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Gårdsjötorp är tänkt att komplettera kommunens anläggning i Ånnaboda. Foto: Leif Troeng

Ny vår för Gårdsjötorp
I Trolldalens naturreservat
ligger kommunens fritids
anläggning Gårdsjötorp.
Nu byggs den ut med nya
raststugor vid kanten av
Gårdsjön.
– Tanken är att man ska gå in i en
annan tid när man är här, säger
Mats Rosenberg, kommunbiolog.
I slutet av 1800-talet var Kilsbergen
fullt av fattigfolk. Under andra världs
kriget bestämde man sig för att bilda
Villingsbergs stora skjutfält. De boende
fick flytta, gårdar eldades upp och man
planterade granskog.
När Örebro Kommun köpte Gårds
jötorp fanns bara ett ruckel kvar. Man

bestämde sig för att visa hur Kilsber
gen en gång såg ut, så arbetet med
att bygga en raststuga i gammal stil
tog vid. Det hus som fanns kvar har
renoverats varsamt och några nya små
övernattningsstugor har byggts.
– Något av det viktigaste var att
ta bort den tråkiga granskogen för att
kunna återskapa landskapet som det
såg ut med ängsmarker och beteshagar,
berättar Mats Rosenberg.
Gårdsjötorp är tänkt som ett still
sammare komplement till Ånnaboda.
Konceptet är att känna hur det var förr
i världen, därför är stugorna enkla med
fotogenlyktor och vedkamin. Huvud
byggnaden är öppen på helgerna året
om. Vill man sova över går de små
stugorna alltid att boka, medan huvud

byggnaden bara hyrs ut på vardagarna.
– Anläggningen används mycket,
både privat och för konferenser. För att
förenkla för moderna människor har vi
i den gamla ladugådsbyggnaden gjort
ett badrum med dusch.
Fritidsanläggningen är tillgäng
lig för alla i och med att den är
handikappanpassad. Under våren blir
fem nya små övernattningsstugor fär
diga. Tre av dem ligger vid Gårdsjöns
strandkant och dit går också bra att ta
sig i rullstol. För den som vill vandra
ligger Bergslagsleden några hundra
meter från stugorna.
Läs mer på Örebro kommuns hem
sida eller titta på https://gardsjotorp.
wordpress.com.

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
Tysslingeområdet
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 invå
narna i Tysslingeområdet
tycker om bland annat
nya områden för fler
bostäder och hur service
och verksamheter kan
utvecklas.
Kommunen vill lyfta fram Garphyttan
och Vintrosa som särskilt betydelse
fulla för utvecklingen i denna del av
Örebro kommun, men ser gärna att
andra mindre orter som är viktiga i sin
bygd, såsom Latorp och Tysslinge by,
också utvecklas. Områden på lands
bygden med närhet till kollektivtrafik
och service ges också möjlighet att
utvecklas med fler bostäder 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 30 mars håller Landsbygdsnämn
den en medborgardialog i Tysslinge
området 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.

Solceller och
ogräs i Latorp
I det solenergiprojekt
som Latorps Byalag har
haft är nu lyktstolpen på
plats vid miljöstationen i
Latorp. Den är rörelsestyrd
och lyser om den har fått
tillräckligt med ljus under
dagen så att batteriet är
laddat.

Barnen i byalagets hålbarhetsgrupp tyckte att
det var roligt att plocka upp potatis. Foto: Ewa
Overmeer

Byalaget stöttar Latorps IF i frågan
om korkgräset och utegymmet, mer
information kommer att komma på
byalagets årsmöte den 22 mars.
Runt 20 personer är med i byala
gets hållbarhetsgrupp där man sedan
starten 2014 har haft studiecirklar och
praktiska föreläsningar. Ewa Overmeer

Snart dags att anmäla
sig till Tysslingedagen
I år hålls Tysslingedagen torsdag 25:e
maj, med extraöppet hos en del utstäl
lare fredag den 26:e. Öppettider är som
tidigare år klockan 10–18.
– Det har varit tal om att förlänga
evenemanget så att det sträcker sig
också över lördag-söndag, men i år ser
det inte ut att bli så, säger Lars-Eric
Jacobsson, webmaster för hemsidan
www.tysslingedagen.se.
Lars-Eric säger att man har utstäl
larträff i månadsskiftet februari-mars
då alla är välkomna och att man där
efter öppnar för anmälningar till årets
Tysslingedag.
– Många anmäler sig direkt när det
läggs upp på hemsidan, men de flesta
gör det senare under mars.
Tysslingedagen, som bland annat
innehåller konst, hantverk och möjlig

heten att rida på och klappa olika djur,
är en populär aktivitet i bygden. Förra
året hade man över 100 utställare på
sammanlagt 46 stationer.
– Det brukar vara mellan 50 och
1000 stycken besökare på varje station,
det är lite av en hemvändardag i byg
den, säger Lars-Eric.
Restaurangerna i Tysslinge har
öppet under dagen och flera av utstäl
larna serverar soppa, våfflor, fika med
mera, så för den som vill ha en heldag
i området finns stora chanser också till
en kulinarisk upplevelse.
Broschyr över de olika utställarna
brukar vara klar två-tre veckor innan
evenemanget. Information om eventet
och de olika utställarna finns annars
på www.tysslingedagen.se och www.
facebook.com/tysslingedagen

berättar att man har plöjt upp en bit av
allmänningen nedanför en av lekpar
kerna för att kunna ha odlingar. Under
två år har man jobbat i landen och
förra sommaren var 18 familjer med
och odlade potatis.
– En barnfamilj hade inte odlat
förut och de älskar att äta sin egen
potatis.
Andra kurser man har haft i
föreningen är vegetarisk matlagning,
plast- och kemikaliebantning och
ogräsvandringar.
– Vi har gått i naturen och lärt oss
om det som vi kallar gratis mat, det
finns jättemycket ogräs som man kan
äta, säger Ewa Overmeer.
Det blir en träff den 8 mars på Blå
klockan för att planera vad man ska
odla under 2017.

Bredband allt
närmare i Latorp
Efter att bredbandsfrågan har varit
aktuell i många år ordnades under
vintern ett möte för att mäta intresset.
Två företag har varit aktuella för bred
bandsbyggandet, Stadsnät och IP Only,
och för de som bor i centrum skulle
båda fungera som leverantör.
– Men det var viktigt att välja det
företag som når så många som möjligt.
Kan inte Stadsnät leverera tar man IP
Only så att alla kan få, säger Eva Over
meer, ordförande i Latorps Byalag.
I skrivande stund har 130 personer
tecknat sig för Stadsnät, vilket gör att
det sannolikt blir de som gräver ner
kabeln. Anmäler sig gör man på Stads
näts hemsida www.stadsnat.se

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/landsbygdsutveck
ling

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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