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Bästa läsare!
Askersunds kommun
696 82 Askersund
E-post: bo@askersund.se • www.askersund.se

Bo i Askersund är en informationstidning för alla 
som bor och verkar i Askersunds kommun. Tidningen 
utkommer fyra gånger per år och dis tribueras till 
hushåll och företag. Du som inte bor i kommunen kan 
kostnadsfritt prenumerera på tidningen, antingen via 
e-post eller som papperstidning. Denna tidning och 
gamla nummer finns även som pdf-filer på hemsidan 
www.askersund.se/boiaskersund.

Ansvarig utgivare: Madeleine Andersson
Omslagsbild: Johanna Thomas, Mikael Falk och Henrik Svensson i Sjöängsskolans 
kanslihus. Foto: Erik Gunnarsson 
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BO I ASKERSUND

JULEN STÅR FÖR dörren och som traditionen bjuder håller 
du nu julnumret av ”Bo i Askersund” i din hand. Riv gärna 
ur julbilagan i mitten av tidningen så att du har det väl-

matade julprogrammet nära till hands 
under hela adventstiden! Du kan också 
läsa om arbetet på Sjöängskolan, diverse 
infrastruktursatsningar, sista delen av 
Josefins demokratiskola och du får även 
nosa på vår nya grafiska profil. Trevlig 
läsning!

Henrik Olofsson, 
tillfällig redaktör
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SJÖÄNGEN – nya 
namnet på KKC! 

ETT ÅR GÅR FORT. Det känns som det var ett par 
månader sedan jag skrev ledaren till julnumret 2013 
och nu är det dags igen. Även när man ser tillbaka på 
den senaste mandatperioden känns det som om de fyra 
åren har runnit undan med en väldig fart. Det har varit 
fyra innehållsrika år! 

EN NY SKOLA och förskola blev verklighet i Snavlunda 
och vi byggde också en ny förskola i Askersund. Riks-
väg 49 är ny och riksväg 50 påbörjad. Till slut fick vi 
även rondell vid södra infarten i Askersund. I Åsbro har 
14 nya lägenheter byggts och 20 nya lägenheter har 
byggts i Askersund. Av dessa 34 lägenheter är endast en 
ledig för uthyrning! Och det finns behov av fler. 

VI HAR PÅBÖRJAT markförsäljning i Västra Strandpar-
ken, kvarteret Verkstaden. Totalt finns 84 lägenheter 
i den antagna detaljplanen, vilket bör täcka behovet 
de kommande 4–5 åren. I samma område har vi fått 
möjlighet till aktiviteter såsom gym och bowling och 
den efterlängtade nya skolan har äntligen börjat byg-
gas. Det är gott om manskapsbodar och grävmaskiner 

Omröstningen är avgjord. Det officiella 
namnet på Kunskaps- och kulturcen-
trum blir kort och gott ”Sjöängen”. Det 
var med en överväldigande majoritet 
som det nya namnet röstades fram 
under sommarmånaderna. Namnförs-
lagen som låg ute på kommunens hem-
sida arbetades fram av en namngrupp 
under våren. Gruppen gick igenom om-
rådets historia, bland annat med hjälp 
av gamla tidningsklipp, och kom så 
fram till tre olika förslag. När omröst-
ningen väl startade var matchen snart 
över – vinnaren fick över 75 procent av 
rösterna. Nu gäller det bara att lära sig 
säga ”Sjöängen” istället för ”KKC”.

Rasmus Torngard

i Strandparken för närvarande! Detta är bara några 
exempel på projekt vi drivit de senaste åren. 

VI, LIKSOM STORA delar av världen, har varit 
drabbade av en lång och djup lågkonjunktur som 
har påverkat oss alla. Den har lett till anpassning-
ar av budgeten för att möta de minskade intäk-
terna. Rejäla sparbeting har genomförts i verk-
samheten mellan åren 2008–2013. Den politiska 
majoriteten vidtog nu en skattehöjning för att inte 
ytterligare belasta skola, vård och omsorg. Trots en 
skattehöjning på 60 öre har fortfarande Askersunds 
kommun ett skatteuttag som ligger i mitten vid 
rangordning av skattesatsen i länets kommuner. 

NU ÄR SNART ännu ett år till ända, och lite längre 
fram i tidningen står att läsa om personer i vår 
kommun som under året har utmärkt sig på ett eller 
annat sätt och som har bidragit till att göra vår kom-
mun lite trevligare!

Madeleine Andersson
Kommunchef

Efter den lyckade visningshelgen för 
de nya marklägenheterna i Åsbro 
har AskersundsBostäder beslutat att 
starta byggnationen av fyra likadana 
lägenheter mitt emot Varuhuset i 
Rönneshytta. Fyra förhandskontrakt är 
tecknade och byggnationen kommer 
att starta i slutet av året eller början av 
nästa år. Lägenheterna är trerummare 
om 83 kvadratmeter med uteplats, bil-
plats, egen täppa och en friggebod på 
tomten. Det finns plats för ytterligare 
lägenheter i samma område och du 
som är intresserad är välkommen att 
kontakta AskersundsBostäder, telefon 
0583-810 50.

Henrik Olofsson

Marklägenheter i 
Rönneshytta

I Åsbro byggs under hösten nya 
busshållplatser på ömse sidor om den 
gamla riksvägen nedanför Tallback-
skyrkan och vid Barrvägen med god 
tillgänglighet från lågtrafikerade vägar 
i bostadsområdena intill.

I Stora Forsa anläggs en buss-
hållplats med möjlighet till av- och 
påstigning. Platsen utformas som en så 
kallad ”bandyklubba” där bussen också 
kan vända utan att behöva backa. 
Arbetet i Stora Forsa planeras att 
genomföras under 2015.

Henrik Olofsson

Nya busshållplatser i 
Åsbro och Stora Forsa 
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Vad är Askersunds kommun? Svaren 
är naturligtvis många, beroende på 
sammanhang. Vi är till exempel både 
en geografisk yta och en organisation. 
För att vår kommunikation ska bli 
tydlig har vi under en tid arbetat med 
vårt varumärke. Det kan låta abstrakt, 
men handlar om att hitta ”själen” hos 
platsen och organisationen.

Kommunens grafiska profil
Kommunorganisationens grafiska profil är 
varsamt förändrad. Vapnet med smeden 
är oförändrat medan vissa teckensnitt är 
nya liksom ett dekorelement som ersätter 
”vågen”. Den blå dekoren med inslag av 
glittrande vatten speglar det flest förknip-
par oss med – Vättern och vatten.

Platsvarumärket
– Askersundstraktens själ
Arbetet med varumärket har utgått från en 
mängd enkäter till befolkning, företagare, 
besökare och andra. Sedan har resultatet 
bearbetats av proffs på Shepherd Reklam-

byrå. När bilden av vår trakt växer fram 
ser vi att många kännetecken har känts 
naturliga även tidigare. Det trygga, idyl-
liska och naturnära återkommer ofta. En 
aspekt som har vuxit fram allt starkare är 
det aktiva och lite äventyrliga livet. Båtliv, 
cykling, vandring och andra upplevelser, 
tätt kopplade till det naturnära, är viktiga 
värden i vår ”själ”. Arbetet har mynnat ut 
i en ny grafisk identitet, där platsvarumär-
kets och kommunorganisationens grafiska 
profiler kompletterar varandra.

I den grafiska identiteten för plats-
marknadsföringen av hela kommunen 
används en textlogotyp där ordet ”Asker-
sund” står lätt framåtlutat med en vimpel 
som dekor. Vimpeln associerar till frisk 
fläkt, sjöliv och utomhusmiljö. Färgerna 
tar upp de som syns i kommunvapnet och 
den nya logotypen ersätter näckrosen. 
Som komplement till logotypen i plats-
marknadsföringen används även här den 
blå dekoren med vattenglitter. Dessutom 
kommer våra skärgårdsöar att lyftas fram 
som ett spännande grafiskt element. 

I en del av marknadsföringen av vår trakt 
kommer vi också att använda uttrycket 
”Sveriges hemligaste skärgård” som en 
kittlande intresseväckare.

Du som vill använda den nya logotypen 
för platsvarumärket i din marknadsföring 
är välkommen att hämta hem det via vår 
webbplats www.askersund.se/logotyp. Där 
syns också de kriterier som du måste upp-
fylla för att få använda logotypen. Ju fler 
som använder den rätt, desto starkare blir 
vår marknadsföring.

Henrik Olofsson

Nytt varumärkesinnehåll 
och grafisk identitet

 

Många invånare har ställt frågor om 
de markarbeten som har gjorts i den 
norra delen av Ullavi industriområde 
i utkanten av Askersund. Kommu-
nens tekniska chef Mårten Eriksson 
reder ut begreppen:

Vad är på gång på området, Mårten?
– Vi förbereder byggandet av en ny 
återvinningscentral, där i första hand 
kommunens invånare men kanske 
också företag kan lämna olika av-
fallsfraktioner som inte ska slängas i 
soptunnorna. Den nya återvinnings-
centralen kommer att ersätta den som 
idag finns på Vapenvägen.

Vad är nytt med den nya återvin-
ningscentralen?
– Vid årsskiftet bildas ett kommunal-
förbund där avfallshantering inom 
kommunerna Askersund, Hallsberg, 

Ny återvinningscentral
Lekeberg och Laxå kommer att samord-
nas. Kommunalförbundet kommer att 
driva den nya återvinningscentralen. 
Avtalet med nuvarande entreprenör går 
ut sista januari 2015. Funktionen kom-
mer att breddas och antalet avfallsfrak-
tioner kommer att utökas jämfört med 
idag. Den nya anläggningen kommer 
att vara mer lättarbetad för både besö-
kare och personal och kommer att ha 
utökade öppettider jämfört med idag. 
Vi ser också stora möjligheter till en 
bättre verksamhet genom närheten till 
återbruket Bumerangen.

När öppnar vi?
– Det beror till stor del på de tillstånd 
som krävs för att etablera anläggningen, 
men en rimlig bedömning torde vara 
att det kommer att ske någon gång 
under våren 2015.

Henrik Olofsson

Nu blir det lättare att busspendla från 
området runt Askersunds norra utfart. En 
ny busshållplats med övergångsställe över 
Bergslagsvägen och utpekade parkeringar 
för pendlare byggs under hösten.

På parkeringsplatsen framför det 
så kallade AKLA-huset på Parkgatan i 
Askersund kommer ett femtontal parke-
ringsplatser att märkas upp som pendlar-
parkeringar med möjlighet att parkera 24 
timmar. Från parkeringarna och bostads-
området ”Lingon och blåbär” anläggs 
gång- och cykelvägar till de busshållplat-
ser som byggs på båda sidor om Bergslags-
vägen. Vägen får också ett övergångsställe 
med sensorstyrda skyltar med blinkljus 
för ökad trafiksäkerhet. De nya busshåll-
platserna ersätter de som tidigare funnits 
något närmare området kring Netto, som 
saknar bra ytor för en pendlarparkering.

Pendlarparkering
 i Askersund

Sveriges hemligaste skärgård?
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Illustration: VAP

Kommunen renoverar parken och för-
eningen höjer trottoaren för att ta bort 
trappstegen in i butikslokalerna.

Parken kommer att få ny stenlägg-
ning med en kombination av granit och 
betongplattor. På en del av gräsytan i 
parkens västra del kommer en ny akti-
vitetsyta att anläggas. Träden i parken 
lämnas orörda liksom fontänen som ju 

är parkens givna mittpunkt. Området mitt 
i parken, där trappan idag går upp mot 
centrumhuset kommer att förändras så att 
den nya trappan och trottoaren ovanför 
får en tydligare roll som scen. I anslut-
ning till denna anläggs också ramper för 
att underlätta för allt från barnvagnar till 
rollatorer. 

Henrik Olofsson

Torgparken 
renoveras med 

gemensamma krafter
Under våren 2015 kommer Torgparken i Askersund att byggas om. Tidens tand 
har gått hårt åt stensättningar och planeringsområden men framför allt vill 
kommunen och bostadsrättsföreningen Centrumhuset tillsammans förbättra 
tillgängligheten. 

Tisdag 4 november var det så äntligen 
dags. Trafiken släpptes på så att den 
nya riksväg 49 kunde börja användas!

Riksväg 49 har länge kallats ”länets 
farligaste väg” och redan invigningen av 
den första etappen, mellan Stubbetorp vid 
Aspa och Gustavstorp, var mycket efter-
längtad. Nu var det alltså dags för etapp 2, 
mellan Gustavstorp och Stjernsund, och 
vägen har nu den standard som man kan 
förvänta sig av en så hårt trafikerad riks-
väg. Trafiksäkerheten har ökat dramatiskt 
genom byggnationen av den nya vägen, 
inte minst med tanke på den stora ande-
len tung trafik som passerar området. Den 
nya vägen är en mötesfri landsväg med 
mitträcke. Vägen ansluter till riksväg 50 i 
en planskild korsning och vägen är dragen 
i ny sträckning jämfört med tidigare. 

Trafikmiljön runt den nya planskilda 
korsningen är just nu föremål för diskus-
sioner kring utformningen. Askersunds 
kommun driver linjen, att riksväg 50 skall 
ha en byggnadsstandard som ger möjlig-
het till hastighetsgränsen 100 km/h.

Den gamla riksväg 49 kommer att 
finnas kvar för de boende och annan trafik 
som behöver komma in i det aktuella om-
rådet. Den kommer också att kunna tjäna 
som en fin cykelväg.

Henrik Olofsson

49:an invigd

Irén Lejegren (S), Regionstyrelsens ordförande har precis bockat av. Kommunstyrelsens 
ordförande Per Eriksson (S) och landshövding Rose-Marie Frebran framför scenen i färd 
med att avfyra konfettibomber. Trafikverkets regionchef Einar Schuch bakom staffliet.



5

Vad menas med den 
kommunala kompetensen?
Kommunen ska enligt kommunallagen ha hand om sådana angelägenheter som är av allmänt 
intresse och som har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar. Det innebär 
att kommunen har ansvar för bland annat barnomsorg, parkskötsel, idrottsplatser och äldre-
vård.

Beslutsgången i kommunen
När ett beslut ska fattas i kommunen så går det igenom flera steg. Det är oftast tjänstemän-
nen på förvaltningarna som handlägger ärendena och föreslår ett förslag till beslut för 
politikerna. Ett ärende kan gå hela vägen från en handläggare, via arbetsutskott och nämnd 
vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och sist kommunfullmäktige. 
Det gör att det kan ta lång tid innan ett beslut kan fattas. Vissa ärenden är delegerade till 
utvalda tjänstemän som får fatta beslut i nämndens ställe. Det kan bland annat handla om 
individärenden. Delegationsbesluten anmäls alltid till nämnden som är ytterst ansvarig för 
dem.

Överklaga ett beslut
Vi har tidigare skrivit om hur du kan vara med och påverka från början, men hur gör du för 
att påverka ett beslut som redan är fattat? Det finns två olika sätt att överklaga ett beslut – 
laglighetsprövning och förvaltningsbesvär. Laglighetsprövning kallas det när vem som helst 
som bor i kommunen vill överklaga ett kommunalt beslut. Det är sedan förvaltningsrätten 
som tar hand om laglighetsprövningen och prövar om beslutet fattats på rätt sätt. Viktigt att 
komma ihåg är att förvaltningsrätten bara kan upphäva beslutet, inte ändra det. På kommu-
nens hemsida och i kommunallagens tionde kapitel kan du läsa mer om laglighetsprövning. 

Förvaltningsbesvär innebär att du överklagar ett beslut som gäller dig personligen. Kom-
munen är skyldig att underrätta dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga. 

Insyn i kommunens verksamhet
Du som invånare har rätt till insyn i kommunens verksamhet. En garanti för insyn är offent-
lighetsprincipen, som innebär att alla har rätt att ta del av offentliga allmänna handlingar. 
Det innebär du kan vända dig till kommunen och begära ut till exempel ett beslut, grannens 
bygglov eller inkomna brev till kommunen. Du som begär ut en handling behöver inte säga 
ditt namn eller vad du ska använda handlingen till. 

Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men en del handlingar kan vara 
skyddade av sekretess. Det kan till exempel vara för att handlingen berör enskilda personer. 
Arbetsmaterial blir inte heller offentliga förrän beslut är fattat i frågan.

JOSEFINS DEMOKRATISKOLA
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DEMOKRATI

Det här var sista delen av 
demokratiskolan. Jag hoppas 

att du lärt dig lite mer om hur 
kommunen fungerar och hur 

just du kan vara med och påverka!
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DEMOKRATISKOLA DEL 4 
Josefins demokratiskola pågår i årets fyra nummer av Bo 
i Askersund. Josefin Karlsson är kommunsekreterare på 
Askersunds kommun och bor i Åsbro.
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PARTI

Valresultat – 
vad händer sen?
Nu har val genomförts i hela Sverige och 
resultaten av flera dagars räknande av 
valsedlar har redovisats. Resultatet visar 
hur många mandat, platser, som varje parti 
får i kommunfullmäktige i kommunen. 
Utifrån det resultatet så delas platserna i 
kommunernas nämnder mellan partierna. I 
Askersunds kommun fortsätter Socialdemo-
kraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ha 
majoriteten av platserna. 

ANTAL MANDAT I 
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Socialdemokraterna 13
Vänsterpartiet 2
Miljöpartiet 2
Moderaterna 6
Centerpartiet 3
Kristdemokraterna 2 
Folkpartiet 1
Sverigedemokraterna 4
      Totalt 33 personer.

VALRESULTATET I V
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Nu stundar julstämning och vinter 
med snö, skidåkning och dekorativ 
rimfrost. Samtidigt innebär snön 
en hel del arbete för både kommu-
nen och alla fastighetsägare.

Kommunen ansvarar för snöröjning och 
halkbekämpning på kommunala gator 
och vägar. Trottoarer är dock fastighets-
ägarnas ansvar. Dessa ska skottas och 
sandas vid behov så att allmänheten lätt 
kan ta sig fram, utan risk att behöva gå 
ut i gatan. Fastighetsägaren har också 
ansvar för att ta bort istappar och snö 
som riskerar att falla ned på förbipasser-
ande. Trottoaren ska i dessa fall spärras 
av helt, gärna kompletterat med skylt 
”Risk för takras”. Hänvisning ska ske till 
annan trottoar. Denna avspärrning kan 
accepteras som en mycket tillfällig lös-
ning vid överhängande fara och rasrisken 
ska därefter åtgärdas utan dröjsmål. 
Skyltar och avspärrningsmateriel bör 
finnas förberedda för att snabbt kunna 
sättas ut vid fara.

Vad gäller?
På Askersunds kommuns hemsida finns 
mer detaljerade regler kring kommunens 
och fastighetsägarnas åtaganden kring 
snöröjning och halkbekämpning. Läs mer 
på www.askersund.se/vintergatan. 

Bo Lindh
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Nu inför högtiderna är det mycket popu-
lärt att smycka butiker, konserter och 
andra sammankomster med marschaller. 
Tänk på att det inte är tillåtet att ställa 
ut oskyddade marschaller på grund av 
skaderisken! Det gäller även om ni har 
markupplåtelse för aktuell plats.

Askersund i Centrum och Askersunds 
kommun har tagit fram en godkänd 
marschallhållare. Finns att köpa på 
Turistbyrån för 200 kr.

Säkrare 
marschaller

Under hösten har vi på turistbyrån sett 
att det händer mycket på den kulturella 
sidan i Askersundsområdet, främst 
genom en jämn ström av bland annat 
konserter som arrangerats. Det rör sig 
om både mindre och större konserter 
och de flesta verkar ha varit välbesökta. 
Kul tycker vi! 

Du har väl inte glömt att du kan gå in i eve-
nemangskalendern och se vad som händer. 
Evenemangskalendern hittar du på www.
visitaskersund.se. Där hittar du alltifrån 
idrottsevenemang till föreningsevenemang 
inom både musik, underhållning, sport, 
dans och film för att bara nämna några.

Du som är arrangör av ett evenemang 
som riktar sig till allmänheten, glöm inte 
att ringa till oss och meddela ditt evene-
mang så för vi in det i evenemangskalen-
dern. Vill du så kan du även anmäla det 
själv på webben. Gå in på följande sida 
och anmäl evenemanget: 
www.visitaskersund.se/evenemang

Den 24 oktober invigde Radio Sydnärke 
frekvensen 89,2 som i fortsättningen 
kommer vara den frekvens som gäller 
för Askersunds närradio. På 89,2 kom-
mer du bland annat kunna lyssna på 
kommunfullmäktige i direktsändning 
eller sända egna program. Både fören-
ingar och privatpersoner får använda 
frekvensen och är du intresserad är du 
välkommen att höra av dig till Radio 
Sydnärke. Det är gratis och den tekniska 
utrustningen står Radio Sydnärke för. 
Kontakt: www.sydnarkenytt.se/radio

MTB-KARTA
Nu kan du som är 
intresserad av att köpa 
Mountainbikekartorna 
för Askersundsområdet 
göra det på Turistby-
rån. Här hittar du även 
övriga ledkartor för 
områdena Kilsbergen, 
Pershyttan och Hjulsjö.

RADIO
SYDNÄRKE

TURISTBYRÅN TIPSAR
Guide?
Just nu är det full fart på turistbyrån 
med förberedelser inför 2015 med bl.a. 
broschyr- och kartproduktion. Vi tittar 
även på att utveckla guideverksamheten 
i vårt område. Är det genom fler stads-
vandringar med historiskt tema eller är 
det genom temaguidningar? Kanske kan 
man även tänka sig olika slags naturguid-
ningar? Har du stor kunskap och skulle 
vara intresserad av att guida eller har du 
kanske förslag på ett eller flera teman som 
vi kan ha med oss i planeringen? 
Hör av dig till Petra Gustafsson på tu-
ristbyrån på telefon 0583-810 34 eller via 
mejl petra.gustafsson@askersund.se

Vi på turistbyrån önskar er alla en fortsatt 
härlig höst och redan nu önskar vi er alla 
en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Malin Wistrand
Askersunds Turist- 

& Evenemangsbyrå

Vem ansvarar 
för snön?
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ktiviteter i 
skersunds kommun 
AA

inför jul 2014 och nyår 2015

EN JULHÄLSNING – Ett av många trevliga upp-
drag som kommunstyrelsens ordförande är att skri-
va en julhälsning i vår egen tidning Bo i Askersund. 
Nu kan vi summera en hel mandatperiod. Väljarna 
har fått säga sitt och nu ska den ”nya” politiken 
tillträda för att tillsammans förverkliga de idéer 
och löften som har diskuterats under valrörelsen. Vi 
som varit med ett tag vet att det inte alltid är så lätt 
att göra verklighet av alla goda idéer, men jag vågar 
lova att vi alla gör så mycket vi kan för att skapa 
en bra och väl utbyggd kommunal service. Detta 
oavsett om man är oppositionspolitiker eller med i 
något av de tre styrande partierna. Politik innebär 

kompromisser vilket ibland leder till att man har 
svårt att känna igen grundförslagen från partiernas 
valprogram. Det visar dock samtidigt att vi är måna 
om att lyssna på varandras idéer och hitta gemen-
samma lösningar, vilket ofta efterfrågas. 

Jag vill önska alla kommuninvånare en riktigt God 
Jul och ett Gott Nytt År! Jag och mina politiska 
kollegor ser fram emot att styra Askersund framåt i 
ytterligare fyra år.

Per Eriksson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

”Tutingen i vinterskrud”, en akvarell av Bertil Lundqvist. Finns att köpa 
som vykort på Bok och Papper samt på Turistbyrån i Askersund.
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Julen är här, 

I Askersund är det som vanligt fullt i kalendern med allt från 
julkonserter och julshopping till Lucia- och nyårsfirande. 

och lyser frid på jorden

29 november (lördag)
10.00–14.00 Julmarknad i Lokstallet i Åmmeberg. Marknads-
stånd, lokalproducerade varor, korvförsäljning, julskinka med dopp, 
glögg och kaffe. Åmmebergskören underhåller. Arr: Föreningen 
Vattentornet.
11.00–15.00 Öppet hus inför advent. Julpyssel, gröt och kaffe i 
Mamrelund, Åmmeberg. 
12.00–16.00 Traditionell julmarknad med hantverk och konst-
hantverk i Lerbäcks hembygdsgård. 

30 november (söndag)
10.00 Första advent i Landskyrkan. I gudstjänsten medverkar 
Kyrkokören, Diskantkören och Brass. Kyrkkaffe.
10.00 Adventshögmässa i Lerbäcks kyrka. Lerbäcks kyrkokör och 
Anton Thomas på trumpet medverkar. Röda Korset bjuder på kyrk-
kaffe i församlingsgården.
10.00 Adventsgudstjänst i Snavlunda kyrka. Sånggruppen Snava 
medverkar. Kyrkkaffe i församlingsgården.
11.00 Första advent i Hammars kyrka. Kyrktaxi kan beställas.
11.00 Adventsgudstjänst i Tallbackskyrkan. Torbjörn Härlin pre-
dikar och Fredrik Wernheden har barnkyrka. Lars-Åke Stenström 
sjunger och Helena Carlsson spelar. Kyrkfika.
13.00–17.00 Traditionell skyltsöndag i Askersunds butiker. 
 14.00 Invigning och avtäckning av skyltfönstren. Rösta på  
 ditt favoritskyltfönster, gå tipsrunda och tävla om presentkort. 
 16.00 Presentation av Askersunds luciakandidater samt 
 lottning i Torgparken.
15.00 Adventsgudstjänst i Mariedamms kapell.
16.00 Adventsgudstjänst i Birgittakyrkan. Adventskaffe i Olsham-
marsgården. Kyrktaxi kan beställas.
17.00–19.00 Adventskonsert i Askersunds Folkets Hus med 
Askersunds Manskör. Gästartister är Qvinnskören som bjuder på 
traditionell julmusik.

5 december (fredag)
19.00 Konsert med One Way Brothers i Snavlunda kyrka. Gratis 
biljetter via församlingsexpeditionen i Lerbäck eller Askersunds 
Turist- & Evenemangsbyrå. Biljetter kan också bokas på hemsidan 
www.svenskakyrkan.se/lerback-snavlunda 

7 december (söndag)
10.00–15.00 Julmarknad i Fritidsgården, Mariedamm. Försäljning 
av olika hantverk, loppisgrejor, lotterier m.m. Servering.
13.00–17.00 Barnens söndag i Askersund. Träffa tomten! Lämna 
in din önskelista till tomten och få en julklapp (kl 13.30–15.30)                                                      
Ponnyridning med Stall Annika.       

15.00 Andra advent i Landskyrkan. Jul- och adventssånger i 
samband med familjegudstjänsten. Utdelning av barnbiblar till 
församlingens 6-åringar. Julfest i Klockarbacken.

10 december (onsdag)
19.00 Vintervisor & Tomtegröt på Lerbäcks Teater. 

12 december (fredag)
19.30 ”Elvis Christmas” –en stämningsfull konsert i Landskyrkan 
i Askersund, som främst bygger på Elvis Presleys gospelreper-
toar. Artisterna är Henrik Åberg, en duktig Elvistolkare och Mikael 
Westman, gitarr och sång samt Per-Johan Altin, piano och sång. 
Biljetter bokas www.visitaskerund.se eller köps på Askersunds 
Turist- & Evenemangsbyrå. Biljettpris 295 kr. 

13 december (lördag)
10.00–16.00  Julmarknad i Hamnmagasinet och på Hamntorget.                                                                              
Hantverksförsäljning av lokala hantverkare. Marknad på Hamn-
torget. Lotterier och chokladhjul.        
10.00–16.00 Askersunds butiker har extraöppet till 16.00.
16.00 Luciakonsert i Lerbäcks kyrka.
19.00 Julkonsert med Gospel Voice som sjunger traditionella och 
moderna arrangemang av julsånger i Norrabergskyrkan, Asker-
sund. Förköp av biljetter på Askersunds Turist- och Evenemangs-
byrå. Biljettpris: Ordinarie 100kr, ungdom/barn under 18 år gratis.

14 december (söndag)
13.00–17.00 Julmarknad i Hamnmagasinet och på Hamntorget. 
Hantverksförsäljning av lokala hantverkare. Lotterier och chok-
ladhjul. Sprängar-Helge serverar Gulaschsoppa från vedeldat 
militärkök på en BM Victor-traktor.
15.45 Norra Vätternbygdens Folkdansgille framträder på Hamntorget.
16.00 Luciakortegen anländer till Askersunds torg.
16.15 Luciakröning på Hamntorget.
18.00 Luciagudstjänst i Snavlunda kyrka.
18.00 Vintervisor & Tomtegröt på Lerbäcks Teater.
18.30–21.00  Grötfest i Bergsgården, Närkesberg, som inleds med 
ringlekar. Sedan blir det underhållning, gröt och  skinksmörgås. 
Ingen anmälan behövs. Välkommen! Arrangör: Toltorps Missions-
husförening

16 december (tisdag)
12.00 Vintervisor & Tomtegröt på Lerbäcks Teater. 

17 december (onsdag)
19.00 Vi sjunger in julen – Julkör med solist Lars-Åke Stenström i 
Lerbäcks kyrka.
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ulen är här, 
20 december (lördag)
13.00 Jullunchkonsert med Stella, Solvieg Ågren Kammarkör på 
HotellPerOlofgården i Lerbäck. Biljetter finns att köpa på Askersunds 
Turist- & Evenemangsbyrå eller på www.perolofgarden.se 

21 december (söndag)
17.00 Julkonsert i Landskyrkan, Askersund, med Askersunds 
kyrkokör som sjunger in julen tillsammans med stråkkvartetten 
Furore. Fri entré. Välkommen! 
18.00 Konsert med kören 3 Nycklar i Snavlunda kyrka.

24 december (onsdag)
10.00 Samling vid krubban i Lerbäcks kyrka.
11.00 Samling vid krubban i Landskyrkan.
17.00 Julbön i Landskyrkan.
23.00 Midnattsmässa i Landskyrkan. Solosång av Linda Callmyr.
23.00 Julnattsgudstjänst med sånggruppen What ELS och Anton 
Olausson i Snavlunda kyrka.
23.00 Julnattsgudtjänst i Hammars kyrka.
23.20 Julbön i Toltorps Missionshus, Närkesberg. Fackeltåg från 
Bergsgården kl 23.00. Arr: Toltorps Missionshusförening.

25 december (torsdag)
07.00 Julotta i Landskyrkan. Askersunds kyrkokör medverkar.
07.00 Julotta med Lerbäcks kyrkokör i Lerbäcks kyrka.
07.00 Julotta i Birgittakyrkan.
07.00 Julotta i Mariedamms kapell med musik av Anton Olausson.
08.30 Julotta på Linden. Askersunds kyrkokör medverkar.

26 december (fredag)
10.00 Söndagsmässa i Landskyrkan. Sammanlyst gudstjänst i 
kommunen.

28 december (söndag)
10.00 Högmässa i Snavlunda kyrka. Sammanlyst gudstjänst i 
kommunen.

31 december (onsdag)
15.00 Nyårsbön i Lerbäcks kyrka med sång av Ewa-Lena & 
Hanna Sjökvist.
16.00 Nyårsbön i Birgittakyrkan.
17.00 Ekumenisk nyårsbön i Landskyrkan med orgelmusik av 
Mathias Lundqvist.
17.00 Nyårsbön i Snavlunda kyrka med sång av Ewa-Lena & 
Hanna Sjökvist.
18.30–02.00 Nyårsfirande i Bergsgården, Närkesberg. Festlig 
trerätters-middag, levande musik med Roffes och fyrverkeri vid 
tolvslaget. Vuxenbiljett 450 kr. Anmälan görs till tel 070-277 12 66. 
Arrangör: Byarådet Närkesberg.
23.30 Nyårsfirande på Hamntorget (se separat text till höger). 

1 januari (torsdag)
13.00–17.00 Nyårsfika i prästgården, Storgatan 33, Askersund
18.00 Nyårsmässa i Taizéanda i Landskyrkan
18.00 Söndagsmässa i Hammars kyrka.

4 januari (söndag)
11.00 Högmässa i Birgittakyrkan. Sammanlyst gudstjänst i 
kommunen. Kyrkkaffe på Olshammarsgården.

6 januari, Trettondagen (tisdag)
10.00 Söndagsgudstjänst i Landskyrkan.
18.00 Musikgudstjänst i Hammars kyrka.
18.00 Gudstjänst i Lerbäcks kyrka med Lerbäcks kyrkokör.

10 januari (lördag)
16.00 Tjugondagknut dansas julen ut. Julgransplundring med 
godisutdelning till barnen på Askersunds torg. Arrangör: Lions, 
Askersund i Centrum.

18 januari (söndag)
18.00 Gudstjänst i Snavlunda kyrka med kören ”Gospel of Joy” 
och Cecilia Axelsson.

Lions håller skinklotteri till förmån för sin verksamhet, både lokalt och 
nationellt. Lotterna säljs utanför Torghallen. I samband med Hamn-
magasinets julmarknad 13–14/12 hålls lotteriet på Hamntorget. 
30 november 13.00–17.00 + Chokladhjul
5 december  14.00–18.00
6 december 10.00–14.00
7 december 13.00–17.00 + Chokladhjul
12 december 14.00–18.00
13 december 10.00–16.00. Hamnplan och Hamnmagasinet.                                                
Diverse lotterier och chokladhjul.
14 december 13.00–18.00. Hamnplan och Hamnmagasinet.                                                        
Diverse lotterier och chokladhjul.
19 december 14.00–18.00
20 december 11.00–15.00

Butikernas öppettider
Askersunds butiker har öppet alla dagar fram till jul! 
Utöver vanliga öppettider är det extraöppet:
• Alla söndagar i advent 13.00–17.00
• Lördagen den 13 december 10.00–16.00

Söndagar: Minimarknad i Torgparken kl 13.00–17.00.
Butikerna säljer jullotter. Intäkterna går oavkortat till investering 
av förbättrad julbelysning i Askersund. 

Årets Julklapp?
Ge bort ett presentkort i Askersunds butiker! Årets julklapp till 
kollegor, vänner eller släkten. Köp presentkort på Turistbyrån eller 
beställ hos centrumledaren Petra Gustafsson på tel 0583-810 34 
eller e-post petra.gustafsson@askersund.se.

Nyår i Askersund
Rotarys nyårsfirande i Askersunds hamn sponsras av det lokala 
näringslivet och Askersunds Kommun. På scenen kl 23.30 Janne 
Runbäck, Danny Stafström och Åsa Karlsson. Gunilla Högberg läser 
Tennysons Nyårsklockan. Askersunds hamn fylls med mer än 1000 
marschaller samt stort fyrverkeri. Se annonsering för busstider.

Lions skinklotteri

Reservation för ändringar och tryckfel. Endast evene-
mang inrapporterade innan den 6/11 2014 redovisas. 
För mer information gå in på www.visitaskersund.se
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I år har vi gömt några av våra byar i kors-
ordet. Skicka in den mening som framträ-
der i de skuggade rutorna, senast onsdag 
10/12 till Askersunds kommun, Turist- och 

Vinn julklappspengar i Askersunds butiker!
Evenemangsbyrån, 696 82 Askersund eller 
via e-post till turistbyran@askersund.se. 
Uppge även namn, adress och  telefon-
nummer.  De tre vinnarna kontaktas och 

publiceras i nästa nummer av tidningen. 
Första pris är 1000 kronor i presentkort i 
Askersunds butiker. Andra och tredje pris 
är presentkort på 300 kr respektive 200 kr. 

Vi önskar er God Jul & Gott Nytt År! 
Denna bilaga innehåller ett urval av de evenemang som anmälts till Turist- 
och Evenemangsbyrån inför helgerna. Vi reserverar oss för eventuella änd-
ringar. För mer information om julprogrammet, hör av dig till Turist- och 
Evenemangsbyrån vid torget, telefon 0583-810 88 eller via www.askersund.se 
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på www.askersund.se/boiaskersund
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Som Askersunds kommuns integra-
tionssamordnare ansvarar Caroline 
Olsson för att ta emot och hjälpa 
nyanlända som fått permanent 
uppehållstillstånd i Sverige. Ett 
viktigt och krävande jobb där man, 
förutom pengar på löningsdagen, 
får betalt i tacksamhet och upp-
skattning. 

– Det bästa med jobbet är alla möten, 
jag möter människor från olika 
kulturer, med olika erfarenheter och 
alla är så tacksamma över den hjälp vi 
erbjuder, säger Caroline.

En integrationssamordnares 
arbetsbeskrivning må vara spretig, 
men den som letar finner en röd tråd 
bestående av att på olika sätt hjälpa 
de som nyligen blivit tilldelade ett 
uppehållstillstånd i Sverige till en 
fungerande vardag. Arbetet består 
av allt ifrån att hitta lägenheter och 
ansöka om bostadsbidrag till att ordna 
personnummer åt dem som inte har. 

– För dem som önskar är jag också 
deras kontaktperson mot andra myn-
digheter. Men allt eftersom familjerna 
klarar sig bättre och bättre blandar 
jag mig i mindre och mindre.

Adam Ryberg

Vi söker nu engagerade personer 
som med värme och kraft vill stötta 
ungdomar och familjer, antingen som 
kontaktperson, kontaktfamilj eller 
familjehem. 

De olika uppdragen innebär att man i 
mindre eller större utsträckning engage-
rar sig som ett stöd för personen och dess 
familj. Det kan innebära att du träffar per-
sonen, antingen med eller utan dess familj 
någon gång i veckan och tar en promenad 
eller att du låter personen bo hos dig en 
kortare eller längre tid. 

– Att vara någons kontaktperson, kon-
taktfamilj eller familjehem handlar om att 
tillsammans med de biologiska föräldrar-
na och socialtjänsten engagera sig för att 

Medmänniskor sökes!
ge personen det stöd den behöver, säger 
Eleonora Arthursson som är familjehems-
sekreterare vid Socialtjänsten.

Det är viktigt att du som stöd har en 
trygg och stabil tillvaro, är lyhörd och har 
både fysisk och känslomässig plats för att 
släppa in en person till i din familj och 
ditt liv.

Som ersättning får du dels ett arvode 
för det arbete du utför och en omkost-
nadsersättning som täcker de utgifter du 
har i tjänsten.

Låter detta intressant? Kontakta då:
Eleonora Arthursson, 0583-820 73, 
eleonora.arthursson@askersund.se

Adam Ryberg

Integrations-
samordnaren

Vilket otroligt jobb alla ideella för-
eningar gör! Det var en reflektion 
jag fick när jag besökte en av dessa 
engagerade föreningar, Askersunds 
Brukshundklubb en mörk höstkväll.

En kväll sent i oktober styr jag bilen mot 
Vretstorp, svänger sedan av vid Asker-
sunds by, orienterar mig förbi ridhuset, 
fortsätter i mörkret på en grusväg någon 
kilometer och där ser jag ett litet ljus. Här 
vid vägens slut har Askersunds Bruks-
hundklubb sin anläggning. Anläggningen 
består av ett klubbhus med gräsytor för 
kurser och träning.

När jag kommer in i klubbhuset har 
föreningen medlemsmöte och här har 
några av de drygt 130 medlemmarna 
slutit upp för att besluta om regler för 
klubbmästerskap.

Efter mötet dröjer sig några av sty-
relsens medlemmar kvar så jag kan få en 
pratstund, Åse Gyllin med tollaren Mira 

och Viktoria Nilsson. De berättar entusias-
tiskt om sin kursverksamhet, tävlingar och 
föreläsningar. 

– Vårt motto är att Askersunds Bruks-
hundklubb ska vara en aktiv klubb där 
alla känner sig välkomna, oavsett hundras 
och intresse!

När jag får läsa utbildningskommitténs 
rapport förstår jag att här kan alla hund-
ägare få det som tilltalar just dem. Jag läser 
om kurser i agility, rallylydnad, tävlings-
lydnad, valp, allmänlydnad, utställning, 
viltspår och hundmöte. Allt låter intressant 
i mina öron, men vad är rallylydnad? Rally-
lydnad är en sport där hund och förare 
genomför en bana med 12–20 moment 
(antalet beror på svårighetsgrad). Varje 
moment illustreras av en skylt som med 
text och bild beskriver hur övningen ska 
utföras. På skylten kan det exempelvis stå 
”slalom”, ”sitt”, ”ligg” eller ”skicka över hin-
der”. Totalt finns det cirka 70 moment i fyra 
klasser: nybörjare, fortsättning, avancerad 
och mästare.

Förutom kurser erbjuds föreläsningar 
av kända hundprofiler. I november före- 
läste Maria Brandel om ”Maxa dina belö-
ningar”. I april kommer Kenth Svartberg 
och föreläser om ”Relation hund och 
människa”.

Föreningen inbjuder också till gemen-
samma måndagspromenader med start 
vid fontänen i Askersund, hit är alla väl-
komna även icke medlemmar. 

För att föreningsmedlemmarna ska 
vara aktiva även under vintersäsongen 
finns möjlighet att träna sin hund i rid-
huset i Askersunds by. En annan vinter-
aktivitet anordnas på Facebook, en jul-

kalender. Varje dag kommer ett aktivitets-
tips att publiceras och en julklapp lottas 
ut bland de medlemmar som har delat 
dagens aktivitetstips.

-- Av alla tävlingar som föreningen an-
ordnar är hundutställningen i augusti den 
största. Vartannat år är tävlingen nationell 
och vartannat år internationell. Huvudar-
rangör är Örebro Läns Kennelklubb och 
Askersunds Brukshundklubb är teknisk 
arrangör. För att dra runt detta stora ar-
rangemang är det förutom medlemmar i 
föreningen även anhöriga och vänner till 
dessa som hjälper till.

Ann-Kristin Olsson

Lizanne och Rozzie från klubben tränar rally-
lydnad. Vill du veta mer om klubbens arbete gå 
in på wwww.askersundsbk.se.

Mer än ett halvt sekel med hunden i fokus
Fo

to
gr

af
: 

S
of

ia
 A

nd
er

ss
on

7



12

Sjöängen ett halvår senare

Henrik Svensson
Befattning: Biträdande rektor från aug 2014
Tidigare: Rektorstöd och lärare (samhälls-
kunskap/historia) i Hällefors.
Bor: Karlskoga
Fritid: Massvis med intressen! Trivs i 
naturen, fiskar, springer, åker skidor. Spelar 
musik…

Mikael Falk
Befattning: Barn- och Utbildningschef sedan 
1 april 2014
Tidigare: Barn- och Ungdomschef i Hylte 
kommun i Halland.
Bor: I Askersund sedan 1 april 2014.
Fritid: Hm… Kanske det… Gillar att röra 
mig i skog och mark, har hundar.

Johanna Thomas
Befattning: Sjöängsskolans rektor sedan 1 
juli 2014.
Tidigare: Vikarierande rektor ett år, tidigare 
lärare (matte/NO) på Sjöängsskolan.
Bor: På en gård utanför Askersund
Fritid: Har hästar och hundar, gillar natur 
och trädgård.

Inspiration 
och utveckling
• I somras hölls en föreläsning om elev-
hälsa av Petri Partanen i en sprängfylld 
aula på Sjöängen. Föreläsningen vände 
sig till all personal inom Barn och Utbild-
ning (förskola, skola, fritidshem) och 
blev mycket uppskattad.
 
• Med anledning av sitt 10-årsjubileum 
som ägare till Zinkgruvan Mining AB 
har Lundin Mining AB instiftat ett sti-
pendium som årligen kommer att delas 
ut till en klass på Sjöängsskolan. Via en 
tekniktävling får klassen möjlighet till 
en teknikinriktad studieresa. Stipendie-
summan är på 40 000 kronor.

Sjöängsskolan
Kommunens 6–9 skola
Ca 440 elever
19 klasser fördelade på 5 arbetslag. 
Arbetslagen heter Norrgården, Mellan-
gården, Sörgården, Citygården och 
Extragården.

FAKTA

Skolavslutning på Sjöängen 2014. Niorna firas på 
kanslihusets trappa. För dem som blir kvar på skolan 
till hösten ska ett stort kvalitetsarbete rulla igång…

Bo i Askersund hälsar på för att höra hur 
förbättringsarbetet går. Med i samtalet är 
Mikael Falk, Barn- och Utbildningschef, 
skolans rektor Johanna Thomas och biträ-
dande rektor Henrik Svensson. Alla tre är 
mer eller mindre nya på sina poster och 
vad som nu sker på Sjöängskolan är ett 
energiskt utvecklingsarbete för en bättre 
skola.

Systematik och tydligare ledning
– Vi behövde börja med att skapa och 
bemanna en stark ledningsgrupp, säger 
Johanna Thomas. Det behövs en stabil 
ledning för att uppnå tydlighet och få 
struktur i det pedagogiska arbetet. 

I skolinspektionens analys påpekades 
just att skolledningen under lång tid varit 
svag. Under de senaste tolv åren har Sjö-
ängen bytt rektor åtta gånger. 

En av de första åtgärderna som gjordes 
var därför att anställa en biträdande rek-
tor, Henrik Svensson, som nu arbetar sida 
vid sida med Johanna Thomas. 

I skolledningen ingår även de peda-
gogiska samordnarna för vart och ett av 
skolans arbetslag. Sjöängsskolans led-
ningsgrupp består även av en specialpeda-
gog som representerar elevhälsoteamet. 
Nu är uppgiften att skapa samsyn – dels 
mellan ledning och lärare, dels mellan de 
olika arbetslagen. 

– Vi har nu också ett tätare samarbete 
mellan Barn- och Utbildningsförvaltning-
en och Sjöängsskolan, förklarar Johanna. 

– Det vi nu gör, fortsätter Mikael 
Falk, är att skapa en tydlig struktur så att 
personalen kan arbeta. Man kan lätt dra 
förhastade slutsatser och tro att lärarna 
inte gör sitt jobb, men jag vill verkligen 

poängtera att vi har mycket engagerade 
lärare som gör ett bra jobb. Det som sak-
nats är förutsättningar och struktur för att 
kunna arbeta bra tillsammans.

– Den nya skolbyggnaden blir inte sva-
ret på alla frågor, understryker Johanna. 
Bra lokaler underlättar, men vi behöver 
vara i ordning med ett bra arbetssätt 
innan vi flyttar in. 

Undervisningen
Att förbättra en verksamhet är komplext, 
för allt hänger ihop, men först och främst 
tog skolledningen itu med själva undervis-
ningen och med skolans värderingar. 

– Det var ingen slump att vi valde att 
först fokusera på undervisningen. Under-
visningen är kärnan i vårt uppdrag. Bar-
nen ska få en bra utbildning och vi gör allt 
för att skapa en bra skola, säger Mikael. 

Nu utarbetas till exempel rutiner för 
hur varje lektion inleds och avslutas för 
att skapa tydlighet för eleverna. Sättet att 
informera elever om exempelvis läxor och 
prov ska också bli enhetligt för de fem 
gårdarna. Lärarna ska i högre grad signa-
lera sina höga förväntningar på eleverna 
och deras förmåga att lära sig.

– Det vi gör är att utforma ett arbets-
sätt för ett löpande kvalitetsarbete för 
elevernas skull. Vi arbetar alltså inte 
enbart för Skolinspektionens skull, fortsät-
ter Mikael. Vi gör inga engångsinsatser, 
och vi skapar verktyg för att själva kunna 
mäta vårt arbete. 

Trygghet och studiero
Allt hänger ihop när det gäller att skapa 
en bra skolmiljö. En miljö med klotter, 
skräp och dåligt inomhusklimat påverkar 

I slutet av maj för snart ett halvår sedan landade Skolinspektionens rapport i 
Askersund. Under våren hade grundliga genomlysningar av verksamheten gjorts 
och resultatet av inspektionen blev att kommunen och skolan fick kritik
på 21 punkter inom några olika områden.
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Cajsa Nykvist
– En skola är bra när 
lärarna är bra. Att 
det finns något att 
göra på rasterna, då 
kan man fokusera 
bättre på lektionerna 
sen. Men lärarna är 
viktigast!

VAD TYCKER DU GÖR 
EN SKOLA BRA?

Victoria Johansson
– Att det är bra 
temperatur och luft i 
lokalerna.

Tage Lingåker
– Att det är en trev-
lig miljö.

Sofia Gunnarsson
– Bra arbetsro på 
lektionerna.

Moa Ask
– Att det är fräscha 
lokaler.

Några av de 21 punkter 
Sjöängskolan behöver 
bli bättre på
u Bättre klargöra för elever och föräldrar 
vilka mål skolan har och vilka krav utbild-
ningen ställer.

u Ta hänsyn till varje elevs behov och för-
utsättningar, samt ge alla elever ledning 
och stimulans för att utvecklas så långt 
som möjligt enligt utbildningens mål.

u Utveckla former för att samordna 
undervisningen för att eleverna ska upp-
fatta de större kunskapsområdena som 
en helhet.

u Utarbeta ordningsregler under med-
verkan av eleverna samt följa upp dessa 
regler vid skolenheten.

u Se till att rektorn har god kunskap om 
det inre arbetet i skolan

u Se till att elevhälsan arbetar förebyg-
gande och hälsofrämjande, samt är ett 
stöd för eleverna i deras utveckling mot 
utbildningens mål.

Klottersanering! Skolan ska hålla några år till, 
och varje dag är ny. Nu utan klotter. Skönt!

Historialektion med Stina Ogenklev och klass 
7E. Mesopotamien och Egypten under luppen.

skolarbetet. Här har tagits många grepp 
sedan sommaren. Mätningar görs nu 
dagligen av inomhusluften och just denna 
novemberdag klottersaneras hela skolan. 

– Vi behövde skapa en mer lugn 
och behaglig miljö på skolan, fortsätter 
Johanna. Vi har redan märkt en markant 
förbättring när det gäller nedskräpning. 
Det är bara ett av många exempel.

Under läsåret arbetar alla på skolan 
med fyra teman som kretsar runt skolans 
värderingar. Just nu är temat ”allas lika 
värde” i fokus. 

– Man kan inte utveckla allt på en 
gång. När vi har koll på en sak tar vi 
nästa. Det är ungefär som att snurra igång 
tallrikar på pinnar som på cirkus, säger Jo-
hanna och skrattar. När man väl fått snurr 
på en tallrik kan man sätta igång en till. 

Föräldrarnas viktiga roll …
På skolan finns ett föräldraråd som varit 
involverat i att utarbeta skolans ordnings-
regler.

– Vi känner att de regler vi har nu är 
tydligt förankrade hos föräldrarna, säger 
Johanna. Vi måste ha samma värden 
hemma som i skolan. Skolans värdegrund 
är de värderingar som är grunden i en 
demokrati; alla människors lika värde, 
jämställdhet, rätt till frihet och integritet, 
respekt för människor och miljö.

… och elevernas röst
Att elevernas åsikter når fram är också en 
viktig del i en välfungerande skola. Elev-
erna har också varit med och utformat 
sina ordningsregler. Under de senaste må-
naderna har klassrådsarbetet blivit mer 
välutvecklat, liksom arbetet i elevrådet. 
Dessutom finns numera också ett ung-
domsråd. Det är ett forum där politikerna 
har chans till dialog med ungdomarna i 
olika frågor. 

Vad säger Skolinspektionen nu då?
– Vi har valt att betrakta Skolinspektionen 
som en både gratis och mycket kunnig 
konsult, säger Mikael Falk. De är dess-
utom genuint intresserade av att vi når 

våra mål. Ett av målen är förstås att vi inte 
ska behöva betala en enda krona i vite av 
de 700 000 kr som det var tal om för ett 
halvår sedan. Vi arbetar bort bristerna.

– Hittills har Skolinspektionen tyckt 
att vi är på rätt väg i våra ansträngningar, 
säger Johanna. De förväntar sig inte att 
vi ska vara klara med allt på ett halvår. 
Däremot ska det finnas en plan för hur 
vi kommer arbeta med de brister vi ännu 
inte hunnit åtgärda.

– Det här innebär stora ansträngning-
ar, men samtidigt skapar förbättringsarbe-
te något väldigt positivt – det är två sidor 
av samma sak, säger Mikael Falk. 

Maria Gunnarsson

Adam Ryberg

Fem röster från klass 7E:
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Årets företagare
Anders Mogren på bildels- och verk-
stadsföretaget Autoekonomi blev årets 
företagare i Askersunds kommun. Efter att 
ha tillbringat nästan två decennier som 
delägare på den då nybyggda Shellmack-
en drev han en spelbutik under några år 
innan Autoekonomi öppnade dörrarna 
år 2000. 14 år senare har företaget sju an-
ställda, tre i butiken och fyra på verksta-
den. I fastigheten inryms även Hedströms 
motor, Frendo och Clear Cars bilbesikt-
ning som öppnade i mars i år. 

Årets nybyggare
Andre Hoondert och Judith Hoondert-
Hazelager som driver Vermeer Viking 
i Askersund fick utmärkelsen "Årets 
nybyggare" i Örebro län i höstas 
Utmärkelsen delas ut av IFS och ALMI 
Företagspartner.

Skyllbergs damlag 
upp i division 3
Första säsongen för Skyllberg IK:s damlag 
slutade i succé.  SIK sprang igenom både 
grundserien och slutspelet obesegrade 
och spelade in hela 35 poäng av 39 möj-
liga. Av de tretton matcher som spelades 
vann SIK elva stycken. Säsongen präg-
lades av ett bra spel, offensivt såväl som 
defensivt, vilket syns i målstatistiken – 35 
gjorda mål och sex insläppta.

2014 års kulturpristagare blev Olle Widell och man 
kan inte säga annat än att han gjort skäl för det. 
Olle har ett mångårigt engagemang inom Jubi-
leumsföreningen, Askersunds manskör, Sjöängssko-
lans lärarspex och som teaterarrangör. Olle var med 
och startade Jubileumsföreningen inför Askersunds 

Årets eldsjälar
Föreningen ”Vi som vill förändra Asker-
sund” delade i år ut priset ”Årets eldsjälar” 
för första gången. Priset gick till Petra 
Gustafsson och Anders ”Sillen” Hans-
son. Både Petra och Anders har ett långt 
engagemang i IFK Askersund bakom sig. 
Petra har jobbat som ordförande i klub-
ben och Anders har varit ledare för både 
barn-, ungdoms- och seniorlag. Priset för 
årets eldsjäl går till någon eller några som 
gjort värdefulla insatser för föreningslivet 
i Askersund. 

Årets ideella ledare 
inom segling
Carina Pettersson från Askersunds Segel- 
och Motorbåtsklubb har fått utmärkelsen 
”Årets ideella ledare” av Svenska Seglar-
förbundet. Priset går till en funktionär 
eller ledare som bidragit till att utveckla 
antingen en klubb eller ett arrangemang 
eller främjat seglingen som helhet. Carina 
har bidragit till att Askersunds seglar-
klubb på tre år har utvecklat en jolleverk-
samhet med över 30 båtar. Förutom att 
driva seglarskolan sköter Carina också all 
kommunikation med olika förbund och är 
ordförande i Örebro Läns Seglarförbund. 

Årets kulturstipendiat
Under nationaldagsfirandet i hembygds-
gården delade Kultur- och Fritidsnämn-
den ut 2014 års kulturstipendium till 
Gustaf Karlsén. Gustaf, som vill kunna 
leva på att både skriva och spela musik, 
tilldelades de 5000 kronorna för sin dröm 
om att kunna ge ut sin egenkomponerade 
pop- och rockmusik.

Foto: Roger Hedström

Fo
to

: 
E

rik
 G

un
na

rs
so

n

Fo
to

: 
La

rs
-I

va
r 

Ja
ns

so
n

Foto: Lars-Ivar Jansson
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350-årsfirande 1993 och är – över 20 år senare – 
fortfarande en av medlemmarna.  Dessutom har 
han hunnit med att vara stadsguide i Askersund. 
Som pris får Olle välja ett valfritt konstverk för upp 
till 3000 kronor. 

Årets kulturpristagare – En man med många roller
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– Jag behöver kontrollera 
knuten. Det är viktigt att allt som 
slängs i tunnan har dubbelknut.

– Kan du skynda på 
lite, det är tungt för 
mig. 

– Det vet jag väl, 
annars kan det trilla ut 
grejer och då funkar 
det inte att göra biogas 
av matresterna. 

Släng inga lösa  
föremål i soptunnan!

Stort tack till dig som bor i Askersund för att du sorterar 
dina matrester i den gröna påsen. Tack vare dig kan 
både energin och näringen i matresterna tas till vara 
och bli biogas och biogödsel. 

Det är viktigt att allt du slänger i soptunnan är förpackat 
i en plastpåse. Och att du knyter dubbelknut på alla 
påsarna. Lösa föremål i tunnan ställer till problem i 
sorteringsanläggningen och då kommer matresterna 
inte till nytta. 

Tillsammans tar vi ansvar för miljön!

Söndagen den 12 oktober kom ett 
larm om oljeutsläpp i Lundbybäcken. 
Räddningstjänsten var snabbt på plats 
och tillsammans med kommunens VA-
personal spårades läckaget uppströms 
till Närlunda industriområde. Rädd-
ningstjänsten lade ut länsar i bäcken, 
som stoppar och suger upp olja som 
samlas på ytan. På kvällen såg det ut 
som om läckaget avtagit och vi avbröt 
sökandet efter källan. 

Nästa morgon visade det sig dock att olja 
hade fortsatt läcka i stor omfattning. Nu 
blev det stort pådrag. Räddningstjänsten 
lade ut ett stort antal länsar i bäcken och 
vid mynningen till Alsen. Kustbevakning-
en flög över Alsen och kontrollerade om 
olja läckt ut i sjön. Som tur var hade bara 
små mängder läckt ut.

Orsaken till utsläppet är ännu inte 
helt klarlagd. Konstaterat är att oljan 
kommer med dagvatten från Närlunda 
industriområde. Här finns en oljeavskil-
jare som inte fungerat som den ska. Om 
olja läckt från denna är inte säkert. Det 
kan finnas andra orsaker, till exempel att 
olja släppts ut direkt i en dagvattenbrunn 
i området. 

I två veckor har miljöförvaltningen till-
sammans med räddningstjänsten och VA-
personal jobbat med att sanera oljan.  Vi 
har inspekterat vattendraget dagligen och 
bytt ut länsar då det behövts. Oljan som 
stoppats vid länsarna har sedan hämtats 
med hjälp av en sugbil. VA-personalen har 
också grävt upp oljeindränkt sediment 
i det dike i Närlundaområdet som varit 
mest förorenat.  

Det är naturligtvis trist att en sådan 
här sak inträffar.  Det kunde fått allvar-
liga konsekvenser, inte minst för Alsen. 
Nu stannade utsläppet till största delen 
i Lundbybäcken. Bäcken påverkas också 
negativt och det är risk att en del känsliga 
djurarter försvinner åtminstone tillfälligt 
i bäcken. Till nästa år bör ekosystemet i 
bäcken dock ha återhämtat sig.

Inget ont som inte har något gott 
med sig. På måndagen sammankallades 
en krisgrupp där kommunledning och 
personal från Tekniska avdelningen, rädd-
ningstjänst och miljöförvaltning deltog. 
Samarbetet fungerade utmärkt och vi har 
fått flera erfarenheter som vi kan ha nytta 
av vid liknande olyckor.

En fråga som väcks vid en sådan här 
händelse är hur vi tar hand om vårt dag-

vatten från industriområden. En lösning är 
att samla upp dagvattnet i en våtmark eller 
damm som kan hindra att föroreningar rin-
ner ut i vattendrag som är mer känsliga. 

Rolf Wedding, Miljöchef 
Sydnärkes Miljöförvaltning

Läns med uppsugande pulver.

Oljeutsläpp i Lundbybäcken
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Du hittar fler 
biblioteksevene-
mang på www.
askersund.se/

bibliotek

      

12

Förvaltningskontoren finns samlade i 
rådhuskvarteret vid torget.
Kommunens växel 0583-810 00. 

Rådhusets öppettider:
Måndag–fredag kl 7.30–16.30 
Lunchstängt kl 12.00–12.45
Flextid tillämpas. 

23/12 och 30/12 stänger vi kl 12.00.

Mer information om öppettider finns på 
www.askersund.se

Felanmälan under kontorstid
Vatten & avlopp 
0583-102 22

Gata/park
Bo Lindh, 0583-810 58
Marcus Wikström, 0583-810 45

Gatljus
Marcus Wikström, 0583-810 45

Felanmälan efter kontorstid
Vatten & avlopp
0583-102 22

Gata/park
0583-102 47

Fastighet
0583-102 45

För övriga frågor ring Askersunds 
kommuns växel 0583-810 00.

INFORMATION OM ÖPPETTIDER OCH FELANMÄLAN

JULKLAPPSTIPS!
  

REBUSVINNARE!
Rätta svaret på rebusen i senaste num-
ret var ”Liv och rörelse i nya stadsdelen 
Västra Strandparken”. Första pris, 
Askersundsboken går till Gulli Wörlén, 
Askersund. Andra pris, en badring går 
till Lotta Olofsson, Åsbro och tredje pris, 
en tygkasse går till Karin Skålberg, Rön-
neshytta. Grattis!

BOK- OCH 
FILMCAFÉ

Tisdag 16 december kl 18.30 är det åter 
dags för bok- och filmcafé. Vi ser filmen 
”Gone girl” som baseras på boken med 
samma namn skriven av Gillian Flynn. 
Efteråt fikar vi och pratar om filmen/
boken. Låna och läs gärna boken innan. 
Arr:  Askersunds bibliotek i samarbete   
 med Folkets hus i Askersund
Pris:  70 kr inkl. fika
Plats: Folkets hus, Askersund

DATASTUGA MED ABF
Känner du dig osäker på datorer och 
internet? 2 december har ABF drop in kl 
14.00–17.00 på Askersunds bibliotek och 
svarar på frågor och ger tips. Ta med 
egen dator om du har möjlighet, annars 
finns det att låna. 
Arr. ABF i samarbete med Askersunds 
bibliotek

Följ Askersunds bibliotek  på    Facebook!

Jenny Samuelsson, 
Hallsberg:
Jag vill ge bort  Mera 
vego: mat för hela 
familjen av Sara Ask 
och Lisa Bjärbo. Det 
här är en inspirerade 
bok för alla som vill 
äta mer vegetarisk 

mat, både för dem som vill byta ut kött-
bullarna till ett grönt alternativ i bland och 
för dem som varit vegetarianer länge och 
vill ha nya idéer och recept. Ett extra plus 
för alla härliga bilder!

Margareta Karlsson, Askersund:
Jag vill tipsa om en bok som man med 
fördel kan ge den historiskt intresserade. 
Framför allt den som gillar 1700-talet. 
Det är Anna Laestadius Larssons bok 

Avvikande öppettider runt jul och nyår
Askersunds bibliotek
23/12 Dag före julafton kl 10.00–14.00
24/12 Julafton STÄNGT
25/12 Juldagen STÄNGT
26/12 Annandag jul STÄNGT
27/12 Klämdag STÄNGT
30/12 Dag före nyårsafton kl 10.00–14.00
31/12 Nyårsafton STÄNGT
1/1 Nyårsdagen STÄNGT
5/1 Trettondagsafton kl 10.00–14.00
6/1 Trettondagen STÄNGT

Hammars bibliotek
23/12 Dag före julafton STÄNGT
30/12 Dag före nyårsafton STÄNGT
6/1 Trettondagen STÄNGT

Åsbro bibliotek
24/12 Julafton STÄNGT
31/12 Nyårsafton STÄNGT

Barnbruden. Det är för-
sta delen i en planerad 
trilogi. Andra delen 
har kommit ut i år och 
heter Pottungen.
Till den som är intres-
serad av en historisk 
tid som ligger närmare 
oss blir tipset Niceville 

av Kathryn Stockett. Niceville utspelar sig i 
sydstaterna i USA på 1960-talet.

Carina Pettersson, 
Askersund:
Jag vill ge min väninna 
en lättsam och lättläst 
roman. Antingen Mari-
anne Cedervalls senaste 
roman Solsvärta om 
de två väninnorna 

Miriam och Hervor eller någon av Emma 
Hambergs böcker om Rosengädda; Rosen-
gädda nästa! eller Larma, släcka, rädda i 
Rosengädda. 

Ronny Larsson, 

Rönneshytta: 
Jag vill tipsa om 
Ingvar Carlssons nya 
bok Lärdomar – Per-
sonliga och politiska. 
Boken handlar om 
Ingvar Carlssons 
erfarenheter i det 

privata livet och som politiker med många 
år i maktens centrum.

Lördag 29 november 
kl 11.00–13.00 på 

Askersunds 
bibliotek.

UT-
STÄLLNING 

Bivaxmåleri av Camilla 
Johansson 2/12–2/1 

på Askersunds 
bibliotek.

JULPYSSEL


