Örebro kommuns landsbygdsprogram i kommunfullmäktige. Programmet ska
fungera som vägvisare för Örebro kommuns långsiktiga arbete med att skapa hållbar utveckling
och tillväxt på landsbygden. Målet är att göra
det enklare att leva på landsbygden.
Programmet sträcker sig till år 2025
och kommer att uppdateras årligen.
Örebro kommuns Landsbygdsnämnd
kommer med stöd av kommunstyrelseförvaltningen att ha ansvar för
att följa upp landsbygdsprogrammet.
Arbetet kommer att bygga på dialog
med invånare på landsbygden. Arbetet
ska årligen sammanfattas i nämndernas
verksamhetsberättelser och i Örebro
kommuns årsredovisning.
Geografskt sett är Örebros landsbygd centralt beläget i landet intill
stora transportleder. Här fnns unika
kultur- och naturmiljöer och fantastiska skogar. Dessa är bas för försörjning för markägare, men är också en
plats för friluftsliv, entreprenörer,
jägare och förnybara energikällor.
Här fnns jordbruksmark med höga
värden. Örebro kommuns landsbygd inklusive dess mindre tätorter
är till övervägande del en stadsnära
landsbygd. Det innebär att det fnns
”lantliga” boendemöjligheter med stor
närhet till staden och dess kommersiella och kulturella utbud, starka arbetsmarknad och välutbyggda ofentliga
serviceutbud.
I det nya landsbygdsprogrammet
har sex fokusområden arbetats fram:
Demokrati, samverkan
och lokalt inflytande

Det lokala engagemanget för landsbygdens utveckling är viktigt att ta tillvara

på. Det lokala infytandet hos medborgare är en förutsättning för att inhämta
den kunskap som fnns om närmiljön
och vad som krävs för att utveckla
densamma.
Boende

Eftersom det fnns få hyresrätter på
landsbygden i Örebro är det svårt att
bosätta sig där. Genom att erbjuda
olika bostadsmöjligheter anpassade till
människors ålder och ekonomi kan fer
få möjlighet att bosätta sig där. Det är
också viktigt att människor som redan
bor på landsbygden kan bo kvar i livets
alla skeden. Det fnns ett underskott av
ferbostadshus och generellt sett fnns
det få mindre lägenheter.
Näringsliv

Örebro kommun ska verka för att
underlätta företagandet på landsbygden. Jord- och skogsbruket är viktigt,
inte minst med tanke på det ökade
intresset för lokalproducerade livsmedel. För att kunna ta tillvara på
den ökade turismen är det viktigt att
utveckla övernattningsmöjligheter för
de som turistar på landsbygden.
Offentlig och
kommersiell service

Grundförutsättningen för en levande
landsbygd är en väl fungerande vardag
för de som bor och verkar där. Detta
förutsätter ofentlig service såsom skola,

vård och omsorg. Kommersiell service
är också viktigt för att landsbygden ska
vara en attraktiv plats att bo och verka
på.
Kommunikationer

Infrastruktur och goda kommunikationsmöjligheter är viktigt för den
privata, ideella och ofentliga sektorn
eftersom avstånden kan vara långa.
Kommunen ska bidra med ekonomiska
medel till vägsamfälligheterna och
öka förutsättningar för klimatsmart
resande. Vägnätets standard ska vara
bra på landsbygden, men även till och
från den. Pendlingsfrekvensen från
landsbygden till Örebro tätort är hög.
Ett utökat gång- och cykelnät på landsbygden är gynnsamt för att minska
miljöbelastningen. Bredbandsnätet
byggs ut så att 90 % av hushållen och
företagen erbjuds en överföringshastighet på 100 Mbit år 2020 och 100 % år
2025.
Föreningsliv

Ett starkt föreningsliv är nödvändigt
för att stärka och utveckla landsbygden. Det ideella engagemanget är en
grundpelare. Föreningslivet kräver god
tillgång på mötesplatser som tillgodoser både kultur- och fritidsaktiviteter.
Örebro kommun ska stimulera aktörer
som vill arrangera kultur- och fritidsaktiviteter på landsbygden.

Ny ordförande i
Ervalla Bygdelag
Erika Sörengård, som tidigare har
varit ordförande i företagarföreningen, har tagit över efter Per-Åke
Sörman som ordförande i Ervalla
Bygdelag.
– Det är viktigt att det fnns ideella föreningar, och bygdelaget står
mig väldigt varmt om hjärtat. Jag
är född och uppvuxen i Ervalla, det
hör till att man hjälper till, förklarar Erika Sörengård.
För Erika Sörengård är målet att
fortsätta utveckla Ervalla med hjälp
av bygdelaget och föreningarna.
– Vi funderar på att bygga ett utegym och ska göra en undersökning
för att se vad det skulle innebära. Vi
vill också genomföra en utställning
om Ervalla skola som fyller 175 år.

På vår hemsida www.ervalla.nu
kan man följa våra aktiviteter. Just
nu ser jag fram emot det gemensamma midsommarfrandet.

www.bocksboda.se
Bocksboda Byalag har nu en hemsida www.bocksboda.se och där
kommer det uppdateras med vad
man har för aktiviteter.
Byalaget har haft fera aktiviteter
under våren, bland annat flmvisning och valborgsmässofrande.
Årets första torpvandring gick
till Flyckeberget och fer är planerade under året.
Vid årsmötet avgick Lars Bärj
som ordförande på egen begäran.
Sonen John Bärj har nu tagit över
ordförandeklubban med Viktor
Kilsberger som vice ordförande.

Gun-Britt Jonsson sökte
Leader-bidrag 2014.
vad har hänt sedan dess?

Hallå Gun-Britt,
hur går det?
Gun-Britt, du sökte Leader-bidrag
2014, vad handlade projektet om?
– Närkes Kil är speciellt med alla
naturtillgångar. Vi har skola och afär
och det är viktigt för att ha en levande
byggd. Men det behövs fer hyreshus
och barnfamiljer för att bygden ska
hållas vid liv.
Hur genomförde du projektet?
– Jag tittade ut var det fanns möjlighet att bygga, kollade vad det skulle
kosta att skafa bygglov, vatten och
avlopp. Jag gjorde en kravspecifkation
på ett ferfamiljshus, det ska vara hiss
i huset för att alla ska vara likvärdiga
och så måste parkeringsplatser fnnas.
Vad har du kommit fram till?
– Att jag saknar de 40 miljoner som
behövs för att bygga! Tanken med mitt
förslag är att man ska göra typ-hus, likt
Stjärnhusen i Örebro, så att andra kan
använda ritningarna. Då skulle man
spara in arkitektkostnader.
Vad har du fått för respons från
Landsbygdsnämnden?
– I torsdags på mötet var de jättepositiva, men det fanns inget utmärkt på
översiktsplanen. Jag vill att nämnden
ska hjälpa mig i byråkratin och se över
om det är realistiska sifror.
Vad kommer det sig att du vill göra
det här projektet?
– Jag är hemvändare till vår släktgård i Närkes Kil och vill gärna betala
tillbaka lite till den
bygd som jag är
uppvuxen i.

Välkommen
Östernärke
Landsbygdsnämnden har sedan starten
2015 gett ut nyhetsblad som berättar om vad nämnden gör, vad som
händer i kommunen och olika lokala
arrangemang. Inledningsvis nådde vi
ut till områdena Glanshammar och
Tysslinge och förra året utökade vi med
Axberg-Kil. Nu är det premiär för vårt
nyhetsblad för Östernärke, och därmed
når vi hela kommunens landsbygd med
information och lokala reportage.
I april antogs äntligen landsbygdsprogrammet av kommunfullmäktige.
Det var ett starkt bifall från alla partier
och många var uppe i talarstolen och
pratade om värdet av att utveckla
landsbygden och våra mindre tätorter.
Antagandet av landsbygdsprogrammet är ett stort steg för vår kommun,
ett steg som innebär att det praktiska
arbetet för kommunens förvaltningar
och politiska nämnder nu börjar på
allvar. Redan genom processen med att
ta fram programmet har landsbygdsfrågorna fått mer fokus i kommunens
verksamhet.
Under våren har nämnden haft
dialogträfar om förslaget på ny översiktsplan tillsammans med Stadsbyggnad. Vi har fått väldigt många goda
förslag och synpunkter som nu kommer
bearbetas och utgöra en grund för det
fortsatta arbetet. Ni som i samband
med dialogerna lämnat era mailadresser kommer få mer information längre
fram, och vi kommer också informera
via nyhetsblad och på kommunens
hemsida. Tack till er alla som tagit er
tid och med stort engagemang deltagit
på dessa dialogträfar!
Ha en härlig sommar!

Hannah
Ljung
(c) ordförande
Landsbygdsnämnden
Örebro kommun

Sammanställning av
medborgardialogen
i Hovsta
I slutet av mars hölls en
medborgardialog om
översiktsplanen i Lundhagskyrkan i Hovsta.
Många frågor hann diskuteras
under kvällen, och allra hetast var
trafken på riksväg 50 och området
vid gamla Coop/B&W.
De festa var av åsikten att
riksväg 50 måste byggas ut med en
fl för att fungera. Rondellen vid
Rejmes behöver också byggas ut
för att inte vara en stoppkloss när
det är rusningstafk. Vid gamla
Coop måste ut- och infarter bättras
eftersom de inte känns säkra. Att
tåg skulle stanna i Hovsta var också
uppe på tapeten, och många sa att
de skulle ta tåget in till stan om
möjlighet fanns.
Vad som ska hända med området vid gamla Coop/B&W intres-

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
kristin.vettorato@orebro.se

serade många och fera föreslog
att man kunde bygga badhus och
idrottshall där. Många menade att
området var viktigt som en samlingspunkt för Hovsta-Lillån.
Det saknas en cykelväg mellan Åby och Mogetorp, liksom
en cykelövergång för barnen till
skolan. Skolvägen för barn måste
vara säker. Cykelvägen ÖrebroKvinnersta vill man ha förlängd så
att den sträcker sig till Ölmbrotorp.
För att äldre personer ska ha
möjlighet att bo kvar i området när
huset har sålts önskade man ett
äldreboende i Lillån. Förslag fanns
om att bilda en kyrkby vid Axbergs
kyrka.
Många var nöjda med hur Hovsta är uppbyggt med strövområden
runt om. Man tyckte att F-6-skolan i Hovsta var bra. I Lillån var
man nöjda över grönområden, folktandvård och vårdcentral.

Har du frågor eller tips?
Kristin Vettorato,
kristin.vettorato@orebro.se
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