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Slutfas och startgropar

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

Rådhusets öppettider:
Måndag–fredag kl 07.30–16.30 
Lunchstängt kl 12.00–12.45
Flextid tillämpas. 

På fredagar under veckorna 24–32 har vi 
öppet till kl. 15.00. Den 23/6 har vi öppet 
till kl. 12.00.

Mer information om öppettider finns på 
www.askersund.se

Gäller för vatten, avlopp, gata, park, 
gatljus & fastighet.

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

Öppettider 
och felanmälan

Askersunds kommun, 696 82 Askersund
E-post: bo@askersund.se
www.askersund.se

Bo i Askersund är en informationstid-
ning för alla som bor och verkar i Asker-
sunds kommun. Tidningen utkommer 
fyra gånger per år och dis tribueras till 
hushåll och företag. Du som inte bor i 
kommunen kan kostnadsfritt prenume-
rera på tidningen, antingen via e-post 
eller som papperstidning. Tidningen 
finns som pdf på hemsidan 
www.askersund.se/boiaskersund

Ansvarig utgivare: Madeleine Andersson
Foto framsida: På kajaktur i Norra 
Vätterns hemliga skärgård. Foto: Mats 
Olsson
Grafisk form och produktion: 
Bild & Kultur AB 
Tryck: Ljungbergs Tryckeri AB

Sommaren väntar runt hörnet och i 
nummer 2 av Bo i Askersund kan du 
bland annat läsa om lite av det som 
händer i Askersunds kommun de kom-
mande månaderna. Turistbyrån berättar 
på sidan 5. Skogsbruk, nya typer av 
feriearbete för ungdomar och det stora 
behovet av deltidsbrandmän i Asker-
sund är andra exempel ur innehållet i 
det här nummret. Dessutom berättar 

Trafikverket i en 
egen bilaga om det 
pågående arbetet 
med riksväg 50.

Lars-Ivar Jansson
 Vikarierande 

kommunikatör

Hej alla läsare!
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Madeleine Andersson 
Kommunchef 

(
FELANMÄLAN UNDER 
& EFTER KONTORSTID

0583-102 22

Foto: Erik Gunnarsson

Efter flera års arbete med kom-
munens strategiska och översiktliga 
fysiska planeringsfrågor kan vi nu 
äntligen presentera översiktsplanen 
för perioden 2016–2025. Det är ett 
dokument som klargör hur kommu-
nen i stora drag planerar att använda 
sina mark- och vattenområden de 
närmaste åren. 

Kommunen har formulerat fem 
mål som visar hur vi vill att kom-
munen ska utvecklas och hur den 
bebyggda miljön ska utvecklas och 
bevaras. Förutom att tydliggöra visio-
nen, mål och strategier för framtiden 
ska översiktsplanen även ge vägled-
ning för beslutsfattande i plan- och 
byggfrågor. 

Den nya översiktsplanen finns att 
läsa på kommunens hemsida.

är lätt att bli hemmablind. Jag 
njuter framförallt av vår 
hemliga skärgård, som 
inte bara kan avnjutas 
från sjön utan även 
längs med strand-
kanten. Passa på att 
ladda batterierna 
och upplev somma-
ren med alla sinnen!  

DET KOMMER ATT 
bli en spännande höst 
med många invigningar 
och evenemang på Sjö-
ängen. Skolan är först ut 
och invigs vid skolstarten 
den 18 augusti och däref-
ter kommer det bli många 
tillfällen att delta i de 
evenemang som arrang-
eras. I nästa nummer 
av Bo i Askersund kommer hela 
Sjöängen att presenteras. 

Med önskan om en skön sommar!

 
ÖVERSIKTSPLAN
för Askersunds 
kommun

Är du en god lyssnare som vill ta chan-
sen att hjälpa medmänniskor? Brotts-
offerjouren i Sydnärke behöver fler 
stödpersoner, gärna från Askersunds 
kommun.

– Som stödperson bemannar man 
bland annat vår lokal i Hallsberg när 
vi har öppet en gång i veckan och man 
svarar också i vår jourtelefon.  Alla är 
välkomna, men vi tar gärna emot flera 
unga stödpersoner, säger Iréne Rosell, 
som är Polisens kontaktperson för 
Brottsofferjouren.

Att vara stödperson är ett ideellt 
uppdrag, men ersättning för resor 
utgår. Alla stödpersoner får en grund-
utbildning och dessutom finns goda 
möjligheter till fortbildning.

Brottsofferjouren är en ideell orga-
nisation som arbetar för alla brottsof-
fers rättighet att få det stöd som behövs 
för att hitta vägen tillbaka.

Är du intresserad? 
Kontakta Iréne Rosell: 010-567 37 42

Vill du stötta 
brottsoffer?

FÖRRA ÅRET VID den här tiden kon-
staterade jag att det var minst fem 
större byggprojekt på gång. Några är nu 
i slutfasen medan andra har tillkommit. 
Citycampingen med parkeringsplatser 
kan vi bocka av liksom ombyggnationen 
av Torgparken. I närtid kommer det första 
spadtaget för de 16 radhuslägenheterna i 
Västra Strandparken tas och sista etap-
pen av ombyggnaden av 80 lägenheter 
på Fågelvägen påbörjas. Slutligen kan 
vi se att bygget av Sjöängen snart är 
klart. Dessutom har arbetet med det nya 
resecentrumet påbörjats. Det vi gläds åt 
är ju även ombyggnationen av riksväg 50 
som dragits igång. Flera saker är ännu på 
planeringsstadiet, men kommer att inne-
bära behov av ytterligare byggjobbare. Jag 
tänker bland annat på nytt äldreboende/
vårdcentrum och ytterligare lägenheter i 
Västra Strandparken. Kommunen sjuder 
av framåtanda och optimism. 

Sjöängen, vårt nya kunskaps- och 
kulturcentrum, kan du som boende eller 
turist få en förhandsvisning av under 
sommaren. Varje måndag och onsdag 
under perioden 30 maj till 3 augusti hålls 
guidningar. Anmäl dig på Turistbyrån! 

I TIDNINGEN FINNS flera förslag på ak-
tiviteter under hela sommaren och glöm 
inte bort allt som finns i din närhet. Det 

NY



3

Under 2016 pågår byggande av både 
lägenheter och friliggande villor i 
Askersunds kommun. Intresset för att 
flytta till vår kommun blir allt större. 

På Hammarterrassen har det lossnat 
ordentligt och i nuläget är 9 av 15 tomter 
sålda, där alla har sjöutsikt över Vättern. 
Med skog, natur och Sveriges hemligaste 
skärgård precis utanför dörren och endast 
10 minuter till staden har många fått upp 
ögonen för det unika läget. 

Även på Edö strax utanför Askersund 
byggs det friliggande villor och många har 
hört av sig för mer information om tom-
terna. Att det är förmånligt att bygga på 
Edö är det många som snappat upp, där 
VA-anslutning, fibernätverk och båtplats 
i Alsen ingår i tomtpriset. Dessutom är 
gator och vägbelysning på plats och sköts 
av kommunen. En cykelväg kommer att 
gå från Edö till Askersund. 

Första etappen på vår nya stadsdel 
Västra Strandparken väntas ha ett färdigt 
bygglov i början av maj. Preliminär bygg-
start planeras till augusti 2016. De 16 rad-
husliknande bostadsrätterna med sjöutsikt, 
parkering och möjlighet till båtplats är alla 
bokade och nästa etapp är under projekte-
ring. Peabs förhoppning är att kunna börja 

Stort intresse för bostäder i kommunen
sälja de nya lägenheterna i etapp 2 under 
hösten 2016. Håll utkik på deras hemsida 
www.peabbostad.se för mer information 
och för att anmäla ditt intresse.

Lägenheter i Gamla bryggeriet
Vi har flera aktörer som bygger lägenhe-
ter i staden, bland annat askersundaren 
Klas Stjernström som även han satsar på 
sjöutsikt och tillgänglighet. Byggnaden, 
känd som Gamla bryggeriet, ligger på 
Norra Kyrkogårdsgatan och har under de 
senaste tio åren använts som bland annat 
förråd men kommer nu att byggas om till 
totalt 10 lägenheter i storlekarna ett till 
fyra rum och kök, varav en etagelägenhet. 
Flerfamiljshuset med sina cirka 1000 kvm 
ska utrustas med hiss, ha cykel- och barn-
vagnsförråd och en gemensam uteplats. 

Tre av lägenheterna kommer att ha bal-
kong med utsikt över hustaken och Alsen. 
Med endast 150 meter till Askersunds torg 
har hyresgäster redan börjat höra av sig för 
att inte missa chansen att bo centralt. 

– Jag har redan 33 namn på en intres-
selista, det är jätteroligt! Det mesta pap-
persarbetet är klart och förhoppningen 
är att byggstarten sker efter sommaren, 
säger Klas Stjernström.

Text & foto: Linda Stenmark
Inflyttningslots

I samband med bibliotekets flytt till Sjö-
ängen kommer lokalhistoriska arkivet att 
upplösas. De föreningar och företag som 
har material i arkivet kommer att få ett 
brev om detta. De kan välja på att ta hand 
om sitt material själva eller att deponera 
materialet hos Arkivcentrum i Örebro. 
Arkivcentrum är en sammanslagning av 

Folkrörelsernas arkiv i Örebro län och 
länets företagsarkiv. Arkivcentrum ligger 
centralt i Örebro och har gott om forskar-
platser och personal som kan hjälpa till 
att göra arkivets handlingar levande och 
tillgängliga. Priset för att förvara material 
i Arkivcentrums vård är 150 kr per hyll-
meter och år. 

Lokalhistoriska arkivet flyttas 

Edö från ovan. Nu håller fler hus på att byggas i området. Foto: Henrik Mörck Ett av husen på Hammarterrassen. 
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På bibliotekets sidor på www.askersund.se
kan du se vilka föreningar och företag 
som har material i arkivet. Gå in under 
”Biblioteket erbjuder” och därefter 
”Släkt- och hembygdsforskning”.

Frågor om flytten av lokalhistoriska 
arkivet? Kontakta Annika Restadh, 
annika.restadh@askersund.se, 0583-812 43.

Visste du att...
…i januari 2016 hade bloggen 

attvaraenaskersundare.se 
7149 besökare.
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Bygget av Sjöängen är inne i sin 
slutfas, budget och tidplan är i balans 
och nu är det dags att blicka fram mot 
invigning och höstens program. Inne 
i byggnaden kan man se hur Stora 
salongen börjar att ta form. 

I taket på Sjöängens stora salong hänger 
Närkes största filmduk, den är hela 12 
meter bred, och även salongen blir den 
största i Närke med sina 504 sittplatser. 
Som om inte det vore nog kommer även 
ljudkvaliteten bli en av de bästa i Sverige.  

De mindre lokalerna i Sjöängen har 
fått namn efter öar i Vättern. Här finns 
exempelvis Trulsan, Hjort-
holmen och Grönön. Lo-
kaler som konsthallen och 
restaurangen har ännu inga 
andra namn och de lärosalar 
som ska finnas till uthyrning 
efter skoltid är döpta efter 
sin funktion, som exempelvis 
Bildsal och Hemkunskap.

Den lokal som gått under 
namnet ”Miniaulan” heter 
numera Lysholmen. Den 
salen har utrustats med en 
utdragbar läktare och en 
stor filmduk. Det möjliggör 
filmklubb och ett utökat 
utbud av smalare film för 
mindre grupper, men även 
dataspelsturneringar. 

Hösten kantas av 
invigningar och först ut är 
skolan 18 augusti tätt följd 
av biografen som invigs 28 

Slutspurt för storsatsningen

SJÖÄNGEN
augusti för både barn och vuxna. Nästa 
gång röda mattan rullas ut är 3 septem-
ber, då konsthallen invigs med höstsalong 
av konstnärerna i Norra Vätterns bild- och 
formkonstnärer. Sedan fyller vi på med 
utställningar hela hösten. Den första är 
en fotoutställning som heter Älgpass och 
består av blandade foton på olika jakt-
torn. Vernissagen äger rum veckan före 
älgjakten. 

När alla verksamheter är på plats sker 
den stora invigningen vecka 45, den 11–13 
november, med bland andra Charlotte 
Perrelli. Den 10 november inviger förfat-

taren Björn Ranelid biblio-
teket. Andra artister som är 
bokade inför hösten är Tobbe 
Trollkarl, Ronny Eriksson 
och Svenska kammarorkes-
tern (se utförligare program 
i faktarutan intill). Under 
maj månad kommer hyror 
och lokalbokningssystem att 
vara igång och biljetter till 
invigningen beräknas börja 
säljas.

Även om Sjöängen 
kommer att locka många 
besökare utifrån är det du 
som askersundare som är 
viktigast för oss, så se till 
att boka in invigningsfesten 
vecka 45 i kalendern och 
förbered dig på ett riktigt 
hallabaloo!

Marie Reifelton
verksamhetschef  

scenkonst

UNIKT LJUD
Genom ett bidrag från Svenska 
Filminstitutet har Atmos-ljud 
kunnat installeras i Stora sa-
longen. Det är en uppgradering 
av ljudsystemet Dolby. Detta gör att det finns ytterligare använd-
ningsområden för Stora salongen, som exempelvis uthyrning till film-mixföretag, som annars får vända sig till våra grannländer Norge 

och Danmark för att hitta den här typen av lokaler för inspelning av ljud till filmer. Men i huvudsak ska Folkets Hus visa bio i Stora salong-en onsdagar och söndagar.

SE SJÖÄNGEN 
FRÅN INSIDAN I 
SOMMAR!
För den som vill finns det möjlig-

het att se Sjöängen från insidan 

nu i sommar. Vi arrangerar 

guidade visningar alla måndagar 

och onsdagar mellan 30 maj och 3 

augusti klockan 16.30. Då får alla 

över 18 år delta i en kostnadsfri 

guidning. Anmälan sker till Turist- 

& Evenemangsbyrån. Eftersom 

byggnaden fortfarande är en bygg-

arbetsplats och vi måste vara noga 

med säkerheten är åldersgränsen 

satt till 18 år. De elever som går på 

Sjöängsskolan nu eller kommer att 

börja i den nya skolan till hösten 

erbjuds ett studiebesök via skolan 

under våren.

HÖSTEN 2016
EVENEMANG I 
URVAL
18/8  Skolan invigs
28/8  Biografen invigs
3/9  Konsthallen invigs
9/11 Turistbyrån invigs med  
 boksläpp: ”Det kungliga 
 året 2016”
10/11  Biblioteket invigs av Björn   Ranelid
11-13/11 Hela huset invigs, bland   annat med Charlotte Perrelli12/11  Kulturskolan invigs
18/11  Svenska kammarorkestern
19/11  Magnus Bäcklund med  
 Queen-program
26/11  Tobbe Trollkarl
27/11  Adventskonsert med Asker-  sunds manskör
3/12  Dans till Black Jack
6/12  Främling, musikal om Bert   Karlsson
18/12  Oförhappandes, en föreställ-  ning med Ronny Eriksson
Även den offentliga konst som ska utsmycka Sjöängen invigs separat under hösten.Foto: Martin Lundström
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30 MAJ–3 AUGUSTI
Guidningar i nya Sjöängen – Askersunds 
kunskaps- och kulturcentrum. På måndagar 
och onsdagar erbjuds kostnadsfria guidade 
turer kl. 16.30. Anmälan till Askersunds 
Turist- & Evenemangsbyrå.

28 MAJ–6 JUNI
Utställning av lokala slöjdares alster i Asker-
sunds konsthall i Hamnmagasinet.

18 JUNI
Peoria Jazzband och Askersunds Trad-
jazzkör ger en medryckande jazzkonsert i 
Landskyrkan.

30 JUNI–31 JULI
Sommarteater på Lerbäcks teater. En före-
ställning med mycket sång och musik. I år 
får vi uppleva legenden om Robin Hood. 
www.lerbacksteater.se

2 JULI
Lerbäcksmarken – En kvalitetsmarknad med 
konst- och mathantverk, underhållning och 
servering i skön lantlig miljö. 
www.lerbacksmarken.se

I sommar händer det som vanligt 
mycket i Askersunds kommun. Här är 
några exempel på några nyheter, som 
turistgruvan i Zinkgruvan och en gui-
dad Askersundsvandring på historiskt 
tema.

Under hösten 2015 och våren 2016 har vi 
utarbetat en ny evenemangskalender som 
är mer lättillgänglig och mer anpassad 
att söka i för dig som besökare. Gå in på 
www.visitaskersund.se/evenemang och se 
om du hittar något spännande. Precis som 
tidigare kan du anmäla evenemang som 
riktar sig mot allmänheten. 

Barnveckan 11–15 juli
Har du ett evenemang eller en aktivitet 
som du vill ha med i Barnveckan kontakta 

Petra på tfn 0583-810 34 
eller på petra.gustafsson@
askersund.se. Programmet 
kommer att finnas på www.
visitaskersund.se/barnveck-
an från början av juni och 
uppdateras efterhand.

Turistsommaren i

Askersunds kommun

KNALLA GRUVA
Nu har du möjligheten att åka hiss 200 
meter ner i Knalla gruva. Låt en kunnig 
guide ta med dig genom historiens 
vingslag. Turistgruvan öppnar för 
allmänheten för allra första gången från 
och med vecka 26 och håller öppet till 
och med vecka 32. Åldersgräns 15 år. 
Begränsat antal platser så vänta inte för 
länge med att boka din biljett! Biljetten 
köper du på www.visitaskersund.se eller 
på Turist- & Evenemangsbyrån.

3 JULI
På Antik- & kuriosamarknad i Åmmeberg kan 
du fynda bland föremål från ett 100-tal utstäl-
lare. www.askersundsauktionskammare.se

11–15 JULI
Barnveckan. 
www.visitaskersund.se/barn-
veckan

16 JULI 
Car & Bike Meet – Bil- och mc-utställning 
vid Alsens strand med över 1500 utställare. 

22–24 JULI
Folk, Blues och Jazz i 
Askersund – en musikfestival 
med lokala, nationella och 

internationella artister. 
www.askersund.se/musikiaskersund

23 JULI
Veteranfordonsrally. Askersunds veteranfor-
donsklubb firar 15-årsjubileum med rally för 
veteranbilar och veteranmotorcyklar. 
www.avfk.se

29–30 JULI
Lerbäcks bluesfestival – Blues på Per-
olofgårdens amfiteater i Lerbäck med 
internationella musiker. 
www.perolofgarden.se

6 AUGUSTI 
Antikmarknad. Årligt evenemang med 
fri entré och cirka en km marknadsbord 
i Askersunds hamn. 
www.askersundsauktionskammare.se

13–14 AUG
Internationell hundutställning. Örebro 
läns kennelklubb anordnar en stor hund-
utställning i Askersund med flera tusen 
ekipage. www.olkk.se

31 AUGUSTI
Höstmarknad. Askersunds gator fylls 
med marknadsstånd, varor och besökare.

10 SEPTEMBER
Mat- och skördefest – En fest för alla 
åldrar att samlas kring matupplevelser 
från olika kulturer. 

STÖRRE EVENEMANG I ASKERSUND MED OMNEJD I SOMMAR

STADSVANDRINGAR
• Tjuv- & rackarspel 18–21 juli
Spännande teatervandring för hela familjen 
genom stadens gator och kullerstenstorg. 
Askersunds historia utspelar sig med hjälp 
av häftiga och karismatiska personligheter 
från förr. Måndag–torsdag under vecka 29. 
Guidningarna startar på Rådhustrappan. 

• Promenad i liten stad
Tisdag 5/7 kl. 18.00 kan du gå guidningen 
”Promenad i liten stad” i gemytliga Asker-
sund. Turen tar ca 1–1,5 timme och startar ut-
anför Turist- & Evenemangsbyrån på Torget.

• En vandring i Trafvenfelts fotspår
Tisdag 2/8 kl. 18.00 kan du följa med på en 
vandring i konstnären Hjalmar Trafvenfelts 
fotspår. Turen tar ca 1–1,5 timme och startar 
utanför Turist- & Evenemangsbyrån på Torget.

Biljetter till guidningarna köper du på Asker-
sunds Turist- & Evenemangsbyrå.Årets turistbroschyr!

För mer information och fler evenemang, besök www.visitaskersund.se/evenemang.

TURISTBYRÅNS ÖPPETTIDER
I sommar har Turistbyrån öppet alla dagar 
mellan kl. 10.00–18.00 från slutet av juni 
till mitten av augusti. Under oktober 
går flyttlasset till Sjöängen, då är ni väl-
komna till oss i våra nya lokaler.
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I Askersund pågår just nu ett stort belys- 
ningsprojekt. I sommar testar vi i full ska-
la om belysningsnätet kan användas som 
ladd-infrastruktur för elbilar och elcyklar. 
Det kommer också att innebära bättre 
underhåll av stadens belysning eftersom 
samtliga belysningsstolpar kommer att 
vara uppkopplade och läsas av digitalt.

– Vi har drivit projektet sedan 2014 men 
nu börjar det roligaste, att testa systemet i 
verkligheten och låta alla kommuninvånare 
delta om de vill, säger projektledare Jan 
Sandqvist. 

Projektet är ett samarbete mellan Asker-
sunds kommun, Vattenfall, Binar elektronik 
samt Sustainable Innovation och delfinan-
sieras av Energimyndigheten.

Ta bussen till butiken
Sedan flera år tillbaka finns möjlig-
heten att ta bussen till Varuhuset i 
Rönneshytta från en rad orter i kom-
munen. Turerna går på torsdagar och 
körs av Åmmebergs buss på uppdrag 
av Varuhuset, som får glesbygdsstöd 
för att arrangera turerna. Bussturen, 
i folkmun kallad ”Antikrundan” går 
till Rönneshytta från Ingelsby, Stim-
merkulla, Skyllberg, Kårberg, Lerbäck, 
Zinkgruvan, Mariedamm och Svaldre. 
En tur börjar klockan 08.30 och den 
andra 11.30. Är du intresserad av att 
åka med Antik-rundan? Kontakta Åm-
mebergs buss.

Ehns buss kör också shoppingturer. 
Varje fredag klockan 09.30 går en tur 
från Olshammar via Aspa till Askersund. 
Den kostar 50 kr tur och retur. Klockan 
10.00 på fredagar kör Ehns dessutom 
turer från Haga (Folke Dahlbergs väg) 
till centrala Askersund. Den kostar 40 kr. 
Kontakta Ehns buss för mer information.

Lars-Ivar Jansson

Ett nytt resecentrum för busstrafik och 
skolskjutsar byggs just nu i anslutning 
till Sjöängen i Askersund. Arbetet kom-
mer att vara klart lagom till skolstarten 
i höst. Under byggtiden sker på- och 
avstigning av bussar med en tillfällig 
lösning på Sundsbrogatan vid Asker-
sunds torg.

Den nya anläggningen kommer att ha 
fem bussplatser med väntkur samt en stor 
parkering. Tillgänglighet har varit ett av 

ledorden i projekteringen av resecentrum, 
vilket bland annat har resulterat i taktila 
stråk i marken för att underlätta för syn-
skadade. Stråken ger ledning ända in i 
Sjöängens entré. Investeringsbeloppet är 
drygt 8 miljoner kronor, varav kommunen 
får cirka 5 miljoner i bidrag.

Laddprojektet går framåt

Nytt rese-
centrum 
klart till 
skolstarten
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Resecentrum är en del av slutspurten i de 
omfattande bygg- och anläggningsarbeten 
som sker i och kring Sjöängen i sommar. 
Dessutom startar byggnationen av bostä-
der i Västra Strandparken inom kort. 

Henrik Olofsson

Kartan visar var laddplatserna 
för bilar kommer att installeras.

Lars-Göran Elofsson har kört ”Antikrundan” 
för Åmmebergsbuss i många år.

FAKTA
• 7 laddplatser för laddbara bilar installeras  
 (uttag typ 2)

• Ett 20-tal vanliga ladduttag för elcyklar och  
 elmopeder installeras

• Installation sker under sommaren 2016,  
 testet pågår till 31 mars 2017.

• Tekniken kommer att installeras i 1135  
 ljuspunkter i Askersunds tätort. Det är  
 cirka en tredjedel av all vägbelysning som  
 finns i kommunen.

Kontaktpersoner:
• Andreas Borg, Askersunds kommun,  
 andreas.borg@askersund.se 0583-810 45

• Robert Lindström, Vattenfall, 
 robert. lindstroem@vattenfall.com 
 072-570 22 83

• Jan Sandqvist, Googol,    
 jan.sandqvist@googol.se 070-555 59 11 
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INFORMATION FRÅN TRAFIKVERKET

Läs
”Vägen – min  arbetsplats”

Sida 2

Trafiken i sommar
En vanlig dag färdas i genomsnitt 9 000 
bilar på väg 50 förbi Askersund. Ungefär 
20 % av dem är lastbilar. Under somma-
ren ökar trafiken betydligt, med flera 
tusen bilar per dygn. Vårt mål är att 
trafiken ska flyta smidigt, därför vill vi ha 
så få trafikstopp som möjligt vid 
vägbygget. Oftast kan vi hålla ett körfält i 
vardera riktningen öppet och en hastig-
hetsbegränsning på 50 eller 70 km/tim.  
Under vissa moment behöver vi ändå 
stänga av ett körfält kortare stunder. Då 
reglerar vi trafiken med trafikljus eller 

-vakter. 

När vi spränger stänger vi av hela vägen. 
Alla sprängstopp sker under bestämda 
tidsintervall. (Se sista sidan.)

Du kan alltid gå in på projektets webb-
sida och få aktuella uppgifter. Om något 
oförutsett inträffar, informerar vi om det 
på webben och via vår kundtjänst. 
Kontaktuppgifter hittar du på sista sidan. 

Även kollektivtrafiken påverkas av bygget. 

På nästa sida hittar du information från 
Länstrafiken.

Den 21 januari i år satte vi spaden i jorden för ett efter-
längtat vägbygge. Väg 50 är en hårt trafikerad väg och 
olyckorna har under åren varit många.  Nu ser vi fram 
emot en utbyggd väg, med bättre framkomlighet och 
betydligt högre säkerhet. När den mötesfria vägen är 
klar kommer det dessutom att gå märkbart fortare  
att ta sig fram, både för arbetspendlare och semester-
trafikanter.  

Vad händer på vägbygget? 

När du färdas efter sträckan ser du tydligt att verksamheten är i full gång. 
Träd längs vägen avverkas. Vi sätter upp en skyddsbarriär som smalnar av 
vägen. Vi spränger för fullt för att få mer plats. Nu är det dessutom snart 
sommar. Trafikmängden ökar då betydligt, tack vare alla turister som sö-
ker sig till trakterna. Det ökar också utmaningarna för framkomligheten. 

I den här bilagan kan du läsa om hur vägbygget påverkar sommartrafiken. 
Du får också en inblick i hur det är att ha sin arbetsplats mitt i trafiken 
och vad vi gör under ett sprängstopp. 

Välkommen till oss med frågor och funderingar! 



- Jag åker från 
Åmmeberg.  
Det är mycket 
trafik, med 
lastbilar som 
kör väldigt 
fort. Det är 
viktigt att 
vägen byggs om.
Alma Liiri

- Än så länge går det 
jättebra! Jag 
åker varje dag 
fram och 
tillbaka från 
Örebro.
Pierre Shahin

- Jag pendlar med 
buss mellan 
Åsbro och 
Askersund. 
Jag tycker att 
det funkar 
bra. 
Lina Nirholt

TRE RÖSTER

”Fritt och utvecklande, men också stressan-
de och farligt”. Så beskriver Patrik sitt jobb 
som vägarbetare. Just nu är han en av ett 
tjugotal personer som bygger vägen mellan 
Rude och Åsbro.
Det här är Patrik Jarlgrim. Hans jobb är att bygga vägen 
som tar dig och mig till jobbet om morgnarna. Varje 
arbetsdag tar han på sig sin reflexväst och sin hjälm och 
beger sig ut på vår gemensamma väg. Ibland i sol och 
sommarvärme. Ibland i snö och ishalka. Patriks bakgrund 
är minst sagt varierande. Eller vad sägs om ekonomi, 
marknadsföring och fiskhantering? För 15 år sedan ville 
han prova något nytt. Det blev väg- och järnvägsbyggen. 
Sin fasta punkt har han numera i Småland, där han bor 
med sin fru och deras treåring. Arbetsplatserna, där-
emot, varierar. Ofta jobbar han långt hemifrån, på byggen 
runtom i landet. Patrik trivs med jobbet. Att arbeta med 
kroppen och att varje dag lära sig något nytt. 

Som en motorsåg på kontoret
– Vi jobbar med frihet under ansvar, det gillar jag, säger 
Patrik. Man får en uppgift, och så löser man den. Jag utför 
alla former av markarbete, från att vara flaggvakt till att 
lägga rör. Men det är stressande att trafiken är så hård, 
inte minst lastbilstrafiken. Det är hela tiden på gränsen 
till att någon blir påkörd. Bilarna blåser förbi, ibland med 
bara några decimeters marginal. Det är som om jag skulle 
komma in på ditt kontor och svinga en motorsåg, menar 
Patrik. Och det har blivit värre med tiden, säger han. Folk 
är stressade och ska fram till varje pris. 

Skärpta fartkontroller minskar risken för olyckor
Ett sätt att komma tillrätta med de höga hastigheterna 
vid vägbygget är att skärpa fartkontrollerna, tror Patrik. 
Han blir omgående bönhörd. Medan vi pratar meddelar 

”Tack för att du hjälper 
mig att komma hem!”

Vägen 
– min arbetsplats

Patrik Jarlgrim ar en av omkring tjugo vägarbetare på sträckan.

Lastbilarna utgör en stor del av trafiken på väg 50.

Hur tycker du att det går att ta sig fram under vägbygget?



Polisen, efter ett möte  
med projektledningen, 
att de kommer att ut- 
öka fartkontrollerna 
under vägbygget. Det 
bådar gott för som-
maren, när den redan 
hårda trafiken fylls på 
med sommarturisterna.

– Jag hoppas att bilis-
terna visar hänsyn och 
respekterar att det här 
är min arbetsplats. För 
jag vill gärna komma 
hem till min familj i 
helgen, avslutar Patrik.

Säkerheten går först
Entreprenör för utbyggnaden av vägen är Peab. Även de har en 
nollvision när det gäller arbetsplatsolyckor. Peabs projektchef, 
Tobias Asplund: 

- Säkerheten går först. Vi jobbar med  
frågorna varje dag och de finns med  
på alla mötesagendor. En bra arbets- 
miljö bygger på ömsesidig respekt  
mellan oss som arbetar på vägen  
och dem som färdas där. Största ut- 
maningen här, som på många andra  
vägbyggen, är att få trafikanterna att  
sakta ner, säger Tobias.

VISTE DU ATT...
• 2003–2012 inträffade 2 935 olyckor vid vägarbeten
• Av dem var 44 dödsolyckor
• De flesta som drabbas, 95 %, är trafikanter
• Övriga 5 % är vägarbetare

Länstrafiken om vägbygget
- Vi är mycket positiva till det vägarbete som just nu 
utförs mellan Rude och Åsbro, säger Thony Lundberg, 
enhetschef Trafik och Marknad, Länstrafiken. För 
några av hållplatserna utmed sträckan kommer det 
att bli ett lyft. Han berättar att det inte kommer att bli 
några större justeringar i tidtabellen: 

- Bussarna fortsätter att trafikera 
områdena med den tidtabell 
vi har idag. Vi hoppas 
att våra resenärer har 
överseende med de 
smärre förseningar som 
vägarbetet ändå kom-
mer att innebära, säger 
Thony.

Vägarbetet och säkerheten
När vi bygger om vägen är det säkraste alternativet att 
leda om trafiken till en annan väg. I anslutning till vårt 
vägbygge finns inga bra omledningsvägar. Därför får trafi-
ken passera genom vägbygget, med sänkt hastighet. 

Vi behöver skilja trafiken från arbetsplatsen med någon 
form av barriär, så att vägarbetarna får en skyddad zon att 
jobba i. Mellan Rude och Åsbro har vi satt upp vajerräcke 
eller betongbarriär. Det smalnar av vägen någon meter 
och därför har vi målat en provisorisk mittlinje i gult. 
Ibland stänger vi också av vägen helt, som vid sprängning.

Hastigheten är en viktig faktor vid allvarliga olyckor. 
Därför måste vi göra trafikanterna uppmärksamma på att 
de ska sakta ner. Oftast räcker det inte med att sätta ut 
vägmärken. Då kompletterar vi med någon slags hinder, 
som gupp eller smalare vägbana. 

Nollvisionen – ingen ska dödas eller skadas 
allvarligt i trafiken
Trafikverket jobbar på olika sätt för att nå nollvisionen – 
ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Trots de 
åtgärder som genomförs sker många allvarliga olyckor. 
Varje år inträffar uppemot 300 trafikolyckor vid vägar-
beten runtom i landet. Bland de skadade och döda finns 
framför allt trafikanter, men också vägarbetare. Den van-
ligaste typen av olyckor vid vägarbeten är när trafikanten 
kör in i fordonet framför. 

Tobias Asplund

KORTA FAKTA

•    Sträckan är 20,5 km lång
•    Den trafikeras av i snitt 9 000 fordon/dygn
•    Utbyggnaden kostar cirka 330 miljoner kronor
•    Vi bygger 6 nya broar och breddar 3 befintliga
•    Entreprenör är Peab Anläggning AB



Trafikverket, Box 1140, 631 80 Eskilstuna. 
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
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HÄR HITTAR DU OSS: 
Mattias Broberg 
Projektledare, Trafikverket
mattias.broberg@trafikverket.se, 010-123 67 08
Niklas Landberg 
Delprojektledare, Trafikverket
niklas.landberg@trafikverket.se, 070-535 02 28                                            
Johannes Remmo 
Markförhandlare, Trafikverket
johannes.remmo@trafikverket.se, 070-762 59 87
Tobias Asplund
Projektchef, Peab Anläggning AB
tobias.asplund@peab.se, 073-337 43 18

Trafikverkets kundtjänst
 0771-921 921

MER INFORMATION: 
www.trafikverket.se/rude-askersund-asbro

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Dubbelspår mellan Hallsberg och Degerön 
Sträckan Hallsberg–Degerön är den sista biten i godstrafikpusslet 
som binder ihop Sverige med övriga Europa. Sträckan är 46 km 
lång och vi bygger i etapper. Syftet med dubbelspår är att fler 
godståg ska kunna gå på banan och att transporttiderna ska 
minska. Med ökad kapacitet minskar också trycket på andra typer 
av transporter. Det leder till mindre miljöpåverkan. Eftersom vi 
minskar flaskhalseffekterna, ökar också punktligheten. Utbyggna-
den beräknas vara klar 2025. Då kommer alla korsningar att vara 
planskilda, något som ökar säkerheten för alla trafikanter.

www.trafikverket.se/hallsberg-degeron

Tider när sprängning kan förekomma 

Vardagar 9.00–10.00, 13.00–14.00, 18.30-19.30

Nykyrka–Brattebro backe
Sträckan Nykyrka–Brattebro backe ligger söder om Askersund, på
väg 50. Den ska också byggas om till mötesfri väg. Här jobbar vi
under 2016 och 2017 med att ta fram en vägplan. Själva bygget tar
omkring tre år, och vi räknar med att komma igång under 2020.
På projektets webbsida kan du läsa om planerna, exempelvis
vilken sträckning vi planerar att bygga efter.

www.trafikverket.se/nykyrka-brattebrobacke
Vad händer under ett sprängstopp?
Här ska tändas! Tänt var det här! Eld i ber-
get! Så kunde det låta när rallarna sprängde
för att göra plats åt den nya järnvägen. Vid
dagens sprängningar har vi andra sätt att
varna och skydda människor i närheten. När
vi spränger för vägbyggen stoppar vi trafi-
ken. Men vad händer egentligen under ett
sprängstopp?
Ibland behöver vi spränga bort berg för att få tillräckligt
med utrymme att bygga eller bredda vägen. Det mesta
berget finns mellan Askersund och Skyllberg. Stenen som
vi spränger loss använder vi sedan som byggnadsmate-
rial till den nya vägen. Under sprängningen reglerar vi
trafiken med hjälp av vakt. Men vad händer egentligen
under ett sprängstopp?

•   Först kontrollerar vi området inom säkerhetsavståndet
– en radie på 150 meter.

•   Sedan stänger vi av trafiken.
•   Varje sprängning föregås av en serie korta varningssignaler.
•   Efter sprängning inspekteras salvan av sprängarbas
•   Lastmaskin och soputrustning finns på plats, utifall något

material hamnat på vägen.
•   När sprängningen är avslutad ljuder en sammanhängande lång

signal.
•   När allt är kontrollerat släpper vi på trafiken. Då har det gått i

genomsnitt 8–10 minuter.

För att du ska kunna planera dina resor, spränger vi alltid
på bestämda tider.
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Hasopor i Hammar uppvisar en 
stark utveckling och har nära nog 
dubblat sin omsättning de senaste 
tre åren. År 2015 omsatte företaget 
drygt 60 miljoner kronor och i höst 
tar man en ny toppmodern kvarn i 
drift.

Hasopor ligger i de före detta glas-
brukslokalerna i Hammar och tillverkar 
produkten skumglas, ett lättfyllnads-
material som främst används som 
grundförstärkning i bygg-, väg- och 
anläggningsprojekt runt om i landet. 
Bland uppmärksammade projekt finns 
Friends Arena, Mall of Scandinavia och 
Karolinska Sjukhuset.

Skumglas kan liknas vid luftfyllda, 
knytnävsstora stenar vars vikt bara är en 
tiondel av jämförbar bergkross. Det tillver-
kas av återvunnet förpackningsglas från 
Svensk Glasåtervinning AB i Hammar.

Under de senaste två åren har Haso-
por investerat nära 20 miljoner kronor i 
två produktionsugnar och en ny topp-

Det händer mycket i kommunens företag just nu. 
Här är ett nedslag hos några av företagarna som har 
spännande projekt på gång.

Sofia Fredriksson, Näringslivsutvecklare

NYA RESTAURANGER! 
Thai-mat, libanesisk meze och lax-
burgare. Det är bara något av vad 
de nya restauranger som startats i 
kommunen har att erbjuda.

I mars öppnade en ny thairestaurang vid 
Torget i Askersund; Phuket Thaifood. För-
sta helgen serverades över 600 portioner 
vilket var långt över vad ägarna Veeraya 
Sundh och Daniel Jokinen förväntat sig.  

I en av de röda hamnbodarna ska det 
serveras rökt fisk, strömming, laxburgare 
med mera. Ägarna Anders Nilsson och dot-
tern Rebecca Edelsvärd Nilsson har tidigare 
åkt runt på olika marknader men kommer 
nu att finnas i Antés Hamnbod i Askersund. 

Under maj öppnar Toufik Shahin Beirut 
Lounge i Askersunds hamn, en libanesisk 
restaurang som kommer servera kalla och 
varma meze (smårätter), grillade kötträtter 
och olika sallader. Restaurangen har en ny 
uteservering med tak på Hamntorget. 

Frida och Sebastian Broberg i Rönne 
arbetar för fullt med att renovera Rönne 
kapell där de kommer öppna Rönne kafé 
och bistro i mitten av sommaren. Tanken 
är att kapellet kommer att hålla öppet året 
runt, både för besökare och för fester.  

modern kvarnutrustning, den senare med 
driftstart i höst. De senaste investering-
arna innebär förutom ökad produktions-
kapacitet och stabilare leveranssäkerhet, 
även goda förutsättningar för produkt-
utveckling.

Hasopor satsar med ny kvarn

Har ni sett att det börjar hända 
nya saker i entrén och inne i ICA 
Torghallen? Annika Starkenberg och 
Mats Carlsson bygger om och utökar 
lokalerna med 25 procent.  

Entrén till butiken kommer att vara 
färdig innan sommaren och till hösten 
öppnas den nya delen inne i butiken. 
Ombyggnationen ska göra det möjligt 
att erbjuda ett större utbud av färsk-
varor, samt husgeråd, något som många 

kunder efterfrågat. Till hösten kommer 
en ny bankomat installeras, där man 
kommer att kunna ta ut kontanter 
dygnet runt. 

I fastigheten kommer även flera 
lokaler finnas att hyra för andra före-
tag. I markplan, med skyltfönster längs 
Stöökagatan, ska lokalerna anpassas för 
butiksverksamhet eller kontor. Det finns 
även en källarvåning och övervåning att 
hyra för lämplig verksamhet. 

Snart större torghall

ÅRETS 
FÖRETAGARE 
Kalle Eriksson, ägare till Kalles 
Trädgård i Askersund AB är 2016 
års vinnare av utmärkelsen Årets 
företagare i Askersund som delas 
ut av organisationen Företagarna i 
samarbete med Utvecklingscentrum. 
Utmärkelsen delades ut i samband 
med vårens sista frukostmöte, freda-
gen den 13 maj.

Kalles Trädgård öppnade i samband med 
den årliga vårmarknaden i Askersund 
1996 och har sedan dess utökats både i 
sortiment och yta allteftersom. I handels-
trädgården finns det mesta till trädgår-
den, som egenodlade säsongsblommor 
och plantskoleväxter. Kalle arrangerar 
även populära kurser inom trädgårdssköt-
sel, som ympningskurs, planterings- och 
pysselkvällar.  

Vi gratulerar och önskar Kalle stort 
lycka till i regionfinalen för Årets företa-
gare i Örebro län!

Trafikverket, Box 1140, 631 80 Eskilstuna. 
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
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HÄR HITTAR DU OSS: 
Mattias Broberg 
Projektledare, Trafikverket
mattias.broberg@trafikverket.se, 010-123 67 08
Niklas Landberg 
Delprojektledare, Trafikverket
niklas.landberg@trafikverket.se, 070-535 02 28                                            
Johannes Remmo 
Markförhandlare, Trafikverket
johannes.remmo@trafikverket.se, 070-762 59 87
Tobias Asplund
Projektchef, Peab Anläggning AB
tobias.asplund@peab.se, 073-337 43 18

Trafikverkets kundtjänst
 0771-921 921

MER INFORMATION: 
www.trafikverket.se/rude-askersund-asbro

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Dubbelspår mellan Hallsberg och Degerön 
Sträckan Hallsberg–Degerön är den sista biten i godstrafikpusslet 
som binder ihop Sverige med övriga Europa. Sträckan är 46 km 
lång och vi bygger i etapper. Syftet med dubbelspår är att fler 
godståg ska kunna gå på banan och att transporttiderna ska 
minska. Med ökad kapacitet minskar också trycket på andra typer 
av transporter. Det leder till mindre miljöpåverkan. Eftersom vi 
minskar flaskhalseffekterna, ökar också punktligheten. Utbyggna-
den beräknas vara klar 2025. Då kommer alla korsningar att vara 
planskilda, något som ökar säkerheten för alla trafikanter.

www.trafikverket.se/hallsberg-degeron

Tider när sprängning kan förekomma 

Vardagar 9.00–10.00, 13.00–14.00, 18.30-19.30

Nykyrka–Brattebro backe
Sträckan Nykyrka–Brattebro backe ligger söder om Askersund, på
väg 50. Den ska också byggas om till mötesfri väg. Här jobbar vi
under 2016 och 2017 med att ta fram en vägplan. Själva bygget tar
omkring tre år, och vi räknar med att komma igång under 2020.
På projektets webbsida kan du läsa om planerna, exempelvis
vilken sträckning vi planerar att bygga efter.

www.trafikverket.se/nykyrka-brattebrobacke
Vad händer under ett sprängstopp?
Här ska tändas! Tänt var det här! Eld i ber-
get! Så kunde det låta när rallarna sprängde
för att göra plats åt den nya järnvägen. Vid
dagens sprängningar har vi andra sätt att
varna och skydda människor i närheten. När
vi spränger för vägbyggen stoppar vi trafi-
ken. Men vad händer egentligen under ett
sprängstopp?
Ibland behöver vi spränga bort berg för att få tillräckligt
med utrymme att bygga eller bredda vägen. Det mesta
berget finns mellan Askersund och Skyllberg. Stenen som
vi spränger loss använder vi sedan som byggnadsmate-
rial till den nya vägen. Under sprängningen reglerar vi
trafiken med hjälp av vakt. Men vad händer egentligen
under ett sprängstopp?

•   Först kontrollerar vi området inom säkerhetsavståndet
– en radie på 150 meter.

•   Sedan stänger vi av trafiken.
•   Varje sprängning föregås av en serie korta varningssignaler.
•   Efter sprängning inspekteras salvan av sprängarbas
•   Lastmaskin och soputrustning finns på plats, utifall något

material hamnat på vägen.
•   När sprängningen är avslutad ljuder en sammanhängande lång

signal.
•   När allt är kontrollerat släpper vi på trafiken. Då har det gått i

genomsnitt 8–10 minuter.

För att du ska kunna planera dina resor, spränger vi alltid
på bestämda tider.
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Att behålla hälsan även när man åldras. 
Det är syftet med projektet Seniorkraft. 
Hösten 2016 kommer Seniorkraft ar-
rangeras i Askersund för första gången 
och nu söker man intresserade pensio-
närer till projektet.

Seniorkraft började hösten 2014 som ett 
pilotprojekt i Laxå kommun och blev så 
lyckat att man körde en ny omgång 2015 
och planerar ytterligare en nu i höst. Nu 
är det alltså dags även för de äldre i Asker-
sunds kommun att prova Seniorkraft.

– Det här är ett sätt att stärka äldres 
hälsa. Många av aktiviteterna finns redan, 
men de behöver samordnas och det är 
det som sker inom ramen för Seniorkraft, 
säger projektledaren Lisen Tang-Kempe 
på Sydnärkes folkhälsoteam.

Projektet går bland annat ut på att 
de cirka 15 deltagarna under hösten får 
prova på en rad olika aktiviteter, allt från 
gymnastik till bokdiskussioner. Varje del-
tagare fyller dessutom i en hälsoenkät och 
besöker vårdcentralen för att kontrollera 
hälsostatusen. Motiverande samtal med 
en samtalsledare ingår också i upplägget.

”Fika” brukar beskrivas som ett av de 
första ord som nyanlända kommer i 
kontakt med i Sverige. Nu har ordet 
också blivit namn på ett projekt för att 
samordna den ideella sektorns arbete 
med att underlätta för de nyanlända i 
Askersunds kommun.

Folkbildning, integration, kunskap, 
Askersunds kommun bildar bokstavsför-
kortningen FIKA och sedan 1 mars är Jan 
Grounes anställd som samordnare för det 
ettåriga projektet på heltid.

– Det är två studieförbund, ABF och 
Studieförbundet vuxenskolan, som tagit 
initiativet och sökt och fått pengar av 
Askersunds kommun för projektet. Syftet 
med projektet är att bidra till att nå hållbara 
och långsiktiga lösningar som kortar ner 
etableringstiden för de asylsökande, säger 
Jan Grounes, som har sin arbetsplats i SV:s 

lokaler på Sundsbrogatan i Askersund. Till 
stor del handlar det om att skynda på 
processen med att lära sig det svenska 
språket, men även att underlätta etable-
ring i samhället genom att få kontakt med 
föreningsliv och arbetsliv.

– Föreningslivet har en stor roll att 
spela i den här processen och många av de 
nyanlända brinner av engagemang för att 
bli med i föreningar, samtidigt som många 
av våra föreningar har ett stort rekryterings-
behov, säger Jan Grounes.

Till en början har hans uppdrag till stor 
del gått ut på att försöka bilda sig en upp-
fattning om hur den ideella sektorn, både 
föreningar och privatpersoner, arbetar med 

Fika för 
integration 
och kunskap

Seniorkraft stärker hälsan

att underlätta för de nyanlända i dagens läge.
– Jag har bland annat kommit i kon-

takt med enskilda personer, flera medlem-
mar i Röda korset, som bedriver läxhjälp 
för ensamkommande flyktingbarn. En 
uppgift för mig är att hjälpa till att sam-
ordna och hitta kontaktytor, säger han.

En annan uppgift är att sprida informa-
tion inom den ideella sektorn var och hur 
man söker pengar för integrationsarbete.

– Askersunds kommun har bland annat 
en pott som ideella föreningar kan söka 
pengar från, just för att arbeta med integra-
tion, säger Jan Grounes.

Text & foto: Lars-Ivar Jansson

– Det vi har märkt i utvärderingarna av 
projekten i Laxå är att många tycker att det 
är roligt att prova på nya aktiviteter, men 
även uppskattar den sociala gemenskapen. 
Av enkäterna och provsvaren som ingår 
märker vi även att såväl allmänhälsa som 
fysisk och psykisk hälsa förändras till det 
bättre, säger Lisen Tang-Kempe.

Projektet ska så långt som möjligt 
rymmas inom ordinarie verksamhet. 
Övriga kostnader täcks av Askersunds 
kommuns folkhälso-
råd och dessutom 
betalar alla deltagare 
en anmälningsavgift 
på 250 kronor och 
patientavgift på 80 
kronor för de två 
vårdcentralsbesök 
som ingår.

Den 16 augusti 
klockan 10 hålls ett 
informationsmöte 
om Seniorkraft på 
Askersunds bibliotek 
och intresseanmälan 
för att delta lämnas 

till receptionen i Rådhuset i Askersund. 
Sin intresseanmälan kan man lämna 
redan nu i maj. Alla anmälda får en enkät 
och i slutet av augusti skickas besked ut 
till de som fått plats i Seniorkraft.

Seniorkraft är ett samarbete mellan 
Sydnärkes folkhälsoteam, Region Örebro 
län, Askersunds kommun och Örebro läns 
idrottsförbund.

Lars-Ivar Jansson

Gemensam matlagning är en av aktiviteterna inom ramen för Seniorkraft.
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I hela Sverige kommer det snart råda 
personalbrist i flera viktiga yrkesgrup-
per. I Askersunds kommun kommer vi 
behöva nyanställa cirka 70 personer 
om året de kommande åren. Det är 
främst undersköterskor, förskollärare, 
grundskollärare, socialsekreterare 
och sjuksköterskor som är våra stora 
bristyrken.

För några år sedan rådde det i stort sett 
balans på arbetsmarknaden för arbeten i 
kommun- och landstingssektorn. Verklig-
heten ser annorlunda ut i dag och det kom-
mer inom en snar framtid att råda enorm 
personalbrist i vissa yrkesgrupper. Efterfrå-
gan är större än tillgången inom yrkes- 
kategorier som de som nämndes i ingres-
sen och flera andra sett till de kommande 
10 åren. Om vi tittar ytterligare 10 år fram-
åt i tiden är bristen katastrofal för arbeten 
som kräver vård- och omsorgsutbildning. 

Vad gör vi i Askersunds kommun?
• Vi har ett bra löneläge jämfört med 
närliggande kommuner.
• Vi har möjlighet att välja den tjänst-
göringsgrad vi önskar jobba inom vård, 
omsorg, barnomsorg och skola.
• Vi har stora möjligheter att påverka våra 
arbetstider samt arbeta med årsarbetstid 
(att arbeta mer vissa perioder och mindre 
andra).
• Vi har friskvårdsbidrag på 1000 kr, gratis 
kaffe, trivselpengar, julklapp, personalfest 
vart tredje år och minnesgåva vid 25 års 
anställning.

2015 genomfördes en medarbetarunder-
sökning bland våra anställda. Askersunds 
kommun låg högre än jämförbara kom-
muner inom de flesta områden. Framför-
allt upplevs jobben som mycket menings-
fulla och medarbetarna är stolta över att 
arbeta i kommunen. Man upplever att 

man ges möjlighet att delta i beslut och 
förändringar som rör mål och arbetssätt. 
Stämningen och arbetsklimatet upplevs 
också som bra och cheferna är öppna för 
synpunkter och förslag. 

När vi frågade medarbetarna om vad 
det bästa är med att jobba i Askersunds 
kommun svarade de ”närhet”. Närhet 
till jobbet, närhet till naturen, närhet till 
chefen, närhet till politikerna, närhet till 
beslut. Man är inte anonym som med-
arbetare i Askersunds kommun.

Eva-Karin Eriksson

Spela teater, driva företag eller un-
derhålla på äldreboenden. I år har 
17-åringarna i Askersunds kommun 
haft mer än någonsin att välja på när 
det gäller feriepraktiken.

Musicerande ungdomar har i flera år 
förgyllt tillvaron för de boende på kom-
munens äldreboenden, men teater och 
företagande är nya företeelser inom 
Askersunds kommun.

– Teaterprojektet är ett samarbete 
mellan Region Örebro, kommunens 
kultur- och fritidsenhet, turistbyrån och 
Jubileumsföreningen, säger kommunens 
kultur- och aktivitetschef Annika Restadh.

Under tre veckor kommer ett antal 
ungdomar få repetera och sedan spela 
teater som sin feriepraktik. Åtta platser 
är avsatta för Regionen och de delta-
garna kommer från hela länet. Därutöver 
kommer en handfull ungdomar från 
Askersunds kommun också ingå i ferie-
teatergruppen. Och Askersund kommer 
att vara i fokus även för föreställningen 
som eleverna sätter upp.

– Det kommer att bli en teaterguid-
ning i centrala Askersund som baseras 

på Askersunds historia, säger Annika 
Restadh.

Teaterguidningarna kommer att upp-
föras mellan den 18 och 21 juli.

En annan nyhet inom feriearbete i 
Askersunds kommun är alltså chansen för 
ungdomar att få prova på eget företagan-
de. Det drivs inom ramen för Utvecklings-
centrum och leds av kommunens närings-
livsutvecklare Sofia Fredriksson.

– Det här är ett sätt att främja före-
tagande bland unga. Deltagarna har fått 
skicka in en kort presentation av sig själv 
och en affärsidé, säger Sofia Fredriksson.

Företagarpraktiken kommer att inledas 
med en veckas teori och därefter ägnas de 
två återstående veckorna av den betalda 
praktiken åt att komma igång med att 
driva företaget.

– Sedan kommer vi att ha en samling i 
slutet av sommaren för att se hur det har 
gått, säger Sofia Fredriksson.

Askersunds kommun har erbjudit ferie- 
praktik till ungdomar sedan 1998. 2016 
kommer cirka 80 ungdomar att erbjudas 
plats.

– Det är främst äldreomsorg och barn-
omsorg som tar emot feriepraktikanter, 

men sedan är det en del som får 
plats inom tekniska förvaltning-
en, bland annat med grönyte-
skötsel, säger Hans Carlsson på 
kommunens arbetsmarknads-
enhet AME.

Text & foto: Lars-Ivar Jansson

Framtidsjobben finns inom 
kommuner och landsting!

Företag och teater som sommarjobb

Kontakta oss på personalavdelningen@askersund.se. På kommunens 
hemsida www.askersund.se/jobb hittar du våra lediga jobb!

Näringslivsutvecklare Sofia Fredriks-
son tillsammans med Kristina Nils-
son, en av dem som ska driva eget 
företag som feriepraktik i sommar.

VILL DU VETA MER?
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Under 2016 fortsätter saneringen av 
impregneringsområdena i Åsbro. 
Först ut är den gamla impregneringen 
och till hösten följer de kvarvarande 
mest förorenade delarna av det nya 
området. 

Projektet drivs av Sveriges geologiska 
undersökning (SGU) och en deletapp 
av nya impregneringen genomfördes 
2014. Föroreningarna består främst av 
CCA-medel* och kreosot som använts vid 
impregneringsverksamheten. 

– Vi har hittat maxvärden som är 
200 till 300 gånger högre än de tillåtna 
riktvärdena, säger Johan Nordbäck, pro-
jektledare hos konsulten Structor, som är 
projektör för arbetet.

Därför kommer förorenade massor 
att schaktas bort för att tas om hand av 

Ekokem i Kumla och ersättas av rena 
massor. När saneringen är slutförd kom-
mer det gamla impregneringsområdet 
göras om till ett strövområde som inbju-
der till friluftsliv. Planeringen av detta 
görs i samråd med Åsbro intresseförening 
och en arkitekt.

Sänkning av Tisaren
Eftersom områdena ligger så låglänt 
sänks vattennivån i Tisaren tillfälligt med 
ungefär en halvmeter. Detta gör arbetet 
billigare samtidigt som det minskar risken 
för att föroreningar sprider sig.  

– När sjön sänks sjunker även vatten-
nivån i låglänta områden av impregne-
ringen. Då blir marken torrare och både 
enklare och säkrare att ta hand om, säger 
Johan Nordbäck.

Att jobba som deltidsbrandman är ett 
annorlunda och spännande yrke där 
man rycker ut vid bränder och olyckor. 
Nu söker Nerikes brandkår fler deltids-
brandmän till Askersund.

Som deltidsbrandman har man beredskap 
var tredje vecka och en inställelsetid på 
fem minuter. Därför måste den sökande 
bo och arbeta i närheten av stationen. 

– Att vara deltidsbrandman är ett 
givande extrajobb som även kan vara en 
tillgång för huvudarbetsgivaren säger 
Per-Ove Staberyd, brandchef på Nerikes 
Brandkår.

Som deltidsbrandman genomgår man 
först en tvåveckors introduktionsutbild-
ning och när man varit anställd i ett år 
går man en fem veckors räddningsutbild-
ning hos MSB, Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap. Under 
utbildningarna får man 
nyttig kunskap för både 
arbets- och privatlivet.

130 larm 2015
Under 2015 ryckte deltidsbrandmän-
nen i Askersund ut 130 gånger. Det gör 
stationen till en av de mer händelserika. 
Utöver denna station finns tre räddnings-
värn i Askersunds kommun: Mariedamm, 
Olshammar och Hammar med cirka tio 
larm per år och station.

– Utryckningarna gäller oftast bränder 
eller trafikolyckor men vi hjälper också 
den statliga sjöräddningen vid olyckor 
och sjuktransporter på Vättern. Dessutom 
assisterar vi ambulansen vid till exempel 
hjärtstopp, säger Ola Magnusson, stations-
chef i Askersund.

Impregnering ska bli 
strövområde

Askersund behöver 
fler deltidsbrandmän

Ersättning utgår för beredskap, övningar, 
materielvård och utryckningar. Som 
deltidsbrandman får man dessutom fri 
tillgång till gymmet som finns på brand-
stationen i Askersund. 

Vill du veta mer? Kontakta Ola Magnus-
son på 070-454 72 94. Mer information 
finns på www.nerikesbrandkar.se.

Text & foto: Adam Ryberg

Informationsmöten 
Arbetet kommer kräva en hel del trans-
porter längs gamla riksvägen och riksväg 
50 samtidigt som sjösänkningen kommer 
påverka alla som bor och vistas runt sjön. 

– Vi kommer att ha informationsmö-
ten i både Åsbro och Hallsberg. När vi 
har fastställt datum kommer det dels att 
skickas ut en inbjudan till folk boende 
i närheten av Tisaren men det kommer 
också att annonseras i tidningarna, säger 
Johan Nordbäck.

Projektet beräknas vara slutfört under 
2017, men kan förlängas om utredningar 
visar att sediment och invallade strand-
områden också behöver åtgärdas. Läs mer 
på www.sgu.se.

Text & foto: Adam Ryberg

*CCA-medel är preparat med krom, koppar 
och arsenik som började användas till 
sågade trävaror på 1960-talet.

ÅSBRO IMPREGNERING
Impregneringen av trä i Åsbro star-
tade 1905 då den flyttade från Marie-
damm och ägdes då av Statens järn-
vägar och Televerket. 1932 övertog 
Statens vattenfallsverk anläggningen 
och drev den fram till 1990 då den 
bolagiserades. Efter Vattenfall drev 
andra privata företag impregneringen 
fram till 2011, då verksamheten upp-
hörde.

 Ola Magnusson, stationschef i Askersund.
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Askersunds kommun är ingen stor 
skogsägare, men den skog som ingår 
i beståndet finns där av en anledning. 
Bertil Larsson är ansvarig för skogs-
vården i Askersunds kommun och han 
har sett hur attityderna till skogsbruk 
förändrats på senare år.

Totalt äger Askersunds kommun 294 
hektar skog, som är utspridda på ett antal 
skiften över hela kommunen.

– Det är allt från ganska stora områ-
den på Edö till väldigt små skiften, till 
exempel i Kårberg, säger Bertil Larsson, 
som är enhetschef för gata/VA och service-
vaktmästare på Askersunds kommun med 
ansvar även för skogsskötseln.  

De flesta skiftena har det gemensamt 
att de ligger i anslutning till någon av 
kommunens tätorter och det är ingen 
slump.

– Kommunen äger skog antingen för 
att marken ska ge plats åt ny bebyggelse 
eller för att skapa rekreationsområden, 
det är huvudsyftena med skogsägandet, 
säger Bertil Larsson.

Att skogen ska generera intäkter är 
alltså inte det primära målet med ägan-

Bertil Larsson på skiftet vid Skalltorp i Åmmeberg där avverkning nyss ägt rum.

Kommunen satsar på 
långsiktigt skogsbruk

4000 
plantor 
på gång

det, något som gör det möjligt att tillämpa 
ett mer långsiktigt skogsbruk.

– Vi använder bland annat något som 
kallas för Lübeckmodellen, som handlar 
mycket om kontinuitet och kalhyggesfritt 
skogsbruk. Det passar inte överallt, men 
nu under våren har vi bedrivit den typen 
av avverkning på ett skifte i Åmmebergs-
trakten, säger Bertil Larsson.

När det gäller skogsavverkning gäller 
det också att vara uppmärksam på den 
växtlighet som finns i övrigt i skogen.

– Man pratar om så kallade signal-
arter, som exempelvis i området vid IP 
i Askersund. Där har man hittat lavar, 
svampar och nattviol som gör att området 
med största säkerhet blir naturreservat, så 
där kommer vi inte att göra någon avverk-
ning, säger Bertil Larsson.

Nyligen minskade kommunens skogs-
bestånd kraftigt, när över hundra hektar 
av beståndet på Edö såldes. Kommunens 
skog består i dagsläget till ungefär två 
tredjedelar av barrskog, alltså gran och 
tall, medan cirka 23 procent är lövträd.

Text & foto: Lars-Ivar Jansson

Snart närmar sig tiden då blom-
morna i parker och rabatter är 
som allra vackrast. I juni är det 
dags för kommunens parkarbetare 
att sätta ut de drygt 4000 plantor 
som pryder offentliga miljöer.

Arbetet med att förse Askersunds 
gator och parker med blomsterprakt 
inleds redan hösten året innan.

– Jag lägger nog totalt nästan 
en vecka på att planera och formge 
planteringar och urnor. Vissa sorter 
trivs bättre där det är soligt, andra 
där det är skuggigt och vissa trivs 
inte tillsammans. Dessutom byter 
jag ut halva beståndet varje år, för 
att förnya, säger Carina Sunnanlid, 
som ansvarar för planteringarna på 
Askersunds kommun.

Det är även hennes uppgift att 
köpa in blommorna varje år via ett 
anbudsförfarande och i år köps alla 
plantor in från lokala odlare. Och 
att arbeta med kommunens plante-
ringar är på många sätt ett tacksamt 
arbete.

– Vi får väldigt mycket beröm av 
både turister och kommuninvånare, 
det är väldigt positiva vibbar, säger 
Carina Sunnanlid, som tvekar länge 
innan hon besvarar frågan vilken är 
den mest tacksamma blomman att 
ha i planteringarna.

– Jag får nog säga Knölbegonia. 
Den trivs i de flesta förhållanden och 
har dessutom stora blommor som 
lyser starkt och syns på långt håll.

Lars-Ivar Jansson

Askersunds kommun har sedan 2011 varit 
diplomerad som Fairtrade City och i bör-
jan av april blev det klart att kommunen 
uppfyller kraven och får diplomet även 
för 2016. Styrgruppen för Fairtrade City 
Askersund söker nu fler intresserade och 
engagerade personer, företag och fören-
ingar i kommunen som vill vara med och 
arbeta aktivt för rättvisefrågor.

Diplomeringen Fairtrade City motiverar 
till ständig vidareutveckling för en mer 
rättvis handel och etisk konsumtion. 
Därför krävs ständig förbättring av infor-
mation, utbud och konsumtion av rättvist 
handlade produkter. 

Vill du vara med i Fairtrade Citys 
styrgrupp? Kontakta Inger Trodell Dahl 
via kommunens växel 0583-810 00.

ASKERSUND FORTSÄTTER VARA FAIRTRADE CITY
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DET HÄNDER PÅ BIBLIOTEKEN

Följ Askersunds bibliotek  på    Facebook!

TÄVLING!
Dags för en ny ordgåta. Lista först 
med hjälp av det här numret av 
Bo i Askersund ut svaren på de 
tio frågorna här nedan. Ta sedan 
första bokstaven i varje svar och 
placera dem i en ordning så att 
de bildar en benämning på något 
som kan vara bra att ha när man 
vill komma igång. 

Vilken tysk stad har gett namn åt 
en skogsvårdsmetod som Asker-
sunds kommun delvis använder?

Vad heter den nya turistgruvan i 
Zinkgruvan?

Vilken av kommunens sjöar ska 
sänkas med en halvmeter för att 
underlätta ett saneringsarbete?

Vilken statlig myndighet delfinan-
sierar det pågående laddprojektet 
i Askersund?

Vilket förnamn har författaren 
som inviger det nya biblioteket i 
Sjöängen i november?

Vilket studieförbund driver till-
sammans med Studieförbundet 
Vuxenskolan FIKA-projektet?

Vad heter projektet som startar 
i Askersund i höst med syfte att 
öka aktiviteten bland äldre?

Vilken sagohjälte står i centrum 
för årets barnteater på Lerbäcks 
teater?

I vilken månad arrangeras årets 
internationella hundutställning i 
Askersund?

Vilket efternamn hade den konst-
när i vars fotspår det arrangeras 
en vandring den 2 augusti?

Sänd in ditt svar via e-post till 
bo@askersund.se. Uppge namn, 
adress och telefonnummer. 
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DATASTUGA PÅ 
ASKERSUNDS BIBLIOTEK
Bibliotekets datastuga i samarbete 
med ABF kommer att fortsätta även i 
höst. Datastugan är för dig som är osä-
ker kring internet och digital teknik. 
Kom och få hjälp med just dina frågor 
och funderingar. 

Första tillfället blir 30 augusti. 
Tid 14.00–17.00 (drop in). 

VAR MED I 
SOMMAR-
BOKEN!*
Läs fem böcker på sommarlovet och 
få en bok. Hämta ett sommarboks-
häfte på Askersunds bibliotek. Som-
marboken pågår 13 juni–3 september. 

* för barn och unga upp till 18 år

DAGSTIDNINGAR!
Du vet väl att Askersunds bibliotek 
prenumererar på flera dagstidningar, 
både rikstäckande och lokala? Planen 
är att dessa ska finnas tillgängliga 
även under perioden som biblioteket 
är stängt (med reservation för änd-
ring). Håll utkik efter mer informa-
tion om detta på biblioteket.

Visste du att...
… filmduken i den 

stora salongen i Sjöängen 
är 12 meter bred.
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GRATTIS VINNARE!
Rätt svar på tävlingen i tidning nr 1 var 
Skridsko, alternativt Skidskor. Första 
pris gick till Barbro Setterlöf, Kumla, 
andra pris till Eva-Lena Wilson, Ham-
mar och tredje pris till Ingalill Lindahl, 
Askersund.

Hjälp oss 
flytta – låna 
många böcker!
Askersunds bibliotek stänger i 
september för att flytta till Sjöäng-
ens kunskaps- och kulturcentrum. 
Lördagen 3 september är sista dagen 
som gamla biblioteket är öppet. Då 
blir det utflyttningskalas efter 30 år 
i nuvarande lokaler. Biblioteket kom-
mer sedan att vara stängt i cirka två 
månader.

Redan från 1 juni får du extra 
lång lånetid. Böcker som lånas 
mellan 1 juni och 3 september får 
återlämningsdatum i december. Vissa 
undantag finns, som till exempel 
böcker som det är kö på och fjärrlån 
från andra bibliotek. Hjälp oss att 
flytta genom att låna många böcker! 
Från 18 juli får alla som lånar tio 
böcker eller fler en tygkasse (en kasse 
per person).

Under tiden som Askersunds bib-
liotek är stängt, hänvisar vi till Åsbro 
bibliotek. Se öppettider på 
www.askersund.se/bibliotek

Låna 10 
böcker – få en tygkasse

Slut på 
surfen? På bibblan finns gratis wifi!

Följ
flytten på
facebook!

HARRY POTTER
MOLLY MOON

RUM 213
Doktor Proktor

KITTY

LASSEMAJA

Spiderwick

BILLY

AVVIKANDE ÖPPETTIDER 
UNDER SOMMAREN
Askersunds bibliotek
Följande öppettider gäller 27 juni–
21 augusti:
Måndag 12.00–18.00
Tisdag 12.00–17.00
Onsdag 10.00–14.00
Torsdag 12.00–17.00
Fredag 10.00–14.00

Åsbro bibliotek
Sommarstängt 20 juni–21 augusti.

Hammars bibliotek
På grund av förändringar i tidsplanen 
för ombyggnationen av Hammars 
skola meddelas aktuella öppettider 
via www.askersund.se/bibliotek samt 
affischering lokalt.

Utflyttnings-KALAS
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Visste du att...
… ett vardagsdygn 

avgår minst 75 bussar 
från Askersund med 

olika mål.

Visste du att...
… Askersunds kommun 
har fått sitt första ute-
gym vid Solberga IP.


