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Till 
Regionförbundet i Örebro 
 

Yttrande angående regional översiktlig planering för 
Örebroregionen 

”Regionförbundet Örebro är arenan för regionalt utvecklingsarbete. Vårt uppdrag är att arbeta 
för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen. ”  

Latorps byalag har tagit del av remissen och förundras över den totala fixeringen vid Örebro och 
storskalighet och den blindhet för den värdefulla landsbygden och dess kreativitet, småskalighet och 
goda livskvalitet. Regionförbundet Örebros uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god 
livskvalitet i hela Örebroregionen, i RÖPen har man inte haft den utgångspunkten.  

 
RÖP har en tydlig övervikt i diskussionen om hur folk ska förflyttas, en del bra synpunkter men 
tyngden verkar ligga på att förflytta människor långt och snabbt. Tänk om, det är ingen kvalitet och 
sträva efter att ha 10-12 mil till sin arbetsplats, prioritera hellre att få människor att kunna försörja sig 
där de bor alt korta resvägar och tät småskalig kollektiv transport. All transport ser ut att ha destination 
Örebro. Ett av önskemålen från Latorps ungdomar var att det ska gå och åka buss på tvären också, mot 
Fjugesta. De med arbetsplats Karlskoga har helt blivit av med möjligheten att åka kollektivt. Bussturer 
försvinner men någon Anropsstyrd trafik erbjuds inte.  
 
I dagens samhälle, och än mer i morgondagens samhälle, behöver inte alla fysisk vara på en bestämd 
arbetsplats för att sköta sitt jobb, däremot behöver många en god internettrafik. Vi kommunicerar via 
webben på allehanda sätt. Remissen berör inte alls digital infrastruktur.  
 

Avfolka landsbygden, föreskriver remissen, åtminstone små orter under 1000 innevånare. Det är för 
dyrt med service, skola och omsorg… Tänk om, utveckla och ta tillvara på den kreativitet och 
sammanhållning som ofta är signifikant på små orter. Kanske omvänd transport; låt staden skolbarn få 
möjlighet att uppleva en lugn o trygg atmosfär i landsbygdsmiljö. Äldreboende med landsbygdens 
lummiga grönska. Skapa servicecentra med begränsat sortiment där man kan beställa hem varor från; 
affär, restaurang, apotek, bibliotek mm – det skapar arbetstillfällen, antagligen passande ungdom, men 
kräver internetkommunikation o lokal. 

 
Inom framtidsforskningen pratar man om Sveriges fantastiska läge och landsbygd. Trenden talar för 
att syd och mellaneuropa drar sig norrut maa den globala uppvärmningen. ”Vi kan vara 20 miljoner 
om 50 år och 100 miljoner om 100 år” sa Per Holmberg, meteorolog, på senaste landsbygdsriksdagen. 
Se småskalighet, närhet och det sociala kapitalet i ett lokalsamhälle som en tillgång och 
utvecklingskraft som kan attrahera folk från överbefolkade områden i vår omvärld. Ytterligare 
trendspaning på landsbygdsriksdagen föreskriver människors vilja att handla lokalt, ekologiskt och 
beredda att satsa på småskaliga energilösningar; sol & vind. RÖP har föga plan på en omställning till 
ett hållbart samhälle. Tänk om. 
 
Vi rekommenderar även Regionförbundet att ta del av Länsstyrelsens regionala uppdrag: lantbruket 
ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och 
värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns 
alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer. 
(http://www2.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/lantbruk-och-landsbygd/Pages/default.aspx)




