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Ny projektor
för Bocksboda
Byalag

Margaretha Björkman och Maud Nyberg i föreställningen ”Två systrar och en begravning”.
Foto: Staffan Claesson

Dags för
teater i Axberg
Söndag den 23 april bjuds
på relationskomedi i Axbergs Folkets Hus.
– Föreställningen handlar om två
systrar som får ett arv. Det är meningen
att man ska känna igen sig lite och få
skratta. Man når bättre in i folks hjär
tan då, säger Maud Nyberg.
Panikteatern från Uppsala åker från
Skåne till Norrbotten med föreställ
ningen ”Två systrar och en begravning”.
Maud Nyberg som har skrivit manuset
och är en av de fyra skådespelarna på
scenen säger att teatern är en liten pus
selbit i att hålla landsbygden levande.
– När vi började turnera upptäckte
vi att det fanns publik som inte var
bortskämda med kultur. De åker i

allmänhet inte fem-sju mil till tätort för
att gå på exempelvis teater. Genom att
vi istället åker ut på landsbygden når
vi fler personer, många går för att det
händer något i byn.
Vad handlar ”Två systrar och en
begravning” om?
– Det är två systrar som ärver en
spagård där den ena absolut vill sälja,
medan den andra vill behålla. Man
kan kalla det en relationskomedi med
mycket musik, säger Maud Nyberg.
Föreställningen börjar klockan 17.00
och kostar 225 kronor inklusive fika.
Biljetter bokas via g-larsson@hotmail.
com eller på något av telefonnumren
019-22 22 04, 019-22 26 02 eller
019-22 23 52.

Bocksboda byalag som startade
förra våren är en av de föreningar
som har fått medel från Landbygds
nämnden. Berit Axelsson som är
kassör i föreningen berättar att de
15 000 kronor de har fått ska räcka
till projektor och filmduk, att göra
en hemsida och till inköp av diverse
kontorsmaterial.
– Vi vill kunna titta på bilder
som handlar om bygden och till det
behövs projektor och filmduk. Att
vi har en egen gör att besökande
föreläsare slipper besväret att ta
med sig sin egen. Hemsidan hoppas
vi ska komma igång under våren,
säger Berit.

Dan Anderssonkväll på
Järlegården
Till Järlegår
den kommer
lördag den
11 mars
”The Margi
nal Man”, en
föreställning
om Dan
Anders
son och de
svenska skogsfinnarna. Det blir
både berättelser och musik som
framförs av Åke Larsson. Evene
manget startar klockan 19.00 och
anordnas av Järle Byalag. Entré
kostnaden är 150 kronor för vuxen,
barn går in gratis.

Vad vill du
läsa om?
Välkommen att skicka in tips på
saker du vill ha med i nyhetsbla
det!
E-postadress är landsbygds
namnden@orebro.se

Bidrag
att söka!
För föreningar finns olika
bidrag att söka hos Örebro
kommun. Aktuella att
söka är utvecklingsprojekt
för landsbygden 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.
Mer information finns
på kommunens hemsida
www.orebro.se/landsbygdsutveckling

Facebook
för företagare
Kommunen har en Facebook
sida för näringsliv. Den riktar
sig till dig som äger och driver
företag och heter Örebro kom
mun Näringsliv.

Nytt förslag på
hur Axberg-Kil
kan se ut år 2040
Vi har ett förslag på hur vi
ska använda Örebro kommuns mark och vatten i
framtiden.
Nu vill vi veta vad invånarna i Axberg-Kil tycker
om bland annat nya
områden för fler bostäder
och hur service och verksamheter kan utvecklas.
I denna del av Örebro kommun finns
många orter som är viktiga i sin bygd,
såsom Ervalla, Hovsta, Järle, Närkes
Kil och Ölmbrotorp, som kommunen
gärna ser en utveckling i. Områden på
landsbygden med närhet till kollektiv
trafik och service ges också möjlighet
att utvecklas med fler bostäder eller
nya byar om det sker med god anpass
ning till landskapet. I förslaget finns
också beskrivningar av viktiga naturoch kulturmiljöer.
Nu är det dags att lämna synpunkter på vårt förslag på ändringar av
översiktsplanen.
Översiktsplanen ”Vårt framtida
Örebro” är en planering för hela Öre
bro kommuns utveckling de närmaste
25 åren. Den anger till exempel var
nya vägar och bostadsområden ska
byggas, vilka naturområden som ska
skyddas, hur landsbygden kan växa
och hur Örebro stad kan se ut i framtiden. Översiktsplanen ska bidra till
att skapa ett hållbart samhälle för att
Örebro kommun ska fortsätta vara en
bra plats att leva och bo på, även för
framtida generationer.
Det går att lämna synpunkter under

perioden 1 februari – 30 april på ore
bro.se/nyoversiktsplan
Därefter sammanställer vi alla
synpunkter som kommit in och ändrar
förslaget där vi ser att det behövs.
Öppet möte

Den 15 mars kl 18 till ca 21 är alla
kommuninvånare välkomna till ett
öppet möte där de har möjlighet att få
mer information, fördjupa sig i olika
frågor och diskutera med Stadsbygg
nads tjänstemän och politiker. Mötet
hålls på City konferenscenter, Klostergatan 23.
Medborgardialog
Den 23 mars håller Landsbygdsnämnden en medborgardialog i Axberg-Kil
området då det också ges möjlighet att
diskutera förslaget med Landsbygdsnämndens politiker. Håll utkik efter
tid och plats på en anslagstavla nära
dig eller gå in på orebro.se/landsbygds
utveckling
Mer information
Följ oss på Örebro kommuns Facebook
under februari-april, då vi bland annat
kommer lägga upp frågor från översiktsplanen som vi vill ha synpunkter
på. Under vecka 13 kan ni även följa
arbetet med översiktsplanen på Insta
gram @orebrokommun

Läs mer om översiktsplanen och se det
nya förslaget på orebro.se/nyoversikts
plan. Om du inte har tillgång till dator
går det bra att låna dator på biblioteken.

För andra året i rad är Per-Åke
Sörman med på listan när tid
ningen Land korar Årets lantisar
för 2016, nu på sjätteplatsen.

Hallå Per-Åke,
hur känns det?

Andreas Ernestam, bredbandsamordnare på Örebro Kommun, informerar inför ett fullt
församlingshem.

Fullt hus på
bredbandsmötet
Den 26 januari hölls
informationsmöte om
bredband och Närkes
Kils församlingshem var
fullsatt.
Örebro kommuns bredbandssam
ordnare Andreas Ernestam berättade
om hur kommunens strategi för
bredband ser ut. I Närkes Kil finns
plats för ungefär 210 stycken anslut
ningar, men målet ligger på 170.
I skrivande stund har 65 stycken
intresseanmälningar gjorts. Lars
Kihlberg från Stadsnät berättade om
företagets tjänster och vad de kan
erbjuda. Bland lyssnarna var intres
set olika stort. Gun-Britt Jonsson,
ordförande i Närkes Kils försam
lingshem, bor utanför området som
ska få bredband, men var intresserad
å församlingshemmets vägnar.
– Det är stor efterfrågan bland
föreläsare, så det skulle vara en
fördel att ha det i huset. Med tanke
på att vi är en ideell förening så är
det dock en för stor kostnad, det är
knappast värt det.

Gerd Klingvall hoppades få mer
information under kvällen, men
hennes behov av bredband var
egentligen inte så stort.
– Vi är väl lite sugna, men inte
så att det brinner i knutarna. Det
är ju mycket en kostnadsfråga, man
kanske inte ens får tillbaka investe
ringen på det om man säljer huset.
Stefan Müller hade väntat länge
på att få bredband.
– Och jag har en grabb hemma
som längtar! Ofta funkar ADSL,
men ibland hackar det bara. Kost
naden får man se till vad man får
för det och hur länge man ska bo
kvar. Vill man ha det så får man
betala.
Marit Tollvik tyckte att det var
toppen att det ska bli bredband i
bygden.
– Nu använder jag ADSL. Jag
betalar vad det kostar bara jag
får det. Det är jätteviktigt att ha
bredband, det behövs för allt, för
att klara livet.
För att lämna intresseanmälan
för bredband www.stadsnat.se.

– Jag känner en ära och stolthet i att ha
blivit uppmärksammad igen.
Från att 2015 kommit på niondeplats
så blev det 2016 tre platser upp på lis
tan, men Per-Åke säger att placeringen
inte är så viktig, utan att det roliga är
att bli ihågkommen. Hur kommer det
sig att du är så engagerad i landsbygds
frågor?
– Jag har en drivkraft att vilja göra
saker bättre, får man då kvitton på att
det fungerar så ökar den.
Som nyblivet kommunalråd säger
Per-Åke att han måste dra lite i hand
bromsen när det gäller övrigt engage
mang, han lämnade till exempel posten
som ordförande i Ervalla Bygdelag i
februari, men att han fortsätter med ett
inlägg om dagen på Bygdenytt.
– Bygdenytt firade fem år på nätet i
januari och målet är att vi ska passera
en miljon unika besök under året.
Bygde-TV gjorde sitt sista inslag
under 2016 efter tre säsonger, hur känns
det?
– Vi hade tänkt att komma upp i lika
många avsnitt som tv-serien Hem till
byn, men får ge oss vid 34 avsnitt, säger
Per-Åke och skrattar lite. Vi har visat
att det händer mycket på landsbygden
och det är min slogan – det finns alltid
något som händer, säger han och ler
stort.

Landsbygden har
fått en starkare roll
Nu är det dags för ett nytt år och Landsbygdsnämnden har många spännande saker på agendan. Det landsbygdsprogram
som nämnden arbetat med under sina två
första år är nu på väg mot beslut i kommunfullmäktige. Nu fortsätter arbetet
att tillsammans med kommunens övriga
nämnder och förvaltningar förverkliga
programmets innehåll. För Örebro kommun innebär det här ett ökat fokus på
landsbygdsfrågorna och vi ser redan nu
att intresset och engagemanget för de här
frågorna har växt bland både politiker
och tjänstemän.
En ny översiktsplan är också ute på
samråd och det är tydligt att landsbygden fått en klart starkare roll när det
gäller den långsiktiga planeringen av vår
kommun. Det här är ett resultat av att
kommunen lagt mer kraft på att utveckla
kompetens och arbetssätt.
Under våren kommer Landsbygdsnämnden bjuda in till medborgardialog
där vi har särskilt fokus på översiktsplanen. Vill man redan nu läsa samrådsförslaget och komma med synpunkter så
kan man gå in på www.orebro.se/nyoversiktsplan. Vi kommer också att vilja
prata mer om hur vi kan uppnå de olika
målen i landsbygdsprogrammet. Hur kan
det bli enklare att bo kvar i sin hembygd
när man blir äldre, hur kan företagen få
bättre möjligheter att utvecklas är exempel på såna frågor.
Under 2016 delade Landsbygdsnämnden ut bidrag till många aktiviteter runt
om i kommunen och vi såg också ett ökat
intresse för att starta grupper för lokal
utveckling på flera håll. Det är tydligt att
det händer mycket i vår kommun och vi
ser fram mot ett spännande 2017!

Hannah
Ljung
(c) ordförande
Landsbygdsnämnden
Örebro kommun

Bredband ska
finnas för alla
Det är viktigt att bredbandsnätet byggs ut i landet så att alla kan få
tillgång till det. Bredbandsstrategin som Örebro Kommun jobbar
efter är att 90 procent av befolkningen ska ha möjlighet att ansluta
sig till 100 Mb/s bredband senast år 2020. Samma strategi är aktuell
i hela Europa. Att ha bredband ska vara lika naturligt som att ha
vatten, avlopp och el i hemmet. Kommunens ambition är att det
ska finnas förutsättningar att både bo och verka som företagare
på landsbygden. Idag har bara cirka 29 procent på landsbygden
tillgång till bredband med föreskriven hastighet. Kommunen job
bar för att stimulera intresset för bredband genom att bjuda in till
möten på landsbygden och samarbetar med flera aktörer som exem
pelvis Stadsnät och Skanova.
Information och möjlighet att lämna en intresseanmälan finns på
kommunens hemsida www.orebro.se/bredband

Vad gör Landsbygds
nämnden?
Det och hur kommunen arbetar
med landsbygdsutveckling kan
man nu läsa på Örebro kommuns
hemsida. Datum för årets medbor
gardialoger hittar du också här.
www.orebro.se/landsbygdsut
veckling

Sammanträdestider
för Landsbygds
nämnden
Landsbygdsnämndens sammanträ
destider för våren 2017 är torsda
garna 19 januari, 9 februari, 23
mars, 20 april, 18 maj och 8 juni.
Alla är välkomna! Information om
tid och plats finns på kommunens
hemsida. www.orebro.se/lands
bygdsutveckling

Företagshjälp?
Behöver du som företagare stöd
och rådgivning kan Örebro Kom
mun hjälpa dig med företagslots
och utbildningsmäklare.
Tips och adresser finns på kom
munens hemsida www.orebro.se/
foretag--naringsliv/starta--driva
foretag/stod--radgivning-till-foreta
gare.html

Har du frågor eller tips?
Kontakta Mikael Ekman
mikael.ekman@orebro.se
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