Glanshammar
Nyhetsbrev från Örebro kommun #1-17

Kommunen ordnar vatten
och avlopp i Södra Väringen
I flera år har de boende
i området väntat på att
få kommunalt vatten och
avlopp. I början på vintern
väntas arbetet äntligen
vara klart.
Ungefär 140 fastigheter i området
kring södra Väringen saknar kom
munalt vatten och avlopp. Uppdraget
att bygga kom till tekniska nämnden
2013 och det som har tagit lång tid att
utreda var hur ledningarna skulle dras.
Beslutet blev att man bottenlägger led
ningar i sjön Väringen och marklägger
sedan till Ervalla där avloppsrenings
verk och vattenledningar finns. Stefan

Sjögren, som leder arbetet för VAplaneringen i kommunen, berättar hur
tankarna gick.
– Man får väga miljöfrågorna mot
samhällsnyttan för att se vad som ger
mest nytta och minsta skada. Vi hade
kunnat gräva ner ledningen helt på
land, men det blir oskäligt dyrt när
möjligheten finns att sjölägga led
ningen. Vi ser ingen miljövinst i att
gräva ner ledningen på botten av sjön,
det kan leda till grumling av sjön att
gräva och det vill man helst undvika
när det kan ligga sediment där från
pappersbruket bredvid.
Hur stor risk är det för att avlopps
vatten ska rinna ut i sjön?
– Man jobbar med tryck på ledning

arna, blir det tryckbortfall ser man att
det läcker. Vi kommer att ha onlinebevakning och varningssystem för att
märka om det skulle bli en läcka, så det
är inte så stor risk, säger Stefan Sjögren.
På miljökontoret är man positiv till vat
tenledningen.
– Den minskar det diffusa läckaget
av övergödning och skadliga ämnen till
sjön, säger Mia Andersson, miljö- och
hälsoskyddsinspektör på Örebro Kom
mun
Arbetet med vatten och avlopp
beräknas vara klart i början på vintern
2017.

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 Glanshammar
kan se ut år 2040
Vi har ett förslag på hur vi
ska använda Örebro kom
muns mark och vatten i
framtiden.
Nu vill vi veta vad in
vånarna i Glanshammar
med omnejd tycker om
bland annat områden
för fler bostäder i och runt
Glanshammar och hur
service och verksamheter
kan utvecklas.
Kommunen vill lyfta fram Glansham
mar som särskilt betydelsefull för
utvecklingen i denna del av Örebro
kommun, men ser gärna att andra
mindre orter som är viktiga i sin bygd,
såsom Rinkaby, också utvecklas.
Områden på landsbygden med närhet
till kollektivtrafik och service ges också
möjlighet att utvecklas med fler bostä
der eller nya byar om det sker med god
anpassning till landskapet. I förslaget
finns också beskrivningar av viktiga
natur- och kulturmiljöer.
Nu är det dags att lämna synpunk
ter 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 fram
tiden. 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 orebro.
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, Kloster
gatan 23.
Medborgardialog

Den 6 april håller Landsbygdsnämn
den en medborgardialog i Glansham
mar då det också ges möjlighet att
diskutera förslaget med Landsbygds
nämndens politiker.
Håll utkik efter tid och plats på
en anslagstavla nära dig eller gå in på
orebro.se/landsbygdsutveckling
Mer information

Följ oss på Örebro kommuns Facebook
under februari–april, då vi bland annat
kommer lägga upp frågor från översikts
planen som vi vill ha synpunkter på.
Under vecka 13 kan ni även följa
arbetet med översiktsplanen på
Instagram@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 bibliote
ken.

Olle Munksten fick
Samverkarnas pris
En artist som för första gången rest
utanför USA och pris till Olle Munksten
på Samverkarnas medlemsmöte.
d e f ö r si t t p r i s
Olle Munksten tacka
.
tal
och
med både sång

Billie Gant var på sitt livs första
turné utomlands.

I början av januari hade Samverkarna
medlemsmöte på restaurang Tango.
Ett diplom och 2000 kronor delades
ut till Olle Munksten som bland annat
är guide i Ödeby kyrka och drivande i
frukostarrangemanget ”Gubbröra”. I sitt
tacktal pratade Olle Munksten om vik
ten av att gå till Hagagården och besöka
människorna där, kanske bara för en
kvart och hålla någons hand. Han
berättade också om revyerna som spela
des på trettondagsafton i Glanshammar
och sjöng en sång om Skävesund.
– Jag höll på och guidade i Ödeby
kyrka när Andreas Svensson ringde och
berättade om priset och jag blev glatt

Medborgardialogen
i Glanshammar
I november 2016 genomfördes en
medborgardialog. Det samtalades
om vad man önskar av Lands
bygdsnämnden, positiva och nega
tiva aspekter i bygden, utvecklings
områden, samt vad som behöver
prioriteras.
Landsbygdsnämnden förväntas
vara en högtalare för bygden och ha
medborgardialoger för att stämma
av vad medborgarna tycker. Man
önskar att de fortsätter jobba med
markfrågan för att det ska kunna
byggas. En landsbygdslots för
frågor till kommunen önskas också.
Vad som behöver utvecklas är en
cykelväg mellan Glanshammar och
Lillkyrka, bostäder behöver byggas,
både hyres- och bostadsrätter. Kring
Hjälmaren fanns flera tankar. Man
vill att det görs en allvarlig satsning

för att rena och muddra sjön. Kan
ske kan Hjälmaren därefter fungera
som dragplåster för turister till Öre
bro. Angående sjukvård så behövs
samverkan mellan kommunal och
regional vård nu när vårdcentralen
lagts ned.
Det som medborgarna på mötet
vill ska prioriteras var frågorna
om bredband och nya bostäder.
Bredband finns i centrala Glans
hammar, medan de längre ut i
bygden inte nås. Det behöver också
asfalteras efter nedgrävningen av
fiberkabel eftersom det inte har
gjorts.
När datum för årets medborgar
dialoger är bestämda kommer de
att finnas på kommunens hemsida.
Adressen är http://www.orebro.se/
landsbygdsutveckling

överraskad, säger Olle. Det ska nog
firas med middag och en liten resa till
Stockholm med min fru Birgitta. Det
jag vurmar mest för är Hagagården,
promenadgrupperna där två-tre stycken
följer med ut och går varje onsdag och
så allsången varannan vecka.
Underhöll gjorde 72-årige country
artisten Billie Gant som för första
gången i sitt liv reste utomlands. I
skinnväst och hatt sjöng han om livets
vedermödor och att populärartister ska
”Stop Fucking Up Country Music”.
Att lyssna på honom var som att för
en stund befinna sig i Nashville. Ett
50-tal personer var med på mötet.

Utbetalade medel för
Glanshammarsområdet
Under 2016 beviljade kommunen
utvecklingbidrag till olika projekt,
bland annat 98 000 kronor till Läns
bygderådet Örebro län som arrange
rade Framtidsveckan med närmare 300
arrangemang. Projekt i området som
fick bidrag var:
· Kolja Byalag, 20 000 kr, startbidrag
för föreningar.
· Kolja Byalag, 10 000 kr för Lokal
utvecklingsgrupp på landsbygden.
· Glanshammars bygdegårdsförening,
130 000 kr för Utvecklingsprojekt
Glanshammars bygdegård.

Påminnelse om
bredbandmöte
Den 28 februari bjuder Örebro Kom
mun och Stadsnät in till en andra träff
om utbyggnaden av bredband. Väl
kommen till bygdegården kl 18–19.30.
Sista anmälningsdag för bredband på
hemsidan www.stadsnat.se är 1 april.

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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