Östernärke
Nyhetsbrev från Örebro kommun #2-17

Samverkarna har beviljats
192 500 kronor från Landsbygdsnämnden för att genomföra en förstudie om
möjligheterna att bygga
en kaj i Hampetorp.
Rikard Widlund på Sjöräddningssällskapet berättar att behovet av en kaj
uppstod när Trafkverket tog bort färjepersonalens jourpassning på natten.
– Om någon blev sjuk tidigare skjutsade färjan både ambulans och patient
på ett säkert sätt. Nu fnns inte den
möjligheten längre, nattetid får man
istället köra sjuktransporter med båt.

Varken Sjöräddningssällskapets eller
räddningstjänstens båtar kan lägga till
vid färjeläget, förklarar Rikard Widlund.
– Det behövs inte så ofta men det
handlar om trygghetsaspekten för
sjöräddning och Vinöbor. Som det är
nu får räddningstjänst lägga till vid sjösättningsrampen och därifrån bära över
bår, vilket inte är vidare patientsäkert,
säger Rikard Widlund.
Hans Ove Norén är ordförande i
Samverkarna som har ansökt och beviljats bidrag från Landsbygdsnämnden.
Han säger att upphandlingen går ut
sista maj och att arbetet med förstudien
börjar därefter.
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Ett steg närmare
ny kaj i Hampetorp

Rikard Widlund på Sjöräddningssällskapet.

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.
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Ny arena
i Stora Mellösa

Mer smak på
Segersjödagarna
Segersjödagarna som från början var en ren
hästtävling har gått mer och mer till att bli ett
slags lantlivsmässa.
Förra årets tema var Smakrika
Närke och man fortsätter på temat
när Segersjödagarna går av stapeln
helgen 26–27 augusti.
– Målgruppen är familjer, man
ska känna sig välkommen oavsett
om man kommer från stan eller här
utifrån, säger Ann MontgomeryCederhielm, som är arrangör

tillsammans med maken Robert
Montgomery-Cederhielm.
– Vi kommer att ha fantastiska
producenter av fn och närproducerad mat, exempelvis glass gjord i
Grythyttan och Götlunda. Det blir
två väldigt trevliga dagar!

Både café och värdshus
på Vinön i sommar
Café Vinön kommer att ligga i skolan
och drivas av samma ägare som värdshuset. Caféet öppnar på heltid den 19
juni, värdshuset öppnar på midsom-

marafton med midsommarbufé. I
anslutning till caféet kommer en liten
butik med presentartiklar och enklare
basvaror att fnnas.

Turistsäsongen på Vinön snart igång
I maj har Vinöns kultur- och hembygdsförening hjälpt till att göra i ordning så att
man ska kunna ha café i det gamla skolhuset mitt på Vinön.
Peter Kumlin som är ordförande i Vinöns kultur- och hembygdsförening berättar att man just nu funderar på en plats där öns ungdomar kan vara när det är
blött och regnigt ute.
– Ett alternativ är utescenen på skolgården, den skulle de kunna utnyttja. Vi
får se vad som blir bestämt.

Stora Mellösa Åsbyvikens Idrottsförening, SMÅ IF, har fått 55 000 kronor
från Landsbygdsnämnden för att göra
en basket- och tennisarena på området
bakom Solgården. Ulf Schwerin, sekreterare i huvudstyrelsen för SMÅ IF,
berättar att området var helt igenväxt.
– Inget hade gjorts på området på
20-30 år, men nu har vi röjt, målat
staketlinjer och satt upp basketkorgar
på arenan. Basketungdomarna som
är sju-tolv år kommer från ett stort
område här omkring.
För ett år sedan fyttade 24 ensamkommande fyktingbarn in på Solgården i Stora Mellösa. Ulf Schwerin säger
att man verkligen ville att de skulle
känna sig välkomna.
– Tillsammans med kyrkorna på
orten ordnade vi ett jordgubbskalas
för att hälsa dem välkomna. Vi fxade
en hel uppsättning fotbollströjor och
erbjöd dem att vara med och träna.
Uppslutningen har väl varit lite så där,
det verkar som att ledarna inte tar tag
i det. Men vi kan inte göra mer än att
bjuda in dem, konstaterar Ulf Schwerin.
Den nya tennis- och basketarenan
bakom Solgården invigdes med en
streetbasketturnering den 10 juni och
har fått namnet Mellösa Garden.

Ett år för Rullprofil i
Brevens Bruk
Företaget Rullprofl som är en legotillverkande plåtindustri har legat på
Aspholmen sedan 1976. Förra sommaren fyttade de verksamheten till
Brevens Bruk. Patrik Setterman som är
platschef på företaget förklarar att det
var för att man fck tag i ändamålsenliga lokaler som man valde att fytta till
Brevens Bruk.
– Lokalmässigt är det mycket bättre
här. För de anställda var det si och så,
en del fck kortare resväg, andra längre.
Kommer det att bli några nya
arbetstillfällen?
– Nej, men det kanske kommer på
sikt, säger Patrik Setterman.

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

Vad är landsbygdsnämnden?
Landsbygdsnämnden är en
nämnd bestående av förtroendevalda politiker i Örebro
kommun. De ska bland annat
se till att landsbygdens intressen beaktas i kommunens
beslut genom att arbeta med
medborgardialoger och stimulera till bildandet av lokala
utvecklingsgrupper. Lands-

bygdsnämnden arbetar långsiktigt med ekologisk, ekonomisk
och socialt hållbar utveckling.
Landsbygdsnämnden kan
ge ekonomiskt stöd till lokala
utvecklingsgrupper. Organisationer och föreningar kan också
ansöka om bidrag för utvecklingsprojekt.

Sammanställning av medborgardialogen i Odensbacken
I slutet av april hölls en medborgardialog om översiktsplanen i
Tegelhuset. Många frågor hann
diskuteras under kvällen, och allra
hetast var bostäder och cykelbanor.
Många var missnöjda med
cykelbanorna, de var både för få,
för korta och för dåliga. Förslag
fanns att fortsätta cykelvägen från
Odensbacken vidare till Hampetorp och Läppe för att utnyttja
skärgårdsmiljön som Hjälmaren
ger.
Man önskade fer bostäder,
främst hyreshus, i både Odensbacken och Stora Mellösa. Detta
för att både unga och äldre som har
sålt sina hus ska kunna bo kvar på
orten. Mer service önskades också,
exempelvis besök av polisenheten
lite oftare och bättre möjligheter
att ta ut kontanter i centralorterna

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

Odensbacken och Stora Mellösa.
Det behövs mer reklam för
länsbussen ansåg vissa, många åker
ensamma i bil in till stan när det
fnns kollektivtrafk. Det önskades
pendlarparkering för att förenkla
möjligheten till att ta bussen när
man bor utanför samhället. Större
parkering önskades också vid Vinöfärjan i Hampetorp för de som
pendlar därifrån. Man ville ha en
förlängning av busslinjerna till att
gå ända till länsgränsen. Många
tyckte att restiden med buss skulle
kunna kortas ner genom att bussarna hoppar över att åka in till
Ekeby-Almby. De kan istället ha
en egen stadsbusslinje.
En ungdomsgård likt Tegelhuset
i Odensbacken önskades i Stora
Mellösa.

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