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Styrelsen i Föreningen Kilsbergskanten tackar för förtroendet att få bli delaktig i arbetet
med Örebroregionens översiktsplan.
Det övergripande intrycket är att rapporten är väl genomarbetat men att den blir
snedvriden med orimligt fokus på infrastruktur på bekostnad av levande landsbygd och
hållbart ekologiskt levande och matproduktion.
Rapporten beskriver en utveckling med ett ökat pendlande där avståndet mellan arbete
och boende ibland är stort och detta måste bemötas med en utbyggnad av infrastrukturen
så att bilanvändning minskar till fördel för utnyttjande av kollektiv trafik. Att ha en pålitlig,
väl utbyggd kollektiv trafik med pendlarparkeringar och möjlighet att ta sig vidare med t.ex.
cykel ligger helt i linje med det föreningen jobbar för. Om man har välfungerande
pendlarparkeringar ökar förutsättningarna för att även boende i glesbygden minskar sitt
bilbruk vid pendling till storstad. Att även kombinera detta med anropsstyrd trafik
kompletterar strukturen. Prissättning och pålitlighet är två mycket viktiga faktorer för att
öka det kollektiva åkande.
Att vilja öka tillgängligheten med kollektivtrafiken till upplevelsesrika miljöer är strålande.
Föreningen Kilsbergskanten arbetar just med att öka utbudet av upplevelser i Södra
Kilsbergen. Vi vill ha ingångsport vid Lekhyttan, 15 min med buss från centrum. Vid
Lekhyttans gamla skola, som är under renovering, vill vi ha möjlighet att hyra cykel/
elmoped för vidare trasport in i området.
Det är förstås bra att man skall kunna transporteras snabbt och effektivt med kollektiv
trafik över långa sträckor men målet måste vara att minska antalet transporter både av folk
och gods. Likaledes är det bra att Örebroregionen är en funktionell del av en större region
men samtidigt måste vi jobba för att bli mera självförsörjande regionalt.
Detta kan ske genom en ökad regional matproduktion där hela produktionskedjan finns i
länet. T.ex. borde det inte vara nödvändigt att transportera djur för slaktning i Skåne!
Örebro län har redan en del närproducerad mat och denna verksamhetsgren borde
uppmuntras. Att öka matproduktionen lokalt torde innebära en ökad bosättning i
glesbygden.
Som beskrivits i RÖP finns en ökad inflyttning på landsbygden och detta tror vi är utryck
för en trend åt ändrad livsstil. Bland dessa inflyttare finns småföretagare som bor och
arbetar på samma plats och vissa av dessa har matproduktion. Det finns många exempel
på t.ex. holländare och tyskar som flyttar till norden och etablerar sig som småföretagare
på landsbygden.

Ökat antal upplevelser och turism i regionen innebär olika saker men en stor potential är
landsbygden och Kilsbergen. För att öka turismen på landsbygden behöver man ha en
levande landsbygd och folk som aktivt arbetar med detta. Detta innebär i sin tur ett boende
och företagande på landsbygden.
Att man i RÖP rekommenderar att begränsa framväxten av spridd bebyggelse och
tillkomsten av nya externa handelsområden och enbart stimulera områden som har >1000
invånare är förödande för landsbygden och bevarande av områdets kultur. Att tro att
upplevelsesturismen vill öka i regionen i ett sådant scenario är en illusion.
Fråga istället vad det är som gör Örebroregionen unik?
Örebro är en av landets största städer med rik historia och kultur och som har alla stadens
utbud kombinerat med landsbygd och berg på lagom avstånd. Man kan alltså bo på landet
och arbeta i stan utan att använda lång tid på pendling eller bo och arbeta på landet med
staden i lagom avstånd. Med den planerade förbättringen av infrastrukturen kommer fler
använda pendlarparkeringar och kollektivtrafik.
Uppmuntra ”grön” transport men också etablering på landsbygden då detta är en
framtidsfaktor för Örebro Län. Detta kommer att öka småföretagandet, lokal produktion av
olika varor och upplevelseturismen.
I stället för att bli en del av de stora borde vi arbeta med regionens särdrag och som en del
av detta hållbar utveckling.
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