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

Rådhusets öppettider:
Måndag–torsdag kl 07.30–16.30 
Fredag kl 07.30–16.00
Lunchstängt kl 12.00–12.45

Den 5/1 har vi öppet till kl 12.00.

Mer information om öppettider finns på 
www.askersund.se

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: Mostphotos 
Grafisk form och produktion: 
Bild & Kultur AB, Skyllberg 
Tryck: Ljungbergs Tryckeri AB, Klippan

Årets sista nummer av Bo i Askersund 
innebär alltid extra tjock tidning och 
årets utgåva är inget undantag. Missa 
inte julbilagan med ett kalendarium 
fullproppat med evenemang från slutet 
av november och in på det nya året. 
Dessutom innehåller bilagan det årliga 
julkrysset med chans att vinna present-
kort från Askersund i Centrum! Resten 

av tidningen är 
förstås fylld av 
intressanta artiklar 
om allt som händer 
i Askersunds kom-
mun. God jul och 
gott nytt år!

Lars-Ivar Jansson
 kommunikatör

EXTRA TJOCKT 
NUMMER!

(
FELANMÄLAN UNDER & 
EFTER KONTORSTID

0583-102 22

Foto: Sofia Fredriksson

ÄNNU ETT HÄNDELSERIKT år kan 
snart läggas till handlingarna. 2017 går till 
historien mätt i antalet evenemang. Stora 
salongen har haft ett trettiotal publika 
evenemang med i genomsnitt fler besökare 
än vad vi kalkylerat med. 

Vi har också haft besökare från många 
kommuner som vill ta del av våra erfaren-
heter när det gäller att ha flera verksamhe-
ter i en byggnad. Sjöängen har verkligen 
satt Askersund på kartan. Jag blir väldigt 
stolt över att få verka i en framåtblickande 
kommun med modiga politiker som vågar.

SMOLKET I BÄGAREN är den ekonomis-
ka situation som vi och många av Sveriges 
kommuner nu står inför. Vi har vetat om i 
flera år att den tid kommer då bland annat 
pensionskostnaderna kommer att öka. Vi 
står även inför situationen att försörjnings-
bördan ökar kraftigt, det vill säga att samti-
digt som vi blir äldre ökar också kostnaden 
för våra unga och de som ska arbeta för att 

försörja unga och 
gamla är betydligt 
färre än tidigare. 
Man kan fråga sig 
vad skattehöjningen 
som gjordes 2015 har 

gått till och det svaret är vård, skola och 
omsorg. Kommunens revisionsbyrå PwC 
har gjort en analys av våra kostnader och 
visar i en rapport att det är kärnverksam-
heten som kostar. 

Hur kan det svänga så kraftigt i den 
kommunala ekonomin? Vi hade ju ett stort 
överskott 2016, det beräknas ett underskott 
2017 och vi har en mycket svag budget för 
2018. Svaret kan beskrivas i detalj på ett 
antal sidor, men om vi generaliserar är den 
enkla förklaringen att de skatter och bidrag 
som finanserar kommunens ordinarie 
kärnverksamhet har försämrats under de 
tre senaste åren. Detta i förhållande till 
kostnadsökningar för hyror, löner, livsmed-
el med mera. Det handlar alltså inte om  
verksamhetsökningar. Vi har påbörjat ett 
analysarbete för att se hur vi kan förändra 
organisationen för att möta de lägre skatte-
intäkterna. Det går att göra jämförelsen 
med hushållsekonomin. Om vi har vi fått 
en lönesänkning måste vi göra något åt 
kostnaderna för bil, bostad och mat.

MEN FÖRST SKA vi njuta av lite julledig-
het och ladda batterierna inför ett lika 
händelserikt år 2018!

2017 – Ett händelserikt år!

Foto: Erik Gunnarsson

Madeleine Andersson, kommunchef 

019-12 96 55

Vatten, avlopp, gata, 
park & gatljus:

Fastighet:

För övriga frågor ring Askersunds 
kommuns växel 0583-810 00. 10      0% 10
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hundratusentals nya medarbetare de 
närmaste åren i Sverige. Genom att ge 
deltidsanställda möjlighet att arbeta hel-
tid minskar rekryteringsbehovet samtidigt 
som tillgången till mer personal ökar.

Inom Askersunds kommun tas en 
lokal handlingsplan för Heltidsresan fram 
under hösten 2017.

– mot en tryggare framtid
Askersunds kommun inleder under hösten 
2017 projektet Heltidsresan, ett arbete som 
syftar till att fler anställda ska vilja arbeta 
heltid. Projektet genomförs över hela 
landet och sker på initiativ från organisa-
tionen Sveriges kommuner och landsting, 
SKL, och fackförbundet Kommunal. Skolan, 
vården och omsorgen behöver rekrytera 

På Norra Bergens äldreboende i 
Askersund arrangeras regelbundna 
anhörigcaféer. Caféerna är en plats där 
anhöriga träffas, fikar tillsammans och 
kan träffa andra i liknande situation. 
Det behövs ingen föranmälan, man 
kommer när man har lust. 

VÅREN 2018: ANHÖRIGCAFÉER
Plats: Norra Bergens äldreboende, 
Ängens dagverksamhet, ingång vid 
huvudentrén
Datum: 8/1, 5/2 , 5/3, 9/4 och 7/5
Tid: kl. 15.00–17.00
Kontakt: Monica Andersson,
anhörigsamordnare, 0583-812 70
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Under tre terminer har Barn- och 
utbildningsförvaltningen fått 3,9 
miljoner kronor i en riktad satsning 
från Skolverket för att förbättra utbild-
ningens kvalitet för nyanlända elever. 
Fortbildning för alla yrkesgrupper 
inom förvaltningen och ett Lärcentra 
för pedagoger på Kristinagården är två 
viktiga delar i satsningen.

Lärcentrat finns i lokalerna där Slussen 
tidigare låg och de två pedagogerna Per 
Börjesson och Kristina Eriksson utgår 
därifrån. Under det här läsåret går de 
en handledarutbildning i Språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt (för-
kortas Skua). Kommunen ska därefter 
vara självförsörjande i fortbildning inom 
området eftersom Per och Kristina ska 
förmedla sina kunskaper vidare till övriga 
pedagoger.

– Vi har ju ganska nyligen börjat, men 
jag upplever att intresset är stort bland 
pedagogerna, säger Kristina Eriksson, som 
precis som sin kollega Per tidigare arbe-
tade på Slussen.

I deras uppgift ligger också att 
kartlägga kunskaper hos de nyanlända 

eleverna, både vad gäller 
tidigare skolbakgrund 
och kunskaper i språk och 
matematik. Just nu finns 
ett 80-tal elever i gruppen 
nyanlända i Askersunds 
kommun, men arbetssättet 
Skua riktar sig inte enbart 
till dem.

– Arbetssättet ska 
hjälpa alla våra elever men 
fokus ligger förstås på de 
nyanlända. De pengar vi fått under de här 
tre terminerna ska på olika sätt förbättra 
kvaliteten i deras utbildning, säger Jenny 
Stenmark, som är projektledare för sats-
ningen inom Askersunds kommun.

Ytterligare satsningar inom Skolver-
kets projekt är bland annat en halvtids-
tjänst som studie- och yrkesvägledare och 
studiehandledning via fjärrundervisning.

– Alla våra anställda får fortbildning på 
olika sätt. Det finns bland annat möjlig-
het för förskolepedagoger att gå kurs på 
högskolenivå via Örebro universitet med 
undervisning på plats här i Askersund. 
Den utbildningen heter Flerspråkighet och 
interkulturalitet, säger Jenny Stenmark.

Samordnaren Jenny Stenmark och pedagogerna 
Kristina Eriksson och Per Börjesson arbetar alla 

med Skolverkets riktade satsning.

I fortbildningen ingår också en föreläs-
ning per termin för all personal med 
tillhörande litteratur, samt pedagogiska 
kaféer som hålls i Lärcentras lokaler.

– Hit kan pedagoger komma för att få 
inspiration kring alltifrån studiematerial 
för elever till facklitteratur och skönlittera-
tur inom området, säger Per Börjesson.

Den riktade satsningen från Skolver-
ket inom Barn- och utbildningsförvalt-
ningen i Askersunds kommun pågår till 
och med höstterminen 2018.

Text & foto: Lars-Ivar Jansson

Det fortsätter att hända saker på 
bostadsfronten i Askersunds kommun. 
Norra Bergen och kvarteret Jägaren i 
Askersund och Linnéavägen i Åsbro är 
bara några exempel.

Arbetet med en ny detaljplan för området 
från Norra Bergens äldreboende, via Norr-
bergaskolan och Sofia Magdalena kyrka 
till och med kyrkans lokaler runt Stor-
gatan, har just startat. Området kan san-
nolikt komma att planeras för bland an-
nat bostäder som ska anknyta till befintlig 
bebyggelse i området. Planarbetet är 
initierat av Askersundsbostäder i samar-
bete med Svenska kyrkan. 

Där Sjöängsskolan tidigare stod är 
en ny detaljplan också på gång. Inrikt-
ningen i arbetet är att binda samman 
området tydligare med omgivningen och 
öppna för en blandad markanvändning. 
Exempel kan vara bostäder i kombination 
med centrumfunktioner som handel och 
service, samt parkmiljöer och parkering. 
I den norra delen finns idéer om att göra 

utrymme för lokaler för fritids-
ändamål, vilket ger planbe-
redskap för en idrottshall, vid 
den nuvarande Sjöängshallen. 
Båda dessa planer kommer att 
diskuteras på en öppen work-
shop, dit alla som vill delta 
är välkomna. Håll utkik efter 
information om detta!
Den mittersta delen av 
kvarteret Jägaren, mer känt 
som Folkets hus, detaljplaneras också för 
bostäder. Den nuvarande byggnaden är 
i mycket dåligt skick och tanken är att 
kunna bygga bostäder mot såväl Stora 
som Lilla Bergsgatan. Förslaget till detalj-
plan har varit ute på samråd fram till 13 
oktober. Inkomna synpunkter behandlas 
just nu och planen ska sedan bearbetas in-
för nästa skede i planprocessen innan den 
slutligen kan antas i kommunfullmäktige.

Den nionde november hölls avbock-
ning för byggstarten av nästa flerfamiljs-
hus på Västra Strandparken. Innobo 
bygger 22 lägenheter som beräknas vara 

inflyttningsklara under 2018. Det finns ett 
fåtal lägenheter kvar, så kontakta Innobo 
snarast om du är intresserad!

Askersundsbostäder fortsätter arbetet 
med marklägenheter på Linnéavägen i 
Åsbro, liknande de man redan har uppfört 
på Forestavägen i Åsbro och i Rönneshytta. 
Intresselistan fylls hela tiden och den som 
vill veta mer är välkommen att vända sig 
till bolaget för mer information.

Henrik Olofsson
utvecklingschef

Boendeplaner på gång 

Skolverket satsar på 
nyanlända elever

Byggstart avbockad 9 november – inflytt 2018.



4

I seriens fjärde och sista del ställer vi frågan:

DEL 4

I vår serie ”Kommunkoll” har vi under 2017 tagit upp ämnen som till exempel vad 
kommunen har för befogenheter och skyldigheter och hur samarbetet ser ut med 
andra kommuner och myndigheter.

Politiker och tjänstemän – vem gör vad?
I Askersunds kommun fattas många 
beslut, inte bara av politiska organ 
som kommunfullmäktige, kommunsty-
relsen och de olika nämnderna. Även 
de tjänstemän som är anställda hos 
kommunen fattar beslut i sitt dagliga 
arbete.

Politikernas roll 
Politiker är förtroendevalda och de allra fles-
ta av dessa i Askersunds kommun har upp-
draget på sin fritid. Vilka som får platserna 
i fullmäktige, nämnder och styrelser avgörs 
i kommunalvalet, som hålls vart fjärde år 
den andra söndagen i september (nästa val 
äger rum 9 september 2018). Då avgörs hur 
platserna i kommunfullmäktige ska fördelas 
och det är sedan fullmäktige som utser 
representanter i nämnder, styrelser och de 
olika kommunalförbunden (dessa berät-
tade vi om i del 3 av Kommunkollen i förra 
numret). Totalt finns ett drygt hundratal 
förtroendevalda i kommunens olika politiska 
organ. Den högsta politiska befattningen 
inom kommunen har kommunstyrelsens 
ordförande (Per Eriksson, S).

Det är kommunfullmäktige som fattar 
besluten i övergripande frågor som till exem-
pel budget, större detaljplaner och andra vik-
tiga planer för kommunen. Nämnderna beslu-
tar i många frågor inom sina ansvarsområden. 
Mer om fullmäktige, kommunstyrelsen och 
nämnderna finns i del 1 av Kommunkollen.

Tjänstemännens uppdrag
Tjänstemännen är anställda av kommunen 
för att göra verklighet av de politiska 
besluten. Varje förvaltning, som exempelvis 
tekniska eller socialförvaltningen, är knuten 
till en politisk nämnd. Kommunens högsta 
tjänsteman är kommunchefen (Madeleine 
Andersson) och varje förvaltning leds av en 
tjänsteman som har titeln förvaltningschef.

Tjänstemännens roll är inte enbart att se 
till att politikernas beslut förverkligas. Innan 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller 

en nämnd ska besluta om ett ärende brukar 
det beredas. Det innebär exempelvis att ta 
fram en utredning, ett avtalsförslag eller en 
kostnadsberäkning. Detta uppdrag utförs 
av kommunens tjänstemän på uppdrag av 
nämnd eller styrelse.

Vissa ärenden beslutar en ledamot eller 
tjänsteman om på uppdrag av kommun-
styrelsen eller nämnderna. Detta kallas för 
delegation. Delegationsbeslut är jämställda 
med en nämnds beslut. 

Kommunchefen Madeleine Andersson är kommunens högsta tjänsteman och kommunstyrelsens 
ordförande Per Eriksson (S) har den högsta politiska befattningen i Askersunds kommun.
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Kommunalvalet vart fjärde år är inte den 
enda möjligheten du som kommuninvånare 
har att påverka hur de kommunala besluten 
fattas. För att påverka besluten kan du 
som kommunmedlem skicka in förslag och 
synpunkter till kommunen. Om du är miss-
nöjd med ett beslut kan du i de flesta fallen 
också överklaga kommunala beslut.

För att du som kommunmedlem ska ha 
insyn i det arbete som utförs i kommunen 
är alla kommunfullmäktiges sammanträden 
öppna för allmänheten. Kommunfullmäk-
tige sänds även som webb-tv. Protokollen 

från kommunfullmäktiges och nämndernas 
sammanträden publiceras också på kommun- 
ens hemsida.

Enligt offentlighetsprincipen får vem 
som helst anonymt begära ut allmänna 
handlingar från kommunen. Det innebär 
att alla handlingar som är inkomna till eller 
upprättade hos kommunen måste lämnas 
ut. Vissa uppgifter i kommunens allmänna 
handlingar är dock inte offentliga utan 
hemliga genom sekretessbestämmelser. 
Vilka uppgifter som omfattas av sekretess är 
reglerat i lag och detta kan exempelvis röra 

Så kan medborgarna påverka och få insyn
sig om enskilda personers ekonomi eller 
hälsouppgifter. 

Förutom handlingar som skyddas av 
sekretess finns det även handlingar hos 
kommunen som är så kallade arbetsmate-
rial. Detta kan exempelvis vara en enskild 
tjänstemans minnesanteckningar eller ut-
redningar som ännu inte är färdiga. Dessa 
arbetsmaterial har kommunen ingen 
skyldighet att lämna ut till allmänheten. 
Om det är många handlingar som begärs 
ut har kommunen rätt att ta ut en avgift 
för kopiorna.
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Precis som många andra kommuner i 
landet har Askersund behov av ett nytt 
vård- och omsorgsboende. I början av 
november genomfördes en officiell 
avbockning av byggstarten av det nya 
boendet på tomten bredvid vårdcen-
tralen i Askersund.

Planeringsarbetet startade för ett antal år 
sedan och olika lösningar provades innan 
ett samarbete med Region Örebro län 
och Länsgården Fastigheter AB inleddes 
under 2015. 

– Länsgården är en samarbetspartner 
som har kunskap och kompetens inom 
områden där kommunen saknar detta. Vi 
har tagit fram ett koncept som alla kän-
ner sig trygga med och som utgår från de 
boendes behov. Det är ju för dem som vi 
bygger, säger kommunstyrelsens ordfö-
rande Per Eriksson (S).

På tomten, som Länsgården äger, 
finns redan i dag bland annat vårdcentral, 
folktandvård, familjens hus, lokaler för 
hemtjänst, daglig verksamhet för funk-
tionshindrade och dagverksamhet för 
äldre.

– Det finns många fördelar med att 
samlokalisera ett vård- och omsorgs-

Nu är bygget av nytt vård- 
och omsorgsboende igång

Illustration: Marge arkitekter

Åsa visar vägen 
ut ur skuldfällan
Att vara ute i god tid är ofta en fördel.
Det gäller inte minst när privateko-
nomin börjar kärva. Åsa Löfvenhaft 
är skuld- och budgetrådgivare i fyra 
Sydnärkekommuner och hon uppma-
nar till kontakt i ett tidigt skede om 
man börjar märka att pengarna inte 
räcker till för att betala räkningarna.

Åsa Löfvenhaft har haft tjänsten som 
skuld- och budgetrådgivare i Laxå, Asker-
sund, Hallsberg och Lekeberg i ett år.

– Till mig kan man som privatperson 
från alla fyra kommunerna ringa och 
boka tid för rådgivning. Här i Askersund 
brukar jag boka ett rum på Sjöängen för 
mina möten, säger Åsa, som utgår från 
Laxå.

Hon hjälper till med att ansöka om 
skuldsanering och med avbetalningspla-
ner. Ofta har hennes klienter fått tips 
om att kontakta den kommunala skuld- 
och budgetrådgivaren av Kronofogden.

– Det är många som inte känner 
till att den här hjälpen finns att få hos 
kommunen. Alla Sveriges kommuner ska 
enligt Socialtjänstlagen erbjuda budget- 
och skuldrådgivning, säger Åsa.

Hon tycker att det är viktigt att sprida 
kunskapen om sin roll, inte minst för att 
fler ska komma till henne i ett tidigare 
skede.

– Det bästa är om man kommer till 
mig innan man har en skuld och ham-
nar hos Kronofogden. Jag hjälper även 
till med att skapa en budget, men det 
är få som har utnyttjat den möjligheten 
hittills, säger hon.

Utöver sin roll som skuld- och 
budgetrådgivare är Åsa Löfvenhaft även 
konsumentvägledare för de fyra kom-
munerna. Åsa Löfvenhaft kan kontaktas 
på telefon 0583-47 32 11 eller e-post:
asa.lofvenhaft@laxa.se. 

Text & foto: Lars-Ivar Jansson

TIPS! Konsumentverkets hemsida 
www.hallakonsument.se har flera 
användbara tjänster, bland annat Bud-
getkalkylen, där du räkna ut din totala 
hushållsbudget och se vad olika föränd-
ringar skulle göra med din ekonomi.

boende med regionens verksamhet. Det 
ligger också i linje med kommunens och 
regionens ambitioner att utveckla en nära, 
kvalitativ och effektiv hälso- och sjukvård 
för invånarna, säger Per Eriksson.

Sammanlagt i det nya boendet blir det 
98 lägenheter; 96 enrumslägenheter och 
två lite större lägenheter för par som vill 
fortsätta bo tillsammans. Att antalet blir 
just 98 beror på att enrumslägenheterna 
fördelas i enheter om åtta lägenheter 
vardera som går att koppla samman när 
behov finns, till exempel nattetid. För att 
utvärdera att lägenheterna blir rätt utrus-
tade har en lägenhet i fullskalig modell 
byggts upp på Västergården i Askersund. 
Alla som är intresserade har möjlighet att 
besöka den.

– Nu säkerställer vi behovet av vård- 
och omsorgsboende i kommunen, i alla 
fall i en första etapp. Behovet kommer att 
öka ytterligare och därför kommer det 
boende som vi bygger nu att vara konstru-
erat så att det går att bygga till fler platser, 
säger Per Eriksson.

Bygget av det nya vård- och omsorgs-
boendet startar nu under hösten och 
beräknas vara klart under början av 2020.

Lars-Ivar Jansson

Den 2 november var det invigning och avbockning 
av det nya korttidsboendet Blåklockan i Asker-
sund. Den nya verksamheten ligger i ett av de nya 
hus som Askersundsbostäder byggt på Klockare-
gatan och som stod klara i början av oktober.

– Nu har vi fått rymligare och mer ändamåls-
enliga lokaler än tidigare, vilket gör att vi kan 
ta emot fler barn och ungdomar, sa socialnämn-
dens ordförande Siv Ahlstrand (S), som bockade 
av och invigde Blåklockan.

Siv Ahlstrand och Kenneth Johansson 
från socialnämnden visas runt i Blå-
klockans lokaler av Anna-Carin Mörn.

Nytt korttidsboende invigt
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Föreningen Askersund i Centrum (AiC) 
har ihop med Askersunds kommun in-
lett ett samarbete med Örebro univer-
sitet där vi tillsammans ska jobba med 
hur vi kan utveckla handeln och dra 
nytta av varandras kunskaper. Målet är 
att förstärka handeln i kommunen i ett 
året runt-perspektiv.

Hur har vi gått tillväga? Universitetet har 
tillsammans med centrumledare Petra 
Gustafsson intervjuat AiC:s medlemmar 
för att se vilka frågor som är viktiga för 
dem. Detta sammanställdes sedan till en 
workshop i oktober där butikerna, AiC, 
universitetet och kommunen träffades 
för att diskutera dessa frågor. Vi hittade 
tre huvudspår där butikerna har behov av 
stöttning för att kunna utvecklas; mark-
nadsföring, kompetensförsörjning och 
Askersund året om. Nästa steg är att AiC 
vid sitt medlemsmöte 14 december kom-
mer att titta lite djupare på dessa frågor 
och att vi därefter tillsammans tar fram 

en handlingsplan för hur vi går vidare 
med respektive fråga. Vissa frågor kom-
mer universitetet kunna bidra extra till, 
vissa frågor får butikerna driva på egen 
hand och vissa frågor kommer vi att driva 
vidare ihop. Ett spännande samarbete där 
vi tillsammans vill vara med och skapa 
framtidens Askersund! 

Sofia Fredriksson
näringslivsutvecklare

Samarbete om framtidens handel 
Årets nyföretagar-
kommun 2017!
Askersunds kommun vann priset som 
Årets nyföretagarkommun i Sverige 
2017! Den 10 november fick Askersund 
ta emot priset på mässan Eget företag. 
Bakom priset står Nyföretagarcentrum 
och företaget Visma. Priset är på 
100 000 kronor som ska användas för 
att stärka lokala entreprenörer.

Bäst tillväxt i länet
Kreditupplysningsföretaget Syna delar 
varje år ut priset ”Bäst tillväxt” i varje 
län, där de mäter hur stor andel av fö-
retagen som kan uppvisa fler anställda, 
större omsättning och större vinst se-
dan det föregående bokslutet. I år pla-
cerar sig Askersundsföretagen på första 
plats i länet. Företagarna i Askersunds 
kommun hamnade även på en sjätte 
plats i hela landet när Syna undersökte 
hur många företag i Sveriges 290 kom-
muner som nyanställde under 2016. 

Sofia Fredriksson, Petra Gustafsson driver pro-
jekt om den lokala handeln med Camilla Ulvmyr 
och Camilla Nicander från Örebro universitet.

ASKERSUND 375 ÅR 
Dags att fira!
2018 fyller Askersund 375 år. Drott-
ning Kristina lämnade över privilegie- 
brevet till staden den 13 juni 1643. 
Hon var då blott 17 år, så egentligen 
var det hennes förmyndarregering 
som utfärdade handlingen. 

Planeringen för hur jubileumsåret ska 
uppmärksammas har pågått för fullt 
under hösten. Förhoppningen är att 
alla evenemang som sker i vår kommun 
under 2018 på något sätt genomsyras av 
375-årsfirandet.

Startskottet äger rum redan vid 2017 
års nyårsfirande i hamnen. Därefter 
planeras många olika aktiviteter under 

året. Själva födelsedagen 13 juni kommer 
att firas på torget med tårta, sång och 
musik. På dagen kommer alla förskole- och 
fritidshemsbarn och allmänheten bjuds 
in på kvällen. Butikerna kommer att ha 
öppet extra länge denna kväll. 

Maten är ett viktigt inslag i ett firande 
och för alla kommunens boenden plane-
ras en festlig trerätters måltid denna dag. 
Förskolor och fritidshem kommer att ser-
veras en festlig meny. Även på Sjöängen 
blir det trerätters meny med underhåll-
ning under måltiden. 

En speciell jubileumslogotyp finns nu 
att använda på trycksaker, flaggor och 
annat. Se den här intill! En utställning om 

Askersunds historia kommer att visas i 
Sjöängens konsthall under sommaren, 
Venus choklad kommer att tillverka en 
jubileumspralin och Norra Vätterbyg-
dens konst- och kulturförening arbetar 
med att ta fram ett ”kulturpass”. Idé-
erna är många och detta var bara några 
smakprov av vad som kommer att 
hända under året. 

Vi hoppas att det inte undgår 
någon att vi firar vår stad under hela 
nästa år!

Annika Restadh
enhetschef kultur & aktivitet



 

24 november (fredag)
12.00–16.00 Julloppis och hantverksförsäljning 
i Norrabergskyrkan, Askersund. Kaffeservering.

25 november (lördag)
10.00–14.00 Julloppis och hant-
verksförsäljning i Norrabergskyr-
kan, Askersund. Kaffeservering.
15.00–19.00 Julmarknad i 
Kårberg med marknadsstånd
och ljuslyktor. 
Arr: Kårbergs kulturförening 
18.00 Vår jul. En alldeles speciell 
julföreställning med mycket musik 
och humor med Loa Falkman, Kalle 
Moraeus och Wiktoria i Stora salongen, Sjöängen. 
Biljetter säljs på Askersunds Turist- & Evenemangsbyrå.
Arr: Hitnöje.

26 november (söndag)
13.00–17.00 Traditionell skyltsöndag i Askersunds butiker. 
13.00–17.00 Hamnbodarna har öppet.
15.30 Joyvoice Askersund sjunger in julen i Torgparken.
16.00 Presentation av Askersunds Luciakandidater samt 
lottning av Årets Lucia i Torgparken. 

30 november (torsdag)
19.00 Adventscafé med visor, julsaga & glögg.
Sång av Hanna E. Sjöberg, Åsa Pitkänen och Bitte Blom. 
Södra flygeln, Storgatan 32, Askersund.

2 december (lördag)
10.00–14.00 Julloppis i Hamnmagasinet, Askersund. 
Arr: Askersunds Auktionskammare.
10.00–14.00 Hamnbodarna har öppet.
10.00–14.00 Julmarknad i Lokstallet i Åmmeberg. 
Marknadsstånd, lokalproducerade varor, korvförsäljning, 
julskinka med dopp, glögg och kaffe. 
Arr: Föreningen Vattentornet.
10.00–14.00 Öppet hus inför Advent med julpyssel, 
gröt och kaffe i Mamrelund, Åmmeberg. 
Arr: Åmmebergs Bygdeförening.
12.00–16.00 Traditionell julmarknad med hantverk och 
konsthantverk i magasinet vid Lerbäcks Hembygdsgård. 
Syföreningen serverar gröt och kaffe i församlingsgården. 
Arr: Lerbäcks Hembygdsförening.

3 december, 1:a Advent (söndag)
10.00 Första-adventsgudstjänst för alla. Askersunds 
kyrkokör, Diskantkören. Röda korset inbjuder till kyrkkaffe. 
Landskyrkan, Askersund.
10.00 Adventsgudstjänst i Lerbäcks kyrka. Medverkan av 
Lerbäcks kyrkokör. Röda korset inbjuder till kyrkkaffe.

& 
10.00 Högmässa i Snavlunda kyrka. Medverkan av sång-
gruppen Snava. Adventskaffe.             
11.00 Gudstjänst ”Herren är konung!” i Norrabergs-
kyrkan. Pär Månsson. Sång Karin Karlson. Blåsare. 
Söndagsskola. Kyrkkaffe. 
11.00 Adventsgudstjänst i Birgittakyrkan, Olshammar. 
Medverkan av Martin Marcolla. Brasskvartett. Kyrkkaffe i 
Olshammarsgården. 
13.00–17.00 Hamnbodarna har öppet.
13.00–17.00 Askersunds butiker håller öppet. 
13.30–15.00 Barnens söndag! Träffa tomten i Torg-
parken, Askersund. Lämna in din önskelista till tomten 
och få en julklapp.
  14.00–15.00 Ponnyridning i hamnen.

15.00 Söndagsmässa i Mariedamms kapell. 
Kyrkkaffe.

17.00 Adventskonsert med Asker-
sunds manskör under ledning av 
Lennart Bernström i Stora 
salongen, Sjöängen. Välkom-
men till en kväll med klassiker, 
finstämt och annat smått och 
gott. Biljetter säljs på Askersunds 

Turist- & Evenemangsbyrå.
19.00 Adventsgudstjänst i Tycke 

missionshus. Medverkan av sång-
gruppen Snava. Kyrkkaffe.

9 december (lördag)
10.00–16.00 Askersunds butiker håller öppet.
10.00–16.00 Hamnbodarna har öppet.
10.00–16.00 Hantverksmarknad med lokala hantverkare 
i Hamnmagasinet och på Hamntorget. Lotterier och 
chokladhjul. Arr: Askersunds Auktionskammare. 
16.00 Luciakortegen anländer till Askersunds torg. 
Arr: Lions.
17.00 Luciakröning i Landskyrkan. Lucia- och julkonsert 
med barnkören, ungdomskören, kyrkokören, musiker och 
Askersunds luciatåg. Samarbete med Lions.

10 december, 2:a Advent (söndag)
10.00–15.00 Julmarknad i Fritidsgården, Mariedamm. 
Försäljning av olika hantverk, lotterier med mera. Hant-
verksutställning. Servering. Arr: Mariedamms förening.
10.00 Högmässa i Landskyrkan, Askersund.
10.00 Högmässa i Lerbäcks kyrka.
10.00 Gudstjänst i Hammars kyrka med Sven-Erik 
Linderoth. PRO Hammar bjuder på kyrkkaffe.
12.00–17.00 Hantverksmarknad med lokala hantverkare 
i Hamnmagasinet och på Hamntorget. Lotterier och 
chokladhjul. Arr: Askersunds Auktionskammare.
12.00–17.00 Hamnbodarna har öppet.
13.00–17.00 Askersunds butiker håller öppet. 



Forts. 10 december
17.00 ”Julstämning”, konsert med 
Janne Schaffer, Lasse Åberg, Peter  
Ljung, Joyvoice Askersund, stråk-
orkestern Scandinavian Strings och 
elever från Norra Vätterns musikskola.

Traditionell julmusik samt några av 
Lasses och Jannes körlåtar och valda de-

lar ur Ted Gärdestads musikskatt. Biljetter 
säljs på Askersunds Turist- & Evenemangsbyrå.

11 december (måndag)
19.00–20.30 Julkonsert i Hammars 
kyrka med Lotta Engberg, lokala 
körsångare och skolkörsångare. 
Entré. Alla intäkter går oavkortat 
till ”Min stora dag”. 

12 december (tisdag)
18.00 Familjegudstjänst med 
Luciafirande i Snavlunda kyrka. 
Kyrkkaffe.

13 december (onsdag)
19.00 Magnus Carlsson, ”Änglar-
nas tid”, Landskyrkan, Askersund. 
Entré. 

15 december (fredag)
18.00 Öppna förskolans Luciafest i 
Mariedamms kapell.

16 december (lördag)
19.00 Julkonsert med Gospel Voice. Sofia Magdalena 
kyrka, Askersund. 
10.00–14.00 Hamnbodarna håller öppet.

17 december, 3:e Advent (söndag)
10.00 Högmässa i Landskyrkan, Askersund.
10.00 Högmässa i Lerbäcks kyrka.
11.00 Samling för alla åldrar runt julkrubban i Norra-
bergskyrkan. Pär Månsson med flera. Kyrkkaffe.
13.00–17.00 Askersunds butiker håller öppet.
13.00–17.00 Hamnbodarna håller öppet.
13.00–17.00 Julstöök på Stöökagatan. 
15.00 Trollvinter i Mumindalen. Mumintrollen lär sig allt 
om julen. Biofilm, entré. Sjöängen, Askersund.
18.00 Anders Ekborg, ”En stilla jul”.
Landskyrkan Askersund. Entré. Biljetter via 
www.ticketmaster.se 

18.00 Julkonsert med kören Tre Nycklar i 
Snavlunda kyrka. Glögg och pepparkakor 

serveras i kyrkan.

20 december (onsdag)
19.00 Vi sjunger in julen tillsam-
mans med Lerbäcks kyrkokör. 
Glögg och pepparkakor serveras i 
Lerbäcks kyrka.

23 december (lördag)
10.00–16.00 Askersunds butiker 

håller öppet.
10.00–14.00 Hamnbodarna har öppet.

24 december, Julafton (söndag)
10.00 Samling kring krubban i Lerbäcks kyrka.
11.00 Ett medeltida julspel för hela familjen. ”Följ med 
till Betlehem”. Landskyrkan, Askersund.
11.00–14.00 Kupan håller öppet. Röda korset bjuder på 
gröt och skinkmacka. Kupan, Askersund.
13.00–21.00 ”En Annorlunda Och Alldeles Vanlig Jul”, 
julfirande i gemenskap. Julbord med traditionella rätter, 
kaffe och kakor. Storbilds-TV. Ta gärna med sällskapspel 
eller någon dikt. Alla är välkomna! Tallbackskyrkan, Åsbro. 
Kontakt: Torbjörn Härlin 073-906 79 04.
17.00 Julbön i Hammars kyrka. 
23.00 Midnattsmässa i Landskyrkan, Askersund. Solist 
Linda Callmyr.
23.00 Julnattsandakt med Fredrik Wernheden. Solist 
Anna Wilhelmsson. Tallbackskyrkan, Åsbro.
23.00 Midnattsmässa i Snavlunda kyrka. Medverkande 
Kristina Olausson med kör.
23.00 Fackeltåg från Bergsgården till Toltorps missions-
hus, Närkesberg.
23.20 Julsamkväm i Toltorps missionshus, Närkesberg.
Arr: Toltorps missionshusförening.

25 december, Juldagen (måndag)
06.00 Julotta i Lerbäcks kyrka. 
07.00 Julotta i Birgittakyrkan, Olshammar. Sång Rolf 
Lundgren. Julottekaffe och skinksmörgås i Olshammars-
gården. Kyrkbuss från Askersund: 06.20 parkeringen vid 
Coop, 06.30 Torget. Åter Askersund efter julottekaffet.                                                       
08.00 Julotta i Mariedamms kapell. 
09.30 Julotta i Lindens tillfälliga lokal: Gamla Folkets hus. 
11.00 Högmässa. Landskyrkan, Askersund.

26 december, Annandag jul (tisdag)
10.00 Annandagsgudstjänst i Hammars kyrka. Gemensam 
gudstjänst med Askersunds, Hammars och Snavlunda/
Lerbäcks församlingar. Triosång av Ida Emilsson, Linda 
Callmyr och Lena Tivelind-Leskinen.
11.00 Gudstjänst ”Ett barn har fötts.” Pär Månsson. 
Kyrkkaffe. Norrabergskyrkan, Askersund.

28 december (torsdag)
15.00 ”Trollvinter i Mumin-
dalen”. Mumintrollen lär sig allt 
om julen. Biofilm, entré. 
Sjöängen Askersund.
18.30 Grötfest i Bergsgården, 
Närkesberg, som inleds med 
ringlekar. Underhållning. Gröt 
och skinksmörgås. Ingen anmälan 
behövs. Välkommen! 
Arr: Toltorps missionshusförening.

31 december, Nyårsafton (söndag)
15.00 Nyårsbön i Lerbäcks kyrka. 
17.00 Ekumenisk nyårsbön i Sofia Magdalena kyrka, 
Askersund. 
17.00 Nyårsbön i Snavlunda kyrka 
17.00 Nyårsbön i Hammars kyrka. Avtackning av kyrk-
värdar. Medverkande Martin Marcolla, musik med Eva och 
Carl Bäckman, piano och cello.
23.30 Nyårsfirande på Hamntorget, Askersund. Underhåll-
ning, fyrverkeri med mera. (Se separat text)           

1 januari, Nyårsdagen (måndag)
11.00 Nyårsmässa, Sofia Magdalena kyrka, Askersund. 
Kyrkkaffe.



11.00 Nattvardsgudstjänst ”Jesus är herre!” Pär Månsson. 
Kyrkkaffe. Norrabergskyrkan, Askersund.
18.00 Taizégudstjänst i Mariedamms kapell.

6 januari, Trettondagen (lördag)
15.00 Temagudstjänst gemensamt med Askersund-Hammars 
församling i Lerbäcks kyrka. Krister Kallin med kören 
Sisters. Kyrkkaffe.

7 januari (söndag)
15.00 Festhögmässa med biskop Johan Dalman i Lands-
kyrkan, Askersund. Medverkande: Askersund-Hammars 
kyrkokör, instrumentalensemble med flera.

13 januari (lördag)
16.00 Tjugondagknut dansas julen ut. Julgransplundring 
med godisutdelning till barnen på Askersunds torg.  
Arr: Askersund i Centrum och Lions.

Butikernas öppettider
Skyltsöndagen är den 26 november. 
Askersunds butiker har öppet alla dagar 
fram till jul. Utöver vanliga öppettider är 
det extraöppet följande tider:
• Alla söndagar fr.o.m. skyltsöndagen kl 13.00–17.00 
(avvikelser kan förekomma).
• Lördagarna den 9 och 23 december kl 10.00–16.00 
(avvikelser kan förekomma).

Hamnbodarna har öppet lördagar 10.00-14.00 samt 
söndagar 13.00–17.00. Extra långa öppettider lördagen 
den 9 december kl 10.00–16.00 samt söndag 10 december 
kl 12.00–17.00 (avvikelser kan förekomma).

Köp en jullott i Askersunds butiker! Intäkterna går 
oavkortat till investering i julbelysning i Askersund. 

Luciakortege & kröning 
av Askersunds Lucia
Årets Luciakortege går lördagen den 9 decem-
ber kl 16.00 och därefter är det kröning av årets 
Lucia kl 17.00 i Landskyrkan i samband med Lucia- och 
julkonserten.

Minimarknad i Torgparken
Söndagarna 26/11, 3/12 och 17/12 är det minimarknad 
i Torgparken. Skolklasser och föreningar är välkomna att 
boka plats helt kostnadsfritt. Kontakta Petra Gustafsson 
på 0583-810 34 eller petra.gustafsson@askersund.se.

Julklappstips: Askersund 
i  Centrums presentkort!
Låt mottagaren själv få välja bland upplevelser, mat, fika, 
massage, träning, shopping med mera. Då är tipset ett 
presentkort som gäller hos Askersund i Centrums medlem-
mar. Ladda kortet med valfri summa. Presentkorten köper 
du hos Turist- & Evenemangsbyrån på Sjöängen eller i för-
butiken på Ica Torghallen. Korten kan även beställas på:
www.askersundicentrum.se

Det lackar mot jul... 

...och vi summerar det gamla året och förbereder oss 

inför det nya. Jag kommer att minnas 2017 som det 

första året med Sjöängen och det rika kulturutbud 

som askersundarna kunnat ta del av. Vi är så stolta 

och glada! 
Ekonomin är en fråga i ständigt fokus, och vi ser 

att vi går mot tuffare tider. Många viktiga beslut 

ligger framför oss och vi ser fram emot att arbeta 

vidare för Askersunds kommun. Nästa år är det val. 

Något att också se fram emot! Nu önskar jag alla 

medarbetare, kommunens politiker, medborgare och 

andra läsare en riktigt: 

   God Jul och ett Gott Nytt År!
Per Eriksson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Julloppis
Lördagen den 2 december hålls en julloppis i Hamn-
magasinet kl 10.00–14.00. Vill du boka bord? Kontakta 
Askersunds Auktionskammare på 0708-33 44 63.

Nyårsfirande i Askersund
Rotarys nyårsfirande i Askersunds hamn sponsras av det 
lokala näringslivet och Askersunds kommun. På scenen 
kl 23.30  ”Eastwood Brothers and Friends”. Gunilla 
Högberg läser Tennysons Nyårsklockan. Askersunds hamn 
lyser av tusentals marschaller samt stort fyrverkeri som 
inleder jubileumsåret Askersund 375 år. 
Se separat annonsering för busstider.

Skinklotteri & chokladjul
Lions håller skinklotteri till förmån för sin verksamhet, 
både lokalt och nationellt. Lotterna säljes utanför Ica 
Torghallen. I samband med Hamnmagasinets julmarknad  
9-10 december hålls lotteriet på Hamntorget. Vid två 
tillfällen har även Lions chokladhjul i Torgparken.

26 november 13.00-17.00 Skinklotteri
26 november 13.00-17.00 Chokladhjul i Torgparken
1 december 14.00-18.00 Skinklotteri
2 december 10.00-14.00 Skinklotteri
3 december 13.00-17.00 Skinklotteri
3 december 13.00-17.00 Chokladhjul i Torgparken
8 december 14.00-18.00 Skinklotteri
9 december  10.00-16.00 Lotteri på Hamntorget och 
 chokladhjul i Hamnmagasinet                                           
10 december  12.00-17.00. Lotteri på Hamntorget och 
 chokladhjul i Hamnmagasinet
15 december 14.00-18.00 Skinklotteri
16 december 10.00-14.00 Skinklotteri
17 december 13.00-17.00 Skinklotteri

Evenemangen är inrapporterade till Turist- & Evene-
mangsbyrån till och med den 25 oktober. Med reservation 
för ändringar och tryckfel. På vår hemsida visitaskersund.se/
evenemang hittar du de senaste uppdateringarna. 

 Skylt-
söndag 
26/11



Håll hjärnan i trim med Bo i Askersunds julkorsord. Skicka 
in den mening som framträder i de blå rutorna, senast 
måndag 11/12 till Askersunds kommun, Bo i Askersund, 
696 82 Askersund eller via e-post till bo@askersund.se. 
Uppge namn, adress och telefonnummer. 

VINN JULKLAPPSPENGAR I ASKERSUNDS BUTIKER!
Vinnarna kontaktas personligen och namnen 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! 

Om du har fått denna julbilaga som 
särtryck, kan du läsa Askersunds 

kommuns informationstidning 
Bo i Askersund i sin helhet på 

www.askersund.se/boiaskersund
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Nu är soldriftanläggningen på Sjö-
ängen avbockad! Projektet ”Soldrift 
Sjöängen” har stöd från Energimyn-
digheten och bygger på ett samarbete 
mellan Askersunds kommun, Vattenfall 
och Sustainable Innovation. 

Solpaneler börjar bli mer och mer vanliga 
men det nyskapande i projektet Soldrift 
Sjöängen är kombinationen med energi-
lagring och laddning av elfordon, en 
teknik som nu testas i Askersund.

På Sjöängens tak ligger solpaneler 
som beräknas kunna producera 100 000 
kWh per år. Dessa är sammankopplade 
med ett batterilager som kan laddas upp 
till 50 kWh. När olika verksamheter i 
huset genererar effekttoppar, till exempel 
när en storköksugn ska värmas upp, kan 
batterilagret nyttjas så att elnätet inte 
belastas lika mycket. 

Den tredje komponenten i systemet är 
tre laddstationer för elfordon fördelade på 
en snabbladdare med effekten 50 kW och 
två så kallade normalladdare med effekten 
11 kW vardera. Laddarna är belägna på 
den nya parkeringen norr om Sjöängen. 
Från dessa kan elbilsförare ladda sina 
fordon mot betalning och beroende på 
hur laddat batterilagret är kan laddsta-
tionerna ta energi från batterilagret eller 
från elnätet.

Den som är intresserad av anläggning-
en kan se en översiktlig presentation på en 
bildskärm i Sjöängens foajé. Där framgår 
hur mycket el som produceras för tillfället, 
hur mycket som har producerats sedan 
starten och hur laddat batterilagret är.

Projektet på Sjöängen röner stort 
intresse och vi har redan förfrågningar 
om studiebesök framöver. Framtidsteknik 

som denna passar väldigt bra i en byggnad 
som Sjöängen, som ju är nyskapande på 
många sätt. 

Fler solelsatsningar i kommunen
Kommunens helägda bostadsbolag Asker-
sundsbostäder var först ut i kommun-
koncernen med att satsa på solel, genom 
att sätta solpaneler på de nyrenoverade 
husen på Fågelvägen i Askersund. Denna 
anläggning ger totalt 140 000 kWh per 
år, vilket motsvarar hushållselen till ett 
drygt trettiotal lägenheter. Inom kort sätts 
solceller på kvarteret Hotellet (fastigheten 
Linden) intill resecentrum i Askersund, 
vilket ger ytterligare 30 000 kWh per år.

Under 2018 och 2019 satsar kommu-
nen sex miljoner kronor på solel på verk-
samhetslokaler. Vi prioriterar lokaler där 
barn och ungdomar vistas och Barn- och 
utbildningsförvaltningen visar stort in-
tresse för att kunna använda den hållbara 
tekniken i undervisningen.

Henrik Olofsson
utvecklingschef
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Minimalism
Har du någon gång funderat 
över hur mycket prylar du har?

För två år sedan flyttade min 
familj till ett hus i Örebro och 
häpnade över all yta vi nu hade 
till vårt förfogande. Döm om 
min förvåning när ytan snabbt 
fylldes upp med saker jag inte 
visste att jag hade.

Tänk hur mycket tid jag skulle 
spara om jag bara ägde det jag 
använder varje dag!

Minimalism är en livsstil där 
fokus ligger på just dina behov. 
Vad är det som skänker dig gläd-
je och energi i livet? Är det den 
där nya häftiga teknikprylen? 
Eller skogspromenader? Vi är 
alla olika! Att skala bort sådant 
som inte har en tydlig funktion 
kan ge utrymme för tankar och 
behov som inte tidigare kommit 
till uttryck. Det fina är att 
detta förhållningssätt också 
sparar pengar och ger ett 
mindre ekologiskt avtryck.

Ett sätt att starta resan mot 
ett avskalat liv är att införa 
säsongsgarderob med ett begrän-
sat antal plagg. Testa att under 
vintern ha en garderob med till 
exempel 33 plagg och använd 
dessa under tre månader. Hör 
gärna av dig och berätta om hur 
det kändes!

/Veronica Sund 
hållbarhetsstrateg

HÅLLBARHETS-
STRATEGEN 
TIPSAR…

Unikt solelsprojekt 
på Sjöängen
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Dags att mäta radon!
Det är både enkelt och billigt att mäta 
radon i inomhusluften. Radon är en 
osynlig och giftfri gas. Det uppskattas 
att 500 personer per år drabbas av lung-
cancer på grund av radon i bostaden. 
Radon i villor och radhus ska mätas un-
der eldningssäsongen, oktober till och 
med april, för att få ett säkert resultat. 
Resultatet av mätningen visar om det 
är nödvändigt att sanera ditt hus.

Mer information om radon finns på 
Boverkets hemsida www.boverket.se 

Om du vill beställa dosor för mät-
ning kan du göra det på Sydnärkes 
miljöförvaltnings hemsida:
www.sydnarkemiljo.se 

Gratis broddar till 
alla över 65 år
Askersunds kommun delar ut gratis 
broddar till alla kommuninvånare som 
är 65 år och äldre. Välkommen att 
kvittera ut dem på kaféet i Sjöängen. 
Är broddarna utslitna eller trasiga? Ta 
med dem så får du ett nytt par!

Kaféets öppettider är måndag 
kl 10–17, tisdag–torsdag kl 9–17 och 
fredag kl 9–15. Lunchstängt kl 12–12.30. 
Erbjudandet gäller t.o.m. 28/2 2018.
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Den 7 december arrangeras en ung-
domsriksdag i Laxå med representan-
ter från högstadierna i Askersunds, 
Hallsbergs och Laxå kommuner, samt 
från Alléskolan. Det blir finalen på ett 
projekt som pågått under 2017 där 
skolelever och politiker träffats vid ett 
flertal tillfällen för att skapa en dialog.

Ebba Dieker går i åttonde klass och Jenny 
Ludvigsson i nian på Sjöängsskolan. Ebba 
är ordförande i skolans elevråd och har 
varit med i ungdomsrådet sedan starten i 

mars, medan Jenny har varit med under 
höstterminen.

– Jag tycker att ungdomsrådet är bra, 
det är ett sätt att nå fram till beslutsfat-
tarna direkt, utan omvägar. Dessutom är 
det kul att träffa folk från skolorna i andra 
kommuner, säger Ebba Dieker.

– Det är kul att jämföra hur det ser ut 
och fungerar på de olika skolorna, det skil-
jer faktiskt en del, säger Jenny Ludvigsson.

Ungdomsrådets medlemmar har valts 
ut från elevråden på skolorna, två från 
varje kommun. På den första träffen i 

Ungdomsrådet – skapar dialog 
mellan politiker och unga

En enig barn- och utbildningsnämnd 
beslutade i mitten av oktober att 
beställa en omfattande utredning, 
vars mål är att säkra den pedagogiska 
kvaliteten på lång sikt inom nämndens 
verksamhet. I slutet av februari 2018 
ska utredningen vara klar.

Barn- och utbildningsnämndens verksam-
het har många krav att leva upp till när 
det gäller främst pedagogisk kvalitets-
säkring men även social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet. Därför har man 
valt att tillsätta en utredning som bland 
annat ska kartlägga de ekonomiska och 
organisatoriska förutsättningarna.

– Vi har ett behov av en heltäckande 
inventering av vår verksamhet. Vi måste 

Ebba Dieker och Jenny Ludvigsson är Sjöängsskolans representanter i Sydnärkes ungdomsråd.

mars var hela elevråden med tillsammans 
med cirka 15 politiker och så blir det även 
på ungdomsriksdagen, men på de övriga 
träffarna som hållits har det varit bara de 
som ingår i ungdomsrådet tillsammans 
med en mindre grupp politiker.

– Syftet med ungdomsrådet är att hitta 
en kontinuerlig form för dialog mellan 
politiker och unga i Sydnärke, säger Ingela 
Fredriksson på Sydnärkes folkhälsoteam, 
som är samordnare för projektet. 

Det är Sydnärkes utbildningsförbund 
som är initiativtagare till ungdomsrådet, 
som bygger vidare på ett tidigare projekt 
som pågick 2014–2015.

– Då arrangerades bland annat pizza-
kvällar med politiker och i Laxå har det 
fått till följd att lokala politiker regel-
bundet besöker eleverna på skolan, säger 
Ingela Fredriksson.

De fyra dialogträffar som har ägt rum 
mellan ungdomsrådet och politiker har 
haft olika teman, först skolfrågor, sedan 
fritid, därefter samhällsbyggnad och till 
sist inflytande och delaktighet.

– På den tredje träffen pratade vi 
bland annat om trafik och transport, då 
var en politiker från Länstrafiken med. Vi 
fick prata ihop oss lite först, sedan svarade 
han på frågor och tog emot våra synpunk-
ter, säger Ebba Dieker, som hoppas att 
ungdomsrådet får en fortsättning efter 
ungdomsriksdagen.

– Ja, verkligen. Jag skulle vilja vara 
med nästa läsår också, när jag går i nian. 
Jag tror att alla som är med i ungdomsrå-
det tycker att det är väldigt roligt.

Text & foto: Lars-Ivar Jansson

skapa långsiktiga förutsättningar för hög 
pedagogisk kvalitet, säger Ronny Larsson 
(S), ordförande i barn- och utbildnings-
nämnden.

Utredningen kommer ske i form av 
en kartläggning av förskola, fritidshem, 
förskoleklass, grundskola och grundsär-
skola. Kartläggningen kommer att ske 
på flera olika sätt, bland annat i form 
av workshops, där olika grupper med 
representanter för politiker, skolledare, 
tjänstemän, pedagoger, fackliga förtro-
endevalda och vårdnadshavare kommer 
att få bidra med sina kunskaper och 
erfarenheter. Det är konsultföretaget 
Sweco som ska genomföra utredningen 
som kommer att pågå i flera månader 
och kosta 330 000 kronor.

– Det här är en stor och nödvändig sats-
ning för nämndens verksamhet. På det här 
sättet skapar vi en god saklig grund för 
framtida beslut, säger Kjell Johansson (C), 
ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.

Text och foto: Lars-Ivar Jansson

Utredning ska säkra pedagogisk kvalitet

Kjell Johansson och Ronny Larsson vill säkra 
den pedagogiska kvaliteten på lång sikt.
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ÅRETS GODBITAR 2017
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ÅRETS IDROTTSPRISTAGARE
Emma Skålberg, fotbollsspelare i Skyll-
bergs IK, fick ta emot 2017 års idrottspris 
av Askersunds kommun. Priset är på 
5000 kronor och delas årligen ut till en 
idrottare i kommunen som är max 21 år. 
Emma fyllde 21 under året och hon vann 
skytteligan i division 3 med 24 mål!

ÅRETS AVANCEMANG
Skyllbergs IK:s damlag i fotboll kom 
tvåa i sin division 3-serie och därmed 
säkrade man för första gången i klubbens 
historia avancemang till division 2. Skyll-
bergslaget tog 39 poäng på 16 matcher 
och var till slut bara en poäng bakom 
seriesegrarna Nora BK.

ÅRETS SAMHÄLLSBYGGARE
Askersunds kommun var för andra året 
i följd nominerad till tidningen Dagens 
samhälles pris för Årets samhällsbyg-
gare och den här gången gick det 
vägen. Det som gav Askersund priset 
var arbetet med Sjöängen, bryggan 
mellan kunskap och kultur, en plats 
för alla askersundare.
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ÅRETS KULTURPRISTAGARE
Einar Lyth och Margareta Widell fick dela på 
årets kulturpris i Askersunds kommun. Mar-
gareta fick priset bland annat för sitt arbete 
med amatörteaterverksamhet i kommunen 
och Einar belönades för sin forskning inom 
områdena militär-, lokal- och kulturhistoria. 
De fick båda ta emot sina pris under national-
dagsfirandet i hembygdsparken.

ÅRETS FÖRETAGARE 2
Bröderna Jan G. och Leif Smith 
på Abigo Medical AB vann 
priset som Årets företagare i 
Göteborgs kommun. Företaget 
har över 100 anställda och en 
stor del av dem arbetar på 
Abigo i Askersund.

ÅRETS FÖRETAGARE 1
Den 11 april delades priset Årets före-
tagare i Askersunds kommun ut på en 
företagarfrukost. Priset gick till Peter 
Letskog på ÅV Bygg, snickaren som 
nu driver ett företag med 25 anställda 
och har en omsättning på 80 miljoner 
kronor. ÅV Bygg är till stor del verksamt 
i Askersunds kommun med omnejd. 

ÅRETS KULTURSTIPENDIAT
Olle Östergren tilldelades 2017 års 
kulturstipendium på 5000 kronor. Han 
har en musikalisk bakgrund, men har 
på senare år gått över till att skriva 
dikter, ofta om sin hemstad Askersund 
med omnejd. När han fick ta emot 
stipendiet den 6 juni tackade han 
med att läsa en egen dikt.

ÅRETS FÖRETAGARE 3
Mats Hedlund på Dormy Golf & Fashion 
blev årets företagare i Örebro kommun. 
Han driver företaget tillsammans med 
Lars Johansson och duon har stark Asker-
sundsanknytning eftersom de även driver 
Askersunds golfklubb i Åmmeberg.

ÅRETS ELDSJÄLAR
Elsie-Britt Elf och Inger Karlsson fick i 
september ta emot priset Askersunds 
eldsjäl 2017 av föreningen Förändra 
Askersund. De fick priset för sitt mång-
åriga arbete med att lotsa barn och 
unga i Askersund in i scoutrörelsen och 
därigenom ut i naturen till ett gott liv.
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 www.trafikverket.se

• Vi sätter upp permanent mitträcke, och på vissa delar
flyttar vi trafiken till den nybyggda delen av vägen.
Vi räknar med att vara klara med mitträcket på cirka 15
av drygt 20 kilometer i december. Under 2018 kommer
vi exempelvis att utföra arbeten med beläggning, väg-
markeringar och viltstängsel.

• Under hösten har vi arbetat intensivt med förbifart
Askersund, från rondellen till norra infarten. Det har
orsakat köer, men också gett resultat! Vi kommer
att vara helt klara här innan årets slut.

• Arbetet med projektets största betongbro, den över Skyll-
bergsån, pågår för fullt. Här blir vi klara till våren 2018.

• Ny väg från Västra Å till ombyggda korsningen i Åsbro:
Vägen är klar och trafiken har gått här sedan september.

• Gamla anslutningen från väg 50 till Västra Å är nu stängd.
Bron på väg 50 är klar och Karintorpsvägen är öppen för
biltrafik igen.

• Sprängningsarbetena utmed hela vägsträckan blev något
försenade under hösten. Det mesta är nu klart, men det
kommer att bli några kortare stopp även längre fram.

Planerade omledningar på sträckan Lerbäck–Åsbro 
Under omledningen veckorna 36–38 hann vi utföra mycket 
arbete på sträckan. Det som nu återstår är främst belägg-
ningsarbeten samt vägmarkering. Vi kommer att leda om 
trafiken vid fler tillfällen under projektets slutförande, för 
att kunna arbeta effektivare med det arbete som återstår. 
Även inför kommande omledningar ser vi över trafik- 
miljön för att förbättra säkerheten på omledningsvägen. 

Mindre än ett år kvar!

Läget på vägen

Väg 50, Rude–Åsbro, mötesfri väg
www.trafikverket.se/rude-askersund-asbro 
Mattias Broberg, projektledare, 010-123 67 08 
mattias.broberg@trafikverket.se

Väg 50, Nykyrka–Brattebro backe, mötesfri väg 
www.trafikverket.se/nykyrka-brattebro
Jonas Danielsson, projektledare, 010-123 67 41 
jonas.danielsson@trafikverket.se

Hallsberg–Degerön, dubbelspårsutbyggnad 
www.trafikverket.se/hallsberg-degeron 
Projektledare: Se respektive projekt

Trafikverkets kundtjänst 0771-921 921

På projektets webbsida hittar du aktuell information
 om planerade arbeten som påverkar framkomligheten, 
omledningar, tillfälliga förbättringsåtgärder på omlednings- 
vägen med mera. 

Var uppmärksam i vinter!
Arbetet på vägen kommer att pågå under vintern,  
men aktivitetsnivån blir något lägre. Under vintern ökar 
riskerna i trafiken ytterligare, speciellt vid snö och halka. 
Vi vill därför passa på att påminna om hur viktigt det är  
att respektera hastighetsgränserna, hålla avstånden och 
vara uppmärksam när du passerar vägbygget. 

Väg 50, Nykyrka–Brattebro backe, mötesfri väg
Söder om Askersund, mellan Nykyrka och Brattebro backe 
pågår arbete med vägplan. Den kommer att läggas ut för 
granskning framåt sommaren 2018. Projektet finns med i 
den nationella planen och byggstart planeras till 2021.

Hallsberg–Degerön, dubbelspårsutbyggnad
Här byggs 46 km järnväg ut till dubbelspår.  
Hallsberg–Degerön är indelat i flera delsträckor.  
På sträckan Stenkumla–Dunsjö pågår bygget för fullt, 
och även i Hallsberg har vi påbörjat utbyggnaden. 

Utbyggnaden av väg 50 mellan Rude och Åsbro har nu pågått i fält under drygt 1,5 år 
och om mindre än ett år – september 2018 – är vägen helt färdig. Läget på vägen just nu:

Infoblad_ Askersund_Annika_Söderman_ML.indd   1 2017-10-25   09:59:20
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Under 2017 har Askersunds kommun 
fått pengar för att inleda provtag-
ningar inför en planerad sanering av 
området där Rönneshytta sågverk 
tidigare låg.

Rönneshytta sågverk bedrev sågverksam-
het från 1880-talet fram till 1967 inom ett 
cirka 20 hektar stort område. Under en 
del av den perioden träskyddsbehandla-
des virket före torkning. I flera omgångar 
sedan 2006 har Askersunds kommun och 
Sydnärkes miljöförvaltning arbetat med 
markundersökningar för att få informa-
tion om föroreningssituationen. Marken 

Mark i Rönneshytta 
undersöks inför sanering

Övergödningen av Tisaren behöver 
minskas. Det har länsstyrelsen i Örebro 
län slagit fast i en utredning. En viktig 
åtgärd är att förse områden som Tisar-
baden med kommunalt vatten och av-
lopp, en process som nu har påbörjats.

Framförallt behövs åtgärder för att minska 
tillförseln av fosfor till sjön. Detta är extra 
angeläget eftersom Tisaren är en del i det 
vattenskyddsområde som försörjer delar 
av Kumla och Hallsberg med dricksvatten.

Tekniska förvaltningen i Askersunds 
kommun har tidigare genomfört åtgärder 
på avloppsreningsverket i Åsbro och arbe-
tar i dagsläget med ett projekt för rening 
av dagvattnet från Åsbro. 

Ett annat sätt är att minska tillförseln 
av fosfor från enskilda avlopp och därför 

är dioxinförorenad och området kommer 
att saneras.

Under hösten 2017 har så kallade åt-
gärdsförberedande undersökningar gjorts 
i form av kompletterande markprover 
och geotekniska undersökningar. Dessa 
undersökningar ligger till grund för att 
kommande sanering ska kunna genom-
föras på bästa sätt och att ansökan om 
saneringspengar ska bli rätt. Mer informa-
tion om kommande åtgärder kommer 
från Askersunds kommun under 2018.

Andreas Johansson
miljö- och hälsoskyddsinspektör

har en projektering inletts för att kunna 
försörja Tisarbaden utanför Åsbro (den 
delen som ligger i Askersunds kommun) 
med kommunalt vatten och avlopp. Ut-
bygganden av distributionsnätet innebär 
att samtliga fastighetsägare i den delen 
av Tisarbaden kommer att få tillgång till 
kommunalt vatten och avlopp.

Tanken är att överföringsledningarna 
ska anläggas tillsammans med Hallsbergs 
kommun som i sin tur arbetar med dist-
ributionsnät i den del av Tisarbaden som 
ligger i Hallsbergs kommun, Tunbohässle 
och Tisarstrand.

Det återstår fortfarande några viktiga 
delar i projekteringen. Så snart som möj-
ligt kommer information att skickas ut till 
fastighetsägare i Tisarbaden.

Mårten Eriksson, teknisk chef

Kommunalt vatten och 
avlopp till Tisarbaden

Ny bro till Borgmästareholmen

        

Från 1/11 till 30/4 råder datumparkering 
i Askersunds stad klockan 00.00–08.00. 
Ojämnt datum är det förbjudet att 
parkera på den sida av gatan som har 
ojämna husnummer. Jämnt datum är 
det förbjudet att stå på den sida som 
har jämna husnummer. Tänk på att det 
är det datum som råder efter midnatt 
som räknas om du ska stå parkerad över 
natten.

Datumparkering 

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 fastig-
hetsägarnas 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 förbipasserande. 
Trottoaren ska i dessa fall spärras av 
helt, gärna kompletterat med skylt ”Risk 
för takras”. Hänvisning ska ske till an-
nan trottoar. Denna avspärrning kan 
accepteras som en mycket tillfällig lös-
ning vid överhängande fara och ras-
risken ska därefter åtgärdas utan dröjs-
mål. Skyltar och avspärrningsmateriel 
bör finnas förberedda för att snabbt 
kunna sättas ut vid fara. Fastighets-
ägaren har också ansvar så att inte 
grenar och buskar hänger ut över gatan 
eller trottoaren. När det kommer snö på 
grenar och buskar så tyngs dessa ned 
och kan bli till besvär när snöröjningen 
kommer.

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

Sågverket i Rönneshytta 
år 1956. Bild från 

Bygdeband.

Vem 
ansvarar 
för snön?
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Kommunfullmäktige har beslutat att 
avsätta pengar för att byta ut bron till 
Borgmästareholmen. Den nya bron kom-
mer precis som den gamla att förses med 
båtplatser, räcken och belysning. Bärig-
heten kommer att vara bättre på den nya 
bron, något som kommer göra det enklare 

att exempelvis transportera utrustning till 
Borgmästareholmen.

 Tekniska förvaltningen har under hös-
ten genomfört en upphandling för att an-
lita en entreprenör som kan utföra själva 
brobytet. Planen är att den nya bron ska 
vara på plats under mars–april 2018.
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GRATTIS TILL VINNARNA!
De rätta svaren på anagramtävlingen 
i nummer 3–2017 var Per Eriksson, 
Madeleine Andersson, Caroline Dieker 
och Mårten Eriksson. Bland alla rätta 
inskickade svar har vi dragit tre vin-
nare som alla belönas med priser från 
Turist- & Evenemangsbyrån. Vinnare 
blev Johnny Sjöberg, Hammar, Maria 
Lennartsson, Åsbro och Peter Oscars-
son, Åsbro.

DET HÄNDER PÅ BIBLIOTEKEN

BARNLÖRDAG 
25/11
Kom och pyssla olika sorters julpyssel 
på Askersunds bibliotek!
Kl. 11.00–12.00

!

Öppettider
Askersunds bibliotek
Måndag   12.00–19.00 
Tisdag     12.00–18.00 
Onsdag   10.00–18.00
Torsdag   10.00–18.00 
Fredag     10.00–16.00
Lördag     11.00–14.00 (1/9–30/4)

MERÖPPET – alla dagar 07.00–22.00 
(Särskilt meröppet-lånekort krävs.)

Åsbro bibliotek
Onsdag 10.00–12.30, 13.00–18.30

Tio minuters lästid om dagen förändrar 
ditt barns framtid! Forskning visar att 
barn som blir lästa för (eller läser själva) 
10 minuter om dagen har ett ordförråd 
på 50 000 ord när de går ur skolan. 
Barn som varken blir lästa för eller läser 
själva kan bara 15 000 ord.

Bilderböcker 
• Spyflugan Astrid – Maria Jönsson
• Snurran på dagis – Eva Bergström
• Jamen Benny – Barbro Lindgren 
• Dollans dagis – Barbro Lindgren
• Eddie får en lillebror – Lisa Bjärbo
• Bockarna Bruse på badhuset – Bjørn F.  
 Rørvik
• Historien om någon – Åke Löfgren
• Pannkakstårtan – Sven Nordqvist
• Grodan och främlingen – Max Velthuijs
• God natt Alfons Åberg – Gunilla Berg-  
 ström

Börja läsa-böcker
• Serien om klass 1B –  
 Helena Bross
• Saga på ridskolan – 
 Pia Hagmar
• Serien Mystiska skolan: Anden i glaset med  
 flera – Katarina Genar
• Hjälp, var är skatten – Jo Salmson

Kapitelböcker för högläsning 
• Sandvargen – Åsa Lind
• Den mystiska bulan – Lena Landström
• Om jag bara inte råkat klippa taxfrisyr –  
 Ingelin Angerborn
• Charlotte Judit och tant Harriet – Charlotta  
 Lannebo
• Jag vill ha en fladderpadda – Maria 
 Herngren
• Borttappat: Katt, kompis, kalsong – Elin  
 Lindell
• Legenden om Sally Jones – Jakob Wegelius

Öppettider under 
jul & nyår
Askersunds bibliotek
23/12 Dag före julafton STÄNGT
24/12 Julafton STÄNGT
25/12 Juldagen STÄNGT 
26/12 Annandag jul STÄNGT 
30/12 Dag före nyårsafton 11.00–14.00
31/12 Nyårsafton STÄNGT
1/1 Nyårsdagen STÄNGT
5/1 Trettondagsafton 10.00–14.00
6/1 Trettondedag jul STÄNGT

MERÖPPET – alla dagar.

Åsbro bibliotek är stängt
onsdagarna: 27/12 & 3/1

Datastuga
Ställ frågor om internet, datorer och 
surfplattor. Få enkel handledning och 
hjälp med enklare problem. Du kan ta 
med din egen dator/surfplatta om du 
har möjlighet, annars finns det att låna.

Datum:  5 december, 6 februari
Tid: 14.00–17.00 (drop in)
Plats: Askersunds bibliotek
Arrangeras i samarbete med ABF.

LÄS HÖGT FÖR BARNEN!
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GOD 
JUL

Släktforskningens 
dag 20/1
Håll utkik efter mer information på 
www.askersund.se/bibliotek. Arrangeras 
i samarbete med Askersunds släktforsk-
ningsklubb.

 FÖR MYSIGA 
STUNDER!

BOKTIPS

Har du frågor om 
diskriminering?
Örebro rättighetscenter arbetar med att 
motverka diskriminering och kränkande 
behandling. En representant finns på 
plats för att svara på frågor om deras 
verksamhet.
Datum: 30 november 
Tid: 14.00–16.00 
Plats: Askersunds bibliotek

NY LJUDBOKSAPP LANSERAS
Under hösten kommer en ny ljudboksapp att lanseras. Den heter 
Biblio och kommer göra det enklare att låna e-ljudböcker från biblio-
teket. Håll utkik efter mer information på www.askersund.se/bibliotek


