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Gladys del Pilar
Återvänder till
Örebro med Afro-Dite

Fönsterbyte. Som det borde vara.
www.morups.se | 019-13 95 95
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KOM OCH TRÄFFA

MATTE & WILLY

FRÅN TV4:S BYGGLOV

På plats söndag 23 oktober

För mer information

www.bostadorebro.se

BOstad 2016 arrangeras av:

PRESENTKORT – ETT SÄKERT KORT I JUL
VARDAGAR 10 – 20
LÖRDAG 10 – 18
SÖNDAG 11– 18

Säg god jul till dina anställda och kunder med vårt populära presentkort i julklappssäcken.
Ett säkert kort som alla blir glada för. Som företagare kan du smidigt köpa presentkort
antingen på faktura eller i våra fysiska presentkortsautomater. Beloppet bestämmer du själv.
Vill du veta mer eller beställa julens smartaste klapp? Besök oss på marieberggalleria.se
Välkommen!

23259_MAR_Presentkort_Magasin_annons_260x370mm.indd 1
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Jag börjar acceptera det nu, det sjunker så
sakteliga in, och någon gång under november kommer jag helt och fullt att vara på
banan med att det snart är jul och att julskyltningen har börjat. Det är mysigt – men
jag är inte helt negativ till en lagstiftning
som förbjuder julskyltning under andra
tider på året än november-december. Om
lagstiftarna kan ordna en paragraf om att
julreorna inte får börja på juldagen också,
utan som tidigast på annandag jul, så blir
jag sjukt nöjd.
Det om det. Vi går vidare till Amsterdam.
Har ni varit där? Inte jag. Men Sanna Rosells
resereportage från ett tolvtimmarsbesök i
den holländska pärlan gör mig peppad på
en tripp. Det kanske är till Amsterdam man
bege sig när man behöver miljöombyte?
Eller så går man bara till Conventum och
lyssnar på när Afro-Dite och Boris René
bjuder på det bästa från Motown. En resa
det med, om än mest tanke- och känslomässigt. Missa inte intervjun med Gladys Del
Pilar i det när numret av Handelsstaden.

Innehåll
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Vi tipsar om Halloween-fester, men 		
lämna clowndräkten hemma.

18 Gladys Del Pilar

Kommer till Conventum med
Afro-Dite och Motown.

22 Amsterdam

Vi möter hösten i “den perfekta
weekendstaden”.

26 Musik

18

Sky High till Frimis Salonger.

30 Scenkonst

Shakespeares Stormen.

32 Kent tar farväl

Nu blir de dom som försvann.
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Höjd ersättning för
uteblivna bussar
Text // Camilla Johansson
Foto // Richard Ström
Örebroarna är generösa, inte minst under Världens Barn-kampanjen.

Örebroare skänker gärna
Text // Camilla Johansson
Foto // Pressbild
Helt nyligen kom den allra första välgörenhetsrapporten, sammanställd av
undersökningsföretagen AQ Analys och
Userneeds tillsammans med insamlingstjänsten Pennybridge.

Idén att undersöka hur inställningen till
välgörenhet ser ut bland allmänheten
föddes ur att man på senare år sett en
trend där allt fler, både företag och privatpersoner, visat ett intresse för att skänka
pengar till olika välgörenhetsprojekt.
Inför julen 2015 sade sig var femte svensk
kunna tänka sig att ge pengar till olika
projekt istället för att köpa julklappar.

I denna första rapport har de bland
annat tagit redan på hur inställningen
till välgörenhetsorganisationer är
fördelad mellan könen och vilka organisationer som är mest välkända för
den svenska befolkningen. Något som
visar sig är att de flesta skulle vilja ha
större insyn i hur pengarna används,
och hur mycket som kommer fram till
det slutgiltiga målet. I den absoluta
toppen, både när det gäller kännedom
och förtroende, hittar man Svenska
Röda Korset och Rädda Barnen, två av
de organisationer som arbetar med
insamlingen till Världens Barn vars

insamlingsbössor vi under oktober
månad kunnat se ute på gator och torg.
Kanske är det just den känslan av att
man vet vad organisationerna står för
som gjort att Örebro gjort strålande
ifrån sig i denna insamling, inte minst
genom den insamling som bedrivits via
P4 Örebro, som ju når hela länet. Stationen har nämligen, med hjälp av sina
lyssnare, kommit på en hedervärd tredjeplats med 359 893 kronor. På första
och andra plats kom P4 Skaraborg och
P4 Stockholm med 599 865 kronor respektive 499 507 kronor.

Säkerligen har alla som regelbundet
åker buss varit med om det: minuterna
går men ingen buss dyker upp och snart
står det klart att den är kraftigt försenad.

Den 11 oktober meddelade Länstrafiken
att ersättningen för förseningar i den
allmänna kollektivtrafiken har höjts. Blir
det så att man istället tvingas åka bil eller
ta taxi dit man ska, så kan man få upp till
1 110 kronor i ersättning. Förutom ett
höjt maxbelopp ändras också namnet på
ersättningen från Resegaranti till Förseningsersättning. Precis som tidigare kan
man också få ersättning motsvarande en
enkelbiljett om bussen man väntar på är
mer än 20 minuter försenad.
– Ibland blir resan inte som planerat
och vi vill då göra rätt för oss. Ett högre
maxbelopp innebär att också resenärer
som reser en längre sträcka kan känna
sig trygga med att få rimlig ersättning
vid försening, menar Thony Lundberg,
Trafik- och Marknadschef på Länstrafiken
Örebro.

Vi tycker som du. Helgen är bäst!
Vi har utdelning på helgen när observationen är som högst och folk har mer tid att läsa.
Läs mer på www.sdr.se. Välkommen att kontakta Martin Säretun.
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OSMUNDGATAN 2, 703 63 ÖREBRO
TEL 019-10 49 40, MOBIL 0703-09 25 58
E-MAIL sdr512@sdr.se

DET HÄNDER PÅ CONVENTUM
CO NVE N T U M I SA M AR B E T E M E D
BLIX T E N & CO O C H L I F E L I NE P R E S E NT E R AR

SH OW | JULBOR D | F EST
SHOW | JULBORD | FE ST

PETRA MARKLUND DANNY SAUCEDO PETTER PLURA JONSSON
ACE WILDER ELISA LINDSTRÖM DAVID LINDGREN
KVÄLLENS KONFERENCIER K E NNY M ATTS O N

8 & 9 DECEMBER
CONVENTUM ARENA, ÖREBRO

Privatpersoner kan
köpa biljetter på
www.tickster.com
18 års åldersgräns

B O KA N U ! Te l e fo n 01 9 -76 6 4 5 2 5 / b o k n i n g @ co nve n t u m . s e
presenterar

V I N T ERTU RNÉ

2 016

14 april örebro conventum kongress
BiljetteR:
säljs via tickster.com

EP:n
”Famna jorden”
ute NU
Nytt album släpps
i februari 2017

CLUB 700, ÖREBRO
19 NOVEMBER

Lena PH 28/10 Brynolf & Ljung 29/10 Lars Winnerbäck 29/10 Afrodite & Boris René – Motown 5/11
From Sammy With Love 13/11 Christer Sjögren med Sjung Med Spångberg 15/11 Kent 18/11
Jäkelskap i kikarn 19/11 Jonas Gardell 20/11 Staffan Ernestam – De Glömda 16/12
Christmas Night 21/12 17&18/2 After Dark 10/3 Nour El Refai 14/4 Lisa Ekdahl
Se hela programmet på www.conventum.se
Biljetter säljs via tickster.com eller ticnet.se
FÖR MER INFO WWW.CONVENTUM.SE
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Mora träsk till Örebro
Text // Camilla Johansson
Foto // Pressbild
David Kurt öppnar Sushi Yama i Marieberg.

I mer än 30 år har de underhållit barn
och fått dem att dra med sina föräldrar på tigerjakt och mycket annat. Nu
kommer Mora Träsk till Club 700 för en
45 minuter lång föreställning.

Sushi Yama till Marieberg
Text // Camilla Johansson
Foto // Martin Henningsson
Ett nytt Sushi Yama har öppnat på Marieberg Galleria.

Det var hösten 2012 som David Kurt öppnade den första Sushi Yama-restaurangen
i Örebro, och sedan dess har det blivit flera
restauranger i hans regi – bland annat Fratelli, Sorella och Umami. Att etablera sig i
Marieberg är något som funnits i planerna
länge, men först nu är förutsättningarna de
rätta.
– Vi har fått ett riktigt bra läge mitt i gallerian, vid restaurangtorget, så det ska bli riktigt roligt. Det är bra människor som arbetar
där ute också, så jag tror att vi också ska få till
bra samarbeten, konstaterar David Kurt.

Att det nu blir en restaurang till innebär också att han kommer att anställa
mer personal. David Kurt räknar med att
sju-åtta nya medarbetare kommer att
behövas till etableringen i Örebro. Under
de kommande veckorna efter öppnandet
i Marieberg kommer en del finjusteringar
att pågå, bland annat kommer man att
byta ut galleriabelysningen över restaurangen och ersätta den med en egen
belysning för att skapa den rätta atmosfären. På det hela taget är han väldigt nöjd
med utvecklingen för sin verksamhet.
– Det har varit en väldigt bra sommar för
alla restaurangerna. Det märks att det
kommer fler och fler turister till Örebro,

tack vare alla de evenemang som arrangeras av kommunen och Conventum, så
hatten av till dem lika väl som till alla
andra krögare i staden som håller sig kvar
i en hårdnande konkurrens när kravet på
kvalitet ständigt ökar, säger David Kurt.
Redan nu har han ytterligare projekt på
gång, men kan ännu inte säga så mycket.
– Det är inga papper påskrivna än, men
det finns planer på ytterligare en restaurang. Det gäller att ha is i magen, men
går det igenom så kommer det att börja
hända saker i början av 2017, berättar
David Kurt.

Det började 1981 med skivan Kaviar,
sånglekar och tigerjakt, ett resultat av
frontmannen Leif Walters insamlade
material från hans arbete som lågstadielärare. Därmed bröts den tilltänkta
karriären som rockmusiker och den som
barnunderhållare startade.
Det har gått bra. Mora Träsk har sålt
över 1 300 000 barnalbum, mer än 50
000 sångleksvideos och gjort över 5 000
liveframträdanden. Man har också nått
större kretsar än barnfamiljer, inte minst
genom att både Svenska Filharmonikerna
och Sven Melander har framfört paradnumret Tigerjakt, en låt som även har
använts som förmatch-pepp av Svenska
Bandylandslaget.
Mora Träsk spelar på Club 700 20
november 16.30. Dörrarna öppnas 15.45
och biljetter kan man köpa via Mora
Träsks egen hemsida.

NU STARTAR VI NEDRÄKNINGEN!

I HÖST STÄNGER VI!
Allt i butiken
Har du ont? Då har du kommit rätt!
Besök vår hemsida och se våra patientomdömen.
www.andersonchiropractic.se 019-13 82 49
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20%

gäller ej beställningsvaror
Öppet:
måndag-fredag 10 - 18
Lördag 10 - 14

Poppis just nu!

Med våra portar öppnas nya dörrar.
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79,50 kr

Svensktillverkade

·

·

Garageportar Industriportar Dörrar

Nu 129 kr
Spara 70 kr

Shopkins 5-pack

019-24 63 30

Beyblade Shogun Steel

Du hittar oss i Vågen Gallerian Plan 1
Telefonnummer 019-611 49 83
acebook: Lekia Örebro City

Kontakta oss gärna för konsultation, vi finns på
Radiatorvägen 15, Aspholmen, Örebro.
www.portspecialisterna.se

NYHET ABONNEMANG

3 PAR

GLASÖGON FRÅN

199kr
I MÅNADEN
Allt ingår

HOLMQUIST OPTIK SYNSAM · KUNGSGATAN 5 · ÖREBRO
HOLMQUIST OPTIK SYNSAM MARIEBERG · MARIEBERG GALLERIA · ÖREBRO
Erbjudandet är personligt och innebär hyra av tre par glasögon. Månadsavgiften
beror på val av bågar och glas. Synsam äger glasögonen som lämnas tillbaka vid
hyrtidens slut om de inte köps ut. Bindningstid 24 mån, totalkostnad från 4.776 kr.
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H&M Home till Örebro

Rebecka Eriksson och James Bates gör klänning av konst.

Text // Camilla Johansson

Konst på klänning

Från och med hösten 2017 kan man
handla på H&M:s inredningsavdelning
Home i Marieberg Galleria när en av
bara drygt 20 avdelningar läggs till den
redan nu existerande butiken.

Text // Camilla Johansson
Foto // Pressbild
Att olika konstformer och deras utövare
kan stimulera varandra till helt nya
uttryck är inget nytt, men det som uppstod när skulptören och målaren James
Bates och Rebecka Eriksson möttes var
kanske inte helt väntat.

Rebecka Eriksson har en helt egen genre,
hon håller på och etablerar sig internationellt som en ”skäggmålare”, vilket
helt innebär att hon skapar fantasifulla
målningar av män och deras skägg.. Men
dagen då hon var i James showroom för
att hjälpa honom att spänna en duk så
föddes något helt annat.

– Rebecka tog upp en av mina dukar,
virade den om sig och sa ”Du borde
göra en klänning av den här”, berättar
James Bates.
När James är färdig med en målning
så fotograferas den av fotografen PerErik Nilsson, PEN at Work, och trycks
sedan upp på ett lätt elastiskt tyg, som
visade sig fungera utmärkt att arbeta
med.
Sagt och gjort, Rebecka som gått en
designutbildning ritade klänningen
en modell av klänningen och sydde
även upp den, något som sammanföll
med att James Bates fått en förfrågan

om han ville delta på i Design & Formveckan som ägde rum i början av oktober.
Resultatet, en aftonklänning i en
skimrande kaskad av färger, sågs av
cirka 150 personer på Makeriet 6 oktober när den bars av Petra Baastad och
fick ett mottagande som gav blodad
tand. Nu planerar man för ytterligare
två klänningar. Kanske kan det utvecklas till något mycket större i framtiden
– Förutom eventuellt fler klänningar
och kanske annat också så skulle jag
faktiskt vilja ha en skjorta till mig själv
också, konstaterar James Bates.

Det var 2009 som klädkedjan lade inredning till sitt utbud, och man saluför nu en
lång rad produkter som hjälper till att göra
hemmet lite mer hemtrevligt.
Här hittar man något för i stort sett
varje rum i huset, från kök till badrum, från
vardagsrum till barnrum, i form av bland
annat dekorationer, förvaring och mycket
annat som till exempel filtar och plädar
nu när kylan är på ingång. Att H&M Home
nu kommer till Marieberg innebär att den
befintliga H&M butiken kommer att växa,
med 1 500 kvadratmeter och landa på
totalt 2 800 kvadratmeter fördelade på två
våningar i gallerian.
Den större butiken innebär också att
personalstyrkan kommer att utökas.

Industriportar för alla lägen!
Behöver du en ny port till industri,
lant- eller skogsbruk? Vi har ett
brett sortiment och kan hjälpa dig
välja! Vår storlek är din trygghet.
Vi utför självklart service på alla
fabrikat. Välkommen!

Sveriges bredaste
sortiment!
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Örebro

Radiatorvägen 1
Tel: 019-10 24 22

Karlskoga

Hotellgatan 2
Tel: 0586-24 06 99

j o h a n s t e N g å r d Q A A & G y l l e n e p r o m o t i o n p r e s en t e r a r

Ale Möller • Lena Willemark • Lisa Rydberg
Roger Tallroth • Olle Linder • Esbjörn Hazelius
LASSE WELLANDER ROGER PALM Mikael AREKLEV MIKE WATSON ÅKE SUNDQVIST JOHAN STENGÅRD
PATRIK LUNDSTRÖM LINDA FRITHIof OWe sandström (abba original designer) malin Kernby Johan Niehoff
theoriginalband.com

theabbatribute.com

Örebro konserthus
26 december 2016 kl. 19.30
Biljetter: Örebrokompaniet Örebro slott
www.ticketmaster.se, 0771-70 70 70 samt ticketmasterombud

ÖREBRO, Konserthuset

TORSDAG 15 DeceMBeR KL. 19.00

Biljetter: www.julifolkton.com
Presenteras av

MONARCH
MUSIC GROUP

25-26 november

Conventum Arena

www.conventum.se/oow
Biljetter: www.tickster.se

Örebrokompaniet 019-21 21 21
Åldersgräns 20 år
Följ oss på Facebook!
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Sven Dahlberg på Veteranpoolen behöver fler veteraner.

Veteranpoolen
expanderar
Text // Jonas Källgren
Foto // Martin Henningsson

Den nya utbildningen ska ge ÖBO grönytesarbetare med rätt kompetens.

Öbo startar utbildning
Text // Camilla Johansson
Foto // Pressbild

Att hitta personal med rätt kompetens
för grönyteskötsel har visat sig vara
något av en utmaning för Öbo. Därför
börjar man, men start i december, sin
egen utbildning.

12

Utbildningen, som varar fram till november nästa år, vänder sig till 15 ungdomar
i åldern 18 till 24 år. Kravet för att få vara
med är att man har en avslutad gymnasieutbildning bakom sig och inte just nu går
någon annan form av utbildning.
– Man får också betalt under utbildningen. I
samråd med Arbetsförmedlingen anställer
vi dem hos oss på Öbo medan utbildningen
pågår, inom ramen för arbetsmarknadsintroduktion, berättar Petter Runesson, chef
för Fastighetsskötsel, IT och Säkerhet hos
Öbo.
Att man valt en nedre åldersgräns har att
göra med att det finns moment inom arbetet som kan vara farligt, som till exempel att
arbeta med motorsåg.

För att kunna fungera som arbetsmarknadsintroduktion krävs också teoretisk
utbildning, och eleverna på kursen kommer
att sitta i skolbänken cirka 40 dagar av den
totala utbildningsperioden för att få lära
sig den teoretiska sidan av yrket. Varje elev
kommer också att få en personlig handledare bestående av personal från Öbo, som
bland annat kommer att utvärdera vad
eleven lär sig under den teoretiska delen
av utbildningen. För att ytterligare öka
tillgången på utbildad grönytespersonal så
kommer även 15 av Öbos anställda själva få
utbildningen.
- Tidigare fick vi vår grönytespersonal
från utbildningen på Kävesta, men den är
numera nedlagd. Vi är säkerligen inte de
enda fastighetsägare som har haft detta
problem och jag ser det som rätt självklart
att de som går kursen kommer att få arbete
när den är slutförd, antingen hos oss eller
hos våra kollegor, säger Petter Runesson.

Veteranpoolen är ett rikstäckande
bemanningsföretag som sysselsätter
pensionärer inom olika yrkesområden.
Sedan i mars i år finns man i Örebro,
och nu letar man efter fler arbetssugna
pensionärer.

Från kontoret på Köpmangatan i Örebro
administrerar Sven Dahlberg, lokal franchisetagare, uppdrag över hela länet.
– De som arbetar för oss är anställda för
varje enskilt uppdrag och man är anställd
under den tid som uppdraget.
I dagsläget är ett 60-tal pensionärer
knutna till Veteranpoolen Örebro. Företaget erbjuder ett brett spektra av tjänster,
från barnpassning och läxläsning via
städning och IT-tjänster till snickeriarbeten, tapetsering, rörmokeri och det
mesta som man kan tänkas vilja ha hjälp
med i trädgården. De flesta tjänsterna
täcks av rut- och rotavdrag. Man erbjuder
också tjänster till de som till exempel inte
längre orkar göra sina inköp på grund av
ålder eller sjukdom.
– Några arbetar vidare inom de yrken de
hade innan de gick i pension, det finns
en massa kunskap hos de som arbetat
som till exempel snickare eller målare i
30-40 år. Sedan finns det de som inte alls
vill arbeta med det de gjorde under sitt
yrkesliv, utan vill ägna sig åt sin hobby,
till exempel trädgårdsarbete, säger Sven
Dahlberg.
Att vara med i Veteranpoolen har också
en social aspekt. En gång i månaden träffas
man för att fika och umgås.

– Det blir precis som när man var ute i
yrkeslivet. Det finns flera anledningar
till att man väljer att arbeta vidare efter
pensionen, en del vill helt enkelt fortsätta
arbeta, andra har det tufft ekonomiskt och
så finns det de som upptäcker att det inte
riktigt var som de trott att vara pensionär,
det blir ensamt och man har inget att göra.
Efterfrågan har växt kraftigt sedan
starten i mars och man söker nu efter fler
pensionärer som vill arbeta några timmar
i veckan.
– Vi satsar på att bli 100 personer i Örebro,
mellan 20-30 personer i Hallsberg/Kumla,
och lika många i Lindesberg/Nora. Just nu
arbetar vi därför hårt med rekrytering, så
om man har gått i pension men vill arbeta
extra är det bara att höra av sig till mig.
Veteranpoolen tar inte bara på sig småjobb, utan har även möjlighet att ge sig på
större projekt.
– Vi har till exempel byggt ett hus uppe på
Domarringen, ett monteringsfärdigt hus
där vi även tog hand om grund och byggde
altan. Sedan blev vi kontaktade av grannen
som också ville ha hjälp.
Det är ofta så det funkar - någon ser
att Veteranpoolen är hos en granne och
jobbar, och så sprider sig kunskapen om
företaget som ringar på vattnet. Sven
Dahlberg är nöjd med starten, och menar
att det här är ett företag som behövs. Och
med tanke på att Veteranpoolen nationellt
numera sysselsätter 11 000 pensionärer
är det nog inte bara han som är nöjd.

Njut av ett smakäventyr
hos Bröderna i Hallen!

BELLA I

TA

Välkommen till Saluhallen i Örebro, en plats som
utvecklas med gott käk, delikatesser och mer plats
för alla besökare. Hos Bröderna i Hallen skämmer
vi bort dig med smakupplevelser och god dryck.
Slå dig ner i vår restaurang i Saluhallen,
eller i vår bistro. Ta med dig människor du gillar
och njut av ett smakäventyr. Vi ses.

LIA

Janne och Kicki Wilhelmsson, Joe Divine

Dofterna, smakerna, ljuden och känslan.
Välkomna till en lite italiensk värld i hjärtat av Örebro

Saluhallen i Örebro • Tel: 019-13 11 00
Öppet: mån-tors 11-21, fre-lör 11-22, sön 11-16

Bröderna i Hallen AB,
Kungsgatan 13, 702 11 Örebro
Beställ bord på 019-707 04 50
Mer info på www.brodernaihallen.se
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Dubbla dansgolv för 40-plussare.

Legend på Harrys
Text // Jonas Källgren
Foto // Pressbild
Harrys bjuder in till retrokväll den 4
november.

Då återkommer klubbkonceptet Legend
och den här gången satsar man på två
dansgolv med det bästa från 80-talet och
framåt i form av disco, schlager och andra
hits.
– Legend är en idé som jag har haft under
ett par år. Jag är själv 50 plus och det finns
ett stort behov av de som är 40-45 och
uppåt att kunna gå ut och dansa och umgås
några gånger per år, berättar Mats Lindström, initiativtagare och arrangör.

Vid tidigare Legendkvällar har man
även haft livemusik med coverband men
den här gången ligger fokuset på dansgolven.
– Det blir två dj:s, en kompis från Västerås
och så lirar jag själv. Det blir inget band
den här gången men det är möjligt att
det kommer tillbaka till framtida arrangemang.
Förra gången det begav sig var på Nivå
i våras men nu flyttar man alltså in på
Harrys vilket Mats ser som positivt.
– Nivå var ingen riktigt bra lokal för detta,
vi kunde exempelvis inte erbjuda mat,

Truly Asia

så nu kör vi på Harrys där vi kommer att
ha två dansgolv med dansanta låtar. Det
blir disco, schlager, funk, rock och mer.
Vi kommer att ha olika musikinriktning
under olika tider på dansgolven under
kvällen.
Mats betonar att det finns en stor
potential i en sådan här kväll där man satt
rekommenderad ålder till 35 plus.
– Det har funnits liknande arrangemang
tidigare men då ofta för 25 år och uppåt.
Och du vet, när vi går ut och så kommer
våra barn... Vi har tittat på ett liknande
koncept i Karlstad och där kommer det

mellan 400 och 700 personer till en sådan
här kväll. Det borde fungera även i Örebro.

Hur ofta tänker du att Legend kan
återkomma?
– Det här är lite upp till örebroarna själva
nu att visa att man vill ha det här. Men
fungerar det kan jag tänka mig 2-3 gånger
under hösten och vintern och ett par
gånger under våren.
Legend öppnar upp portarna klockan 18
den 4 november och entréavgiften är 120
kronor. För matgäster är det fri entré.

MEZA
Libanesisk Restaurang
Catering, Aktiv matlagning

Örebros godaste kolgrill!
Mat från grunden
Lunch vardagar 11.30-14.00

Öppettider:
Mån-fre 17–sent | Lör–sön 16–sent

www.miisoo.se
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stortorget 16. tel. 019-100 537

Rudbecksgatan 7 (BEHRN CENTER)

Öppettider:
Mån-tors 11.30-21.00
Fre 11.30-22.00
Lördag: 12.00-22.00
Söndag: 13.00-21.00

702 11 Örebro | 019-12 30 40
www.mezaorebro.se

Järntorgsgatan 6 • 70361 Örebro
Tel: 019-127719 • info@yerevanmangal.se

40-70%
PÅ ALL SPORT!

Sport har aldrig varit billigare!

Stadium Outlet, Aspholmen, Örebro. Vard 10-19 Lörd 10-16 Sönd 11-16.
www.stadiumoutlet.se
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Mycket att välja på under Halloweenhelgen.

Hiphop och reggae på Halloween
Text // Jonas Källgren
Foto // Peter Knutsson
Halloween växer för varje år som går och
givetvis anordnas det festkvällar runt om i
stan denna helg.

På Ritz lovar man att väcka liv i spökkänslan och skrämma igång en fest utan dess
like och satsar därför på både fredags- och
lördagskvällen. De som väljer att klä ut
sig belönas med fri entré före klockan
22.30 om man dessutom har klickat i ”jag
kommer” i deras Facebook-event. En jury
bestående av Partydvärgen belönar bästa
dräkt under kvällen med ett pris på 1 500
kronor. Däremot är det inte tillåtet att dra

på sig clownliknande kostymer vilket känns
som ett vettigt beslut med tanke på den
senaste tidens clownincidenter.
Även Satin satsar på Halloween och
man gör det i norrländsk hiphop-stil. Till
fredagen den 28 oktober har man bokat in
Cleo på scen och de supportas av Broder
John. Båda akterna tillhör det norrländska
musikkollektivet och skivbolaget Random
Bastards.
Cleo kallar sig själv för "den svenska rappens mamma" och har efter drygt tio år på
den svenska hiphopscenen samlat ihop en
bred erfarenhet genom samarbeten med

Välkommen på lunch kl 11 - 14
Dagens husman 79:Inkl salladsbuffé, dricka, kaka och kaffe

För avhämtning 59:-

Erbjudande Á la carte
Fläskfiléplanka
och en stor stark
Gäller måndag – torsdag året ut.

99:-

Din kvarterskrog på Norr!
16

Bromsplan 2-4 Örebro • 019-10 78 44
www.restaurangrio.se

artister som Linda Pira och Adam Tensta.
Debutalbumet kom 2011 och tre år senare
följde hon upp den med den prisbelönade
EP:n Vem E Han som hon gjorde tillsammans med Kristin Amparo. Hon har vunnit
flera priser för sina liveframträdanden
så spelningen på Satin denna kväll lovar
mycket.
Även Satin har ett pris till bästa utklädning och här går vinnaren hem med 1 000
kronor. Jury på Satin är Örebro Popklubb.
Alla goda ting är som bekant tre och
därför tipsar vi även om Plektrum som
spökar ut hela lokalen under fredagen.

Förutom en passande dryckesmeny med
blodiga drinkar och shots satsar man även
på livemusik i form av LöstFolk. Reggaegruppen ligger bakom låtar som Aina älskar
Reggae, Nya Sverige och Starka.
I övrigt utlovar Plektrum happenings,
pris för bästa outfit och Scary hours, vad
det nu är, men vi tror att det är en Halloween-ifiering av det klassiska Happy hour.
Plektrum öppnar upp sina dörran redan
klockan 18.

Spela Curling!
Boka hallen och spela med dina vänner,
företag eller förening!
boka@curlingcenter.se • www.orebrocurling.se

Curlinghallen Trängens IP

Julbord
på Sätra Brunn

Från den 19/11 dukar vi
upp vårt härliga julbord!

Välkomna på Mysigaste Kafé
I kumla och prova vår godaste räkmacka.

Tor-lör
Sön

Hagendalsvägen 30 i Kumla.
Öppettider: vardagar 10-17 • Lördag och söndag 12-16
Gilla oss på Facebook så du inte missar nyheter och events!

Allt inom VVS!

495 kr/pers
495 kr/pers

cember

Förboka på tel. 0224-546 00
www.satrabrunn.se

www.kafetillsalu.se

Vi är hela Örebros rörmokare!

Jul markna
d
3-4 de

Alltid fast pris!

Ring oss för kostnadsfri offert!

VATTEN ÄR DET VIKTIGASTE I DITT HUS.
LÅT DÄRFÖR OSS SOM KAN VATTEN TA ETT HELHETSGREPP FÖR DITT NYA BADRUM!
Vi bygger ditt nya badrum på totalentreprenad och helt efter gällande
våtrumsregler. Ett fast pris från början utan tillkommande
överraskningar! Vi kan VVS och badrum, hos oss får du en personlig
kontakt. Vi lämnar alltid över en badrumspärm med all dokumentation
om ditt nya badrum och självklart även ett godkänt våtrumsintyg.

INSTALLERAT & KLART!
NYTT BADRUM!
ALLTID FAST PRIS!
VI ÄR HELA ÖREBROS RÖRMOKARE
ALLT INOM VVS!
ALLTID FAST PRIS, PÅ ALLA TYPER AV JOBB.
Kontakta vår serviceledare Jesse på
070-637 70 60
jesse.laine@svenskvvsinstallation.se

RÖRMOKARE • DIREKT • ALLT INOM VVS • ALLTID FAST PRIS • SNABB SERVICE • BADRUM
Svensk vvs installation AB org.nr 559044-9715 / Innehar F-skatt och är momsregistrerad
Ansvarsförsäkring genom Länsförsäkringar Bergslagen / Tel: 070-637 70 60 / E-post: info@svenskvvsinstallation.se

Butikens öppettider: 07.00 -16.00
Stångjärnsgatan 2, Örebro

Tel. 019-26 56 30
www.servicestyrkan.se

SE ÖVER ER LOKALVÅRD
1. Om intresse finns kommer vi och mäter av era
lokaler samt tittar på era behov.
2. Vi erbjuder en kostnadsfri kalkyl, där vi kan städa
hos er i 3 månader.
3. Om ni är nöjda så skriver vi ett servicekontrakt.
GOLVVÅRD • FÖNSTERPUTS • HYGIENARTIKLAR • SERVICEKONTRAKT
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Gladys Del Pilar
– återvänder med soul
Text // Ulf Hjleting

När Gladys Del Pilar bodde i Örebro
var hon med i band som Holy Message
och Big Deal. Den 5 november kommer
hon och Afro-Dite till Conventum med
Motown.
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– Åh jisses! Det där känns som hundra år
sedan. Holy Message och Big Deal. Det var
inte igår precis, men det var så allt började. Jag och min syster Ann började som
körtjejer i Holy Message och jag tror att
det var på grund av att sångaren Mickes
flickvän kände min syster, säger Glady Del
Pilar och fortsätter:
– Sedan vet jag inte hur Magnus Sjögren
fick reda på att vi sjöng, men en dag stod
han där i Gul & Blå-butiken jag då praktiserade på och frågade om jag och syrran
ville sjunga med Big Deal. Jag fick en skiva
kommer jag ihåg. Det här var ju jättestort
för oss och det var då Big Deal låg på
Svensktoppen. Tänk också på att detta var
långt långt före alla talangprogram på tv
typ Idol.
1974 kom Gladys och hennes tvillingsyster Ann (idag Consuelo Del Pilar) från
Sydamerika och Ecuador till Örebro och
Sverige. Det blev Beckasingatan i Karlslund och familjen Werner.
– Vår mamma har alltid varit väldigt
lyhörd. Efter sex månader kunde vi prata
svenska och när vi var stora nog blev
det Kulturskolan. Där fick jag prova på
alla möjliga instrument; fagott, cello, fiol

och gitarr, men det blev till slut sång. Jag
ångrar lite att jag inte lärde mig något
instrument. Det hade jag haft nytta av nu.
Jag komponerar en del själv och då är det
bra att kunna ett instrument.
Redan under uppväxten visste Gladys
vad hon ville bli – stjärna.
– Så fort någon frågade vad jag ville
bli när jag blev stor svarade jag alltid
“stjärna!” Jag visste precis vad jag ville bli.
Sånguppdraget i Big Deal innebar en
hel del turnerande runt om i Mellansverige. Något som Gladys inte hade något
emot och som sedan dess inte heller har
upphört. Det blev några år tillsammans
med Big Deal och under den tiden var hon
även med och startade studion Eagle One
tillsammans med bland annat Niklas Windahl på Örnsro industriområde.
– Tänk att ha tillgång till en studio 24
timmar om dygnet veckans alla sju dagar,
dag som natt! Vi kunde göra precis vad vi
ville och testa galna låtidéer och experimentera. Det här var en oerhört lärorik
tid och vi lärde oss massor. Jag gjorde
bland annat en demo som jag skickade
runt till de flesta skivbolagen som också
tackade nej.
Men ett skivbolag, skapat av sex
stycken dj:s, hörde av sig. De som hörde
av sig var Denniz Pop och Stonebridge
och de var inte intresserade av låtarna
utan av den som sjöng dem.
– Det slutade med att jag sjöng på en av

deras houselåtar, Hi low hi low Dance
Floor.
Gladys blev signad av skivbolaget och
medverkade på SweMix Nordic Beat-turnén. Året var 1989 och både Papa Dee och
Kayo var med. Tunnbindargränd i Örebro
byttes mot att bo i kappsäck hos vänner i
Stockholm.
– Sedan dess har jag fått slå mig fram som
artist.
Ett av jobben var bland annat att köra
på Dr Albans platta Hello Afrika och att
sedan följa med på hans Europaturné. Att
bo i Stockholm gjorde henne helt enkelt
mera synlig och det genombrottet kom
också med ABBA – The True Story på
Berns 1993.
– Jag fick en roll och det gick bra. Över en
natt visste alla vem jag var och det var
jag inte riktigt beredd på, jag fick lite lätt
panikångest nästan över all uppmärksamhet. Det har verkligen varit en resa.
Början på Afro-Dite var ett telefonsamtal från Frank Ådahl. Han frågade om
Gladys och Blossom Tainton, som då hade
gjort en show tillsamman, kunde tänka
sig en företagsshow i Singapore.
– Jag svarade ja nästan omedelbart. Vi
hade inte någonting. Inga låtar, ingen
inrepad show att spela i Singapore, haha!
Så det var bara att sätta igång. Jag ringde
till Blossom och skrek: nu åker vi!
Kayo jobbade vid detta tillfälle för
Swedish Match men längtade efter musi-

Foto // Peter Knutson
Showen Motown innehåller låtarna från förr.
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Foto // Mats Bäcker

Boris René gästar Afro-Dite och Motown.

ken igen. De ringde henne och Afro-Dite
var bildat. Och Singapore blev det, med
show och allt. Efter det medverkade de på
Cancergalan och det var då som Christer
Björkman hörde av sig. 2002 medverkade
de på Melodifestivalen med Never Let It
Go som vann den svenska delen av tävlingen. Det blev sedan en åttonde plats i
Saku Suurhall i Tallin.
De medverkade även i Melodifestivalen
2003 och senast 2012.
– Vi missade att ta oss till final. Vi var
favorittippade. Efter det har det rullat på.
Vi är ju egentligen tre solister som även
gör vår egen grej.
Efter framgången på Berns Salonger
ger sig nu The Music of Motown featuring Afro-Dite ut på Sverigeturné.
Mellan november 2016 och april 2017

besöks över 30 orter från Malmö
i söder till Luleå i norr.
Repertoaren kommer
bland annat att bestå
av tidiga Motown,
låtar med artister
som exempelvis
Aretha Franklin, Etta James,
James Brown,
Stevie Wonder
och Diana Ross and
The Supremes. Men
även låtar från artister
som influerats av Motown.
Exempelvis Beyonce, Whitney
www.viskanspa.se
Houston, Bruno Mars, och Pharrell Williams. Showen bjuder på ett pärlband med
”some real genuine soulmusic”.

Den 5 november kommer
Gladys och Afro-Dite
till Conventum med
Motown. Men utan
Kayo som efter
ett besked att
hennes cancer
var tillbaka
valt att inte
följa med på
höstens turné.
Hon ersätts nu
av Jessica Folcker.
Gästar under besöVISKAN EKERÖ
ket i Örebro gör Boris
René, som medverkade i
årets Melodifestival. Med på scenen
finns också Anders Bertilsson, Simon
Lingmerth, Maria Franzén, Caroline

Jag är tacksam för varje år
jag kan få göra det
jag älskar mest av allt
– att sjunga.

Johansson Kuhmunen, Bill Sundberg och
Anja Björck.
Gladys brukar komma på återbesök till
sin gamla hemstad med jämna mellanrum. Hennes man Christer Bergh kommer
ursprungligen från Stora Mellösa, så det
blir en del besök där. Men även Örebro.
– Ja, jag har varit med och gästat några
gånger på Allsången på Strömpis som
Magnus Sjögren håller i.
Gladys vet vad hon kommer att göra
fram till maj 2017. Sedan blir det något
nytt.
– Jag är tacksam för varje år jag kan
få göra det jag älskar mest av allt – att
sjunga.

Svensktillverkade pooler och spabad

Spakampanj
t.o.m. 31 okt
2016

Svensktillverkade pooler och spabad

019-58 58 90
Gesällgatan 3, Kumla
www.tegespool.com

TEGES
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SWIMMINGPOOL & SPA

KRAFTIGARE SKAL – FÖR VÅRA ÅRSTIDERS SKULL.

I Skene, Västergötland, bygger vi våra spabad för svenska förhållanden. Exempelvis har vi
marknadens tjockaste skal, vilket reducerar ljudet, ger extra isolering och gör det energisnålare.
Och tillsammans med våra återförsäljare får du dessutom ett tryggt och enkelt ägande med
service och support nära dig. Välkommen till Viskan Spa, Sveriges enda spabadstillverkare!

019-58 58 90
Gesällgatan 3, Kumla
www.tegespool.com

Traditionell färg

Byggnadsvård

Vi
har fyllt
med
Färg
&butiken
Byggnadsvård
personliga och roliga julklappstips!

Vi firar 1 år

i ny regi
ALLA HÖSTENS
NYHETER

20% rabatt

• ÄGGOLJETEMPERA
• LASOL LINOLJEFÄRG

Gäller 29/10 - 1/11

• OTTOSSON LINOLJEFÄRG
• SLAMFÄRG• TJÄRA

Utvalda varor

MIDSEASON SALE

• PIGMENT • LINOLJA
• BESLAG
• SÅPA
• GOLVBEH • TAPETER
• LINDREV • ELART
ISOLERING
• SMIDE
• GJUTJÄRN

Upp till

NYHETER FRÅN
WEARHOUSE

30% rabatt

(dras av i kassan)

• EMALJ, INREDNING MM MM

Vi bryter vår äggoljetempera & linoljefärg
med traditionella äkta pigment.
Välkommen! Att besöka oss eller gå in på
www.ovolin.se för info & öppettider.
Tegelmagasinet, Kvarnfallsvägen,Välkomna
705 93 Örebro,
71 81i Örebro!
till019/22
vår butik

Info & öppettider: www.ovolin.se
Tegelmagasinet i Karlslund/Örebro. Tel: 019-22 71 81

2 PLAN

Klipp ut och ta med annonsen
till butiken och du får

Drottninggatan 38 Örebro
Tel. 019-611 52 92
Mån-fre 10-18, lör 10-16

30%
På en vara.

OBS gäller ej på ytterplagg
(Gäller t.o.m. 12/11)

STILMAGASINET

• MÖBLER • INREDNING • KLÄDER • SMYCKEN

E N G E L B R E K T S G ATA N 2 4 , G A M L A S TA N , Ö R E B R O

019-10 39 70

w w w. s t i l m a g a s i n e t . s e

Följ oss
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Att uppleva Amsterdams kanaler är ett måste, antingen på cykel över broarna eller på en båttur.

Amsterdam på
tolv timmar
Text och foto // Sanna Rosell

Amsterdam är den perfekta weekendstaden i Europa att möta hösten i. Följ med
på en rullande resa på cykel och upplev
världens bästa äppelkaka, trendig konst
och en restaurang för morsgrisar – allt
på tolv timmar.
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10.00 Upplev staden bäst på hjul
”Det finns inget som rullar så bra som en
amsterdamsk cykel”, säger killen i disken
där jag hyr min cykel över dagen. Han
har rätt. Det är i cykelsadeln man upplever Amsterdam som bäst. Det sägs vara
Europas bästa cykelstad tack vare sina
avskilda ”motorvägar” för snabba cyklister och de många smågatorna längs kanalerna. Den ”gröna vågen” inom turismen
bidrar också till att Amsterdam klättrar
på listan över weekendstäder – cykla är
både miljövänligt och ett hälsosamt sätt
att göra staden på. Morgonen är rosig och
min knallröda kappa fladdrar i vinden när
jag rullar uppför, nedför och tvärsöver

Amsterdams gator. På mina två hjul är jag
en del av stadspulsen och sugs snabbt in i
farten på cykelmotorvägarna. Det dröjer
inte länge innan jag förstår de hemliga
tecknen oss cyklister emellan. Här är det
blinkers, händer, blickar och vinkningar
som är språket mellan de tvåhjulsburna.
Vi äger vägarna och bilarna är sekundära.

12.00 Fikapaus med berömd äppelkaka
Två timmar senare står cykeln och pustar
ut utanför ett café i kvarteret Jordaan. Jag
själv sitter och njuter av eftersmaken av
kanel och vanilj på tungan. Äppelkakan på
Café Winkel43 är vida känd och jag förstår
varför. Med knäckig kant och sirapssegt
inre är det en äppeldröm som förtjänar sitt
goda rykte. Det här var länge Amsterdams
arbetarkvarter innan trendvågen sköljde
in och Jordaan blev synonymt med begreppet hipster. Men arbetarsjälen lever kvar
och byggnaderna skvallrar om det hårda
liv många levde här.

Det finns fler cyklar än invånare i Amsterdam", säger cykeluthyraren.
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Amsterdams centralbibliotek är en mötesplats för både stadsbor och besökare.

13.00 Marknadsmat och mikrobryggerier
Kafégästerna vid bordet bredvid berättar
att en helg i Amsterdam luktar nybakt
bröd och gräddade våfflor. ”Istället för
turisttäta Noordermarkt med kitsch och
krimskrams får du en mycket genuinare
upplevelse på Lindengrachts marknad”,
tipsar de mig. Jag cyklar vidare direkt och
kommer precis i tid till en ny laddning
hembakt bröd kommer ut ur ugnen. Som
alla andra på marknaden köper jag en
hembakad limpa med guldgul, holländsk
ost på som lätt lunch och ett par stroopwaffles, sirapsvåfflor, som efterrätt.
Amsterdam har en ölkultur som bokstavligen jäser just nu. Heineken i alla
ära, men just nu är mikrobryggerier är
lika inne här som i många andra delar av
Europa. Proeflokaal Arendsnest säljer de
holländsk öl från hundratals olika mikrobryggerier.
Många bilvägar har särskilda filer för höghastighetscykling.

15.00 Paus på Openbare Bibliotheek
Ett av Amsterdams alla bibliotek är
särskilt intressant. Det är inte bara en

förvaringsplats för dammiga böcker,
utan en arkitekturpärla byggd i supermodern stil. Likt en strandad fisk ligger
biblioteket precis intill havets strand och
fjällen glänser i silver. Det är givetvis, som
överallt i Amsterdam, lätt att cykla hit
och dessutom ett skönt avbrott från suset
och bruset i centrum. Vi går in och spanar
upp genom de många våningsplanen. Den
sobra designen går igen i varje detalj och
de stilrena detaljerna liksom slingrar sig
genom byggnaden. Det är öppna planlösningar och kala väggar, men ändå tyst och
stillsamt. Lite bokblädder och aningen
tidningsprassel är det enda som hörs. Om
man som besökare vill ha en stunds ro
innan kvällens aktiviteter drar igång, är
det här det rätta stället.

18.00 Mättande mat på Restaurang
Moeders
Det är lätt att bli mammig på restaurangen Moeders. Precis som namnet
antyder är hela stället dedikerat till allas
våra mammor, både på menyn och på väggarna. Hundratals, ja kanske tusentals,
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Amsterdams arkitektur är en mix av gammalt och nytt. Här moderna Sciene Center NEMO.

foton på olika mödrar tapetserar väggarna. Maträtterna heter Grete, Danielle
och andra kvinnliga namn, gissningsvis
någons kära mor som lagade just den
där specialiteten. Maten är god, vällagad
och rejäl holländsk. För köttätaren finns
stekar och köttfärslimpa, med smörigt
potatismos och kokta grönsaker med
örtig twist. För vegetariska alternativ
har Moeders mustiga soppor och gröna
gratänger. Jag äter en tomatsoppa som,
nästan i alla fall, är i klass med min
mammas mat! Efter vår middag hamnar
såklart även min mamma på Moeders
vägg.

20.00 Beats och bubbel på museum
Är du en konstintresserad besökare är
Amsterdam din stad. Är du inte konstintresserad så kommer du att bli det.
Efter mammamiddagen fortsätter vi ut i
kvällen. Det är passande nog fredag och
vi styr våra cyklar mot gatan Paulus Potterstraat. Van Goghs museum är en konstupplevelse utöver det vanliga. Den holländske konstnären är mest känd för sina
drömtolkande verk och för att ha skurit
av sig örat. Men besök detta museum,
tillägnat enbart honom, en fredagskväll
så får du veta mycket mer. Varje fredag
bjuder museet in till en gratis förfest med
mingel, klubbkänsla och dj:s. Med ett glas
vin i handen och dova beats i bakgrunden
får konst en helt ny mening!

Tips!

• Flyg med Örebro Airports nya linje till Groningen,
som ligger bara två timmar från Amsterdam.

• Vad indisk mat är i London, är det indonesiska köket i
Nederländerna. Prova!

• Kvarteret Gerard Doustraat är just nu på uppgång i

Amsterdam och roliga butiker med spännande utbud poppar
upp titt som tätt.

Adresser

Van Gogh Museum, Paulus Potterstraat 7A, www.vangoghmuseum.nl
Moeders, Rozengracht 251, www.moeders.com/en/home
Café Winkel, Noordermarkt 43, www.winkel43.nl

Openbare Bibliotheek, Oosterdokskade 143, www.oba.nl

Proeflokaal Arendsnest, Herengracht 90, www.arendsnest.nl

Vi har det breda sortimentet

Controllern
Real Estate

Välkommen in

Höstnytt från Rieker.

Lokalen finns i Pilängen, Örebro

Nöjd Hyresgäst.

Hyr en Lokal för det mindre företaget
Inflytt hösten/vintern 2016-17
24

Kontakta: anders@bistamekan.se Tel. 070-375 70 75

Invigning vecka 45 med start den 8/11
8/11
9/11
10/11
11/11
12/11
12/11
13/11
13/11
15/11

kl.18.00
kl.18.30
kl.18.30
kl.19.00
kl.18.00
kl.20.00
kl.15.00
kl.19.00
kl.18.00

Spökbruden Rysmysig storytellning för barn och ungdomar.
Invigning av Turist-& Evenemangsbyrån, bokrelease och folkdansuppvisning.
Invigning av Biblioteket Björn Ranelid inviger och föreläser under kvällen.
Stor Invigningsfinal av hela Sjöängen med Charlotte Perelli, Bohuslän big band m.fl UTSÅLT!
Musikskolans Jubileumskonsert Musikskolan firar 50 år.
Dans till Mats Bergmans
Länge Leve Laila Musikföreställning om Laila Westersund med bl.a. Carina Perencranz.
Jag - Selma Carina Perencranz i en föreställning om Selma Lagerlöfs liv och författarskap.
Höstkväll för företagare och andra intresserade av kommunens utveckling. Boris Lennerhov är kvällens gäst.

För hela årets program se: www.visitaskersund.se

Carina
Perencranz
Magnus
Bäcklund

Black Jack

Ronny
Eriksson

Konsthall

” I JULETID”
Christer Sjögren, Magnus Johansson
& Marcos Ubeda

Konserter

Teater

Dans

Musikskola

Turistbyrå

BILJETTER

ÖPPETTIDER

KONTAKT

BESÖKSADRESS

och många fler

...

Biograf

Bibliotek

Högstadieskola

Boka biljetter via www.visitaskersund.se Måndag-fredag 09.00-18.00
Serviceavgift tillkommer på biljettpriset. Lördag 11.00 - 14.00
Samt en timme före föreställning.
0583-820 00
sjoangen@askersund.se

Drottning Kristinas Väg 2

www.sjoangen.askersund.se
www.visitaskersund.se

Vi Ses !
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Ny platta i present
När Anders F Rönnblom fyllde 70 år
fick han en inspelning av en ny platta
i present av sina närmaste fans. Den 5
november blir det skivsläpp på Scandic
Grand.

Merit Hemmingson byter aldrig ut sin Hammond B3.

Hammond B3 och trummor
Text // Ulf Hjelting
Foto // Pressbild

Hon kommer från en liten by i Åre
kommun i Jämtland men idag bor Merit
Hemmingson på Gotland och har nyss
släppt sin första skiva med enbart egna
låtar. Den 23 november kommer hon
till East West.
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I början av 70-talet spelade hon in tre
album med tolkningar av svensk folkmusik, producerade av Bengt Palmers, som
alla tre blev guldskivor: Huvva, Trollskog
och Bergtagen. Det var då något helt nytt
– att harmonisera och rytmisera gamla
folklåtar i pop- och jazzdräkt. Skivdebuten kom dock innan dess, 1967, med plattan Discoteque Dance A Go. Men redan
i mitten av 1950-talet hade Merit Hemmingson spelat piano i olika jazzinfluerade dansorkestrar hemma i Jämtland.
Efter studentexamen flyttande hon
till Stockholm och blev där en återkommande artist som uppträdde på Nalen. I
mitten av 1960-talet övergick hon till att
spela Hammondorgel helt och hållet. Det
har blivit några egna låtar under åren,
men aldrig ett album bestående av enbart
eget material. Inte förrän nu.

Plattan heter kort och gott Merit och
släpptes i september. Den är producerad
av Tobias Fröberg ihop med Ola Hultgren
och Merit.
– Inspirationen till låtarna kommer inifrån mig själv. Jag har tidigare inte haft
självförtroende stort nog att göra en
platta med enbart egna låtar förens nu.
Det har blivit någon enstaka låt här och
där, men inte mer.
Nu är så att säga ”proppen ur” och de
plattor som Merit Hemmingson släpper
i framtiden kommer enbart att innehålla
egna låtar. Den 23 november kommer hon
till East West.
– Det kommer mestadels att bli låtar från
nya plattan och någon gammal goding.
Vad blir det för sättning?
– Det blir jag och så trummisen Ola (Hultgren). Hammond, trummor och så lite
sång.
Som Trummor & Orgel och legendariska Hansson & Karlsson?
– Precis. Förutom sången då.

Har du aldrig funderat på att byta din
Hammond mot en Farfisa eller ett
Fender Rhodes?
– Jag har testat att spela lite synth, men
det är inte min grej. Det ska vara en Hammond B3:a. så är det. Jag gillar att när det
är två manualer och lite baspedaler att
stampa på. Då känner jag mig hemma.
Inte ens att banta ned till en L100?
– Nepp. B3 ska det vara.

Du bor på Gotland numera. Längtar du
aldrig hem till Åre?
– Jovisst gör jag det ibland. Men jag fixar
inte kylan. Jag avskyr när det är kallt.
Jag vill ha sol och värme och då funkar
Gotland perfekt. Där kan jag sitta och
komponera.
Och när kommer nästa skiva?
– Så långt har jag inte tänkt än. Nya plattan kom som sagt i september och nu ska
vi ut på turné. När den är klart så får jag
tänka över vad det blir nästa gång. Lite
låtidéer finns och jag hoppas det dyker
upp fler under turnén.

25 plattor har det blivit under hans långa
karriär som musiker. Den senaste är
inspelad i anrika Atlantis studio i Stockholm. Men den plattan tillkom på ett
lite annorlunda sätt. Den var nämligen
en 70-årspresent från fansen och som
resulterade i en unik liveinspelning. Den
5 november är det dags för skivsläpp på
Scandic Grand.
– Ett 30-tal F-heads slöt upp denna
eftermiddag i maj i Atlantis studio. Jag
specialskrev fyra nya kompositioner och
bjöd in några musikervänner att gästa
AFR Band, säger Anders F Rönnblom om
inspelningen.
Det bestämdes också att inspelningen
skulle ges ut på vinyl och dessutom ingå
i det redan påbörjade projektet Freak
Show. Den 24 maj spelades skivan in med
ett förstärkt AFR Band, och allt dokumenterades även på film. Plattan har fått
namnet Historien ligger framför oss –
AFR Band Live i Atlantis studio och innehåller de fyra låtarna Historien, Down
On Freak Street, Jupitertid och Lovene,
samt spåret Practical Joke hämtat från
den kommande plattan Freak Show som
släpps våren 2017.
Vad kommer vi då att få höra på Scandic Grand?
– Det blir en konsert med AFR Band med
den skillnaden att vi också spelar låtarna
vi spelade in i studion. Totalt kommer vi
under november att göra sex stycken liknande konserter i andra städer.

Du fick det här i present av ett gäng
F-heads. Kommer de att delta på konserten?
– Några brukar alltid dyka upp. De känner
mig sedan länge och vi har träffats många
gånger. Nu var det ett tag sedan jag var i
Örebro. Tror det var i Stadsträdgården för
några år sedan.
Plattan kommer att ges ut på Vinyl.
Något som inte har varit helt enkelt at
genomföra.
– Vi fick pressa plattorna i Frankrike och
de beställdes innan Midsommar. I början
av oktober kom de och var felpressade.
Jag hoppas nästa sändning hinner hit
innan första konserten.

Sonja Aldén
Sonja Aldén

EN FANTASTISK SUCCÉ!
FARVÄLFÖRESTÄLLNINGEN

Över 400 sångare i kören
ÖverMed
400 sångare
i kören
”Sjung
Spångberg”
”Sjung Med Spångberg”
”Det bästa After Dark gjort” AB

Tisdag
15 november
kl 19.30
Biljetter:
www.tickster.com,
Örebrokompaniet
Örebro
Slott &
Direkten-butikenÖrebrokompaniet
Drottninggatan 40.
Biljetter:
www.tickster.com,
Örebro Slott & Direkten-butiken Drottninggatan 40.
Läs mer: www.sjungmedspangberg.se
Läs mer: www.sjungmedspangberg.se

CONVENTUM ARENA, ÖREBRO
Fre 17 feb, kl 19.30 · Lör 18 feb, kl 17.00
Biljetter: ticketmaster.se 077-170 70 70
Örebrokompaniet 019-21 21 21, Örebro Slott
MISSA INTE DETTA – BOKA NU!

Foto: Peter Knutson / Sasko Design

Conventum Kongress
Conventum
Kongress
Tisdag
15 november
kl 19.30

”Galet Roligt & Gripande” GP
”Final med Glitter & Gåshud” DN
”Helt briljant” 5 st QX

KRALL ENTERTAINMENT & SANGRÉ EVENT PRE SENTERAR :

Örebro
Conventum Kongress
21 decEMBER KL. 19.30

BOKA PÅ CHRISTMASNIGHT.SE. TELEFONBOKNING:
ÖREBROKOMPANIET 019-21 21 21 ELLER 077-170 70 70.

Se fler evenemang på www.conventum.se

Biljetter: 019-21 21 21
www.orebrokompaniet.se

CONVENTUM | Olof Palmes Torg 1 | 702 22 Örebro
Tel: 019-766 45 00 email: info@conventum.se
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Jasmine Kara i julshow

Tungt Sky High till Frimis
Text // Ulf Hjelting
Foto // Pressbild

Han är en av Sveriges främsta gitarrister. Den 11 november kommer Clas Yngström och Sky High till Frimis Salonger.
Vanligtvis förknippas Clas Yngström med
en 100-watts Marshallförstärkare på
högsta volym och en behagligt insliten
Fender Stratocaster. Inte sällan samtidigt
som han spelar något Jimi Hendrix skrev
under sin 27-åriga levnadstid. 17 plattor
har släppts sedan Clas bildade bandet Sky
High 1983. Den senaste plattan, Stone &
Gravel, släpptes i september 2015.
– Jag kommer till Frimis Salonger med
vad jag anser är den tyngsta uppsättningen av Sky High. Det blir Arne ”Mr
Dynamite” Blomqvist på bas och trummisen Marcus Källström.
För första gången någonsin under
hans musikaliska karriär beger sig Clas
Yngström även ut på en turné där han
enbart kommer att spela akustisk gitarr.
Med på den turnén finns trummisen och
örebroaren Pär Hjulström och dalmasen
Robert Ivansson på kontrabas. Då blir det
anekdoter från en lång karriär blandat
med ett urval av cirka 30 låtar som spelas
akustiskt.
– Akustiskt har jag visserligen spelat en
hel del tillsammans med bandet Big Tex
Three, men inte på det här sättet där
jag också berättar minnen från mina år
som musiker. Då plockar jag med mig en
Martin och en Landola. Sedan har jag en
tolvsträngad som får följa med.
Frimis Salonger har under hösten
genomgått en rejäl upprustning vad det
gäller lokalerna som nu andas 1920talets art deco.
– Det ska bli spännande att se vad som
hänt. Jag har ju spelat väldigt mycket

LYSSNA I APPEN
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i Örebro genom åren. Power House,
Rockmagasinet, Sombrero, Prisma,
Loftet – Örebro har för mig alltid varit en
riktig rockstad med massor av musik och
eldsjälar som arrangerat konserter. När
Åse (Ferger) fanns och drev Power House
kunde hon exempelvis ringa mitt i natten
och fråga om jag kunde komma och hålla
i en clinic och undervisa lite. Rollen som
gitarrlärare är dock inget som jag känt
mig direkt bekväm i och något som jag
försöker undvika.

Jasmine Kara är hon mitt uppe i att flytta.
Sedan en tid tillbaka bor hon i North
Hollywood i Los Angeles. Det nya boendet blir mer centralt i Hollywood. När
musikredaktionen får tag på Jasmine har
hon tagit en flyttpaus på ett närbeläget
Starbucks.
Med början 23 november medverkar
hon tillsammans med Boris René i A Soulful Christmas på Frimis Salonger.
– Jag kommer att göra en julshow med
Boris och bandet Soulmates med souliga
sound och låtar.

Har du gjort något liknande det på
Frimis tidigare?
– Nej, jag har faktiskt aldrig uppträtt på
Frimis så det här blir superkul verkligen.
Har inte uppträtt så mycket i Örebro överhuvudtaget de senaste åren. Bara en gång
i somras och på O, Helga natt. Annars ingenting sen gymnasiet, typ.

Så att undervisa i gitarr är inget du
gärna gör?
– Under 70-talet hade jag en anställning
som gitarrlärare vid Göteborgs Musikhögskola, men det var mest för att ha
en stadig inkomst och för att kunna åka
runt och spela min musik, hehe. Jo, jag
har haft elever. Nu senast har jag under
tre år hjälp en funktionshindrad kille att
spela gitarr. Han har en ganska allvarlig
cp-skada som gör att han inte riktigt kan
kontrollera var på gitarrhalsen han sätter
fingrarna och hur anslaget blir. Vi har
stämt hans gitarr i ett öppet ackord och
kopplat in en distpedal som är ställd på
max. Han har varit med oss några gånger
på scenen och det blir en nästan sanslös
intensitet när han spelar.
Akustiskt. Är det något som kommer
att märkas på kommande plattor?
– Nej, nej. Sky High kommer inte att förändras. Det där gör jag för att göra något
lite annorlunda och med tanke på den
kommande boken om mig och Sky High.
Jag hoppas få komma till Frimis Salonger
med de akustiska låtarna i framtiden.

Örebro har numera bytts mot Los Angeles. Men med premiär 23 november
kommer Jasmine Kara att medverka på
Julshowen A Soulful Christmas på Frimis
Salonger.

Blir det jullåtar eller soul?
– Det blir souliga jullåtar och en del ren
soul också såklart.

Hur länge håller ni på?
– Det blir ganska många shower och det
har sålt galet bra med biljetter, vi har
redan fått sätta in fler datum. Just nu är
det runt 15-16 shower totalt.

Claes Yngström.

Kommer ni att gå runt och sjunga
bland gästerna?
– Jag hoppas det! Det är min favoritgrej
att göra, träffa publiken och göra musik
med de som lyssnar. Det jag älskar mest
med att var artist är att köra live och
känna att man får vara med och connecta
människor genom musik.
Parallellt med A Soulful Christmas på
Frimis Salonger så blir det gig i andra
städer än Örebro för Jasmine. Totalt
kommer hon att tillbringa en och en halv
månad i Sverige. Under november släpper
Jasmine även två ep - Love At First Sound
och Phonograph där låten Celly ingår, en
remake på Didi av Cheb Khaled.

notar fastighetsmäklare

Vi kan ditt område
När du ska sälja din bostad är det viktigt att välja en mäklare som kan området. Utöver det är
det viktigt att mäklaren vet hur man når ut på marknaden så att just din bostad syns. Givetvis
vill du även ha en mäklare som ger bra service och som tar sig tid för just din försäljning.
Allt detta och mycket mer kan vi erbjuda dig. Kontakta oss idag så berättar vi mer om hur just
du kan få ditt livs bästa affär.

Lars Olsson

Ida Källmyr

Lina Wreje

Josefin Karlsson

Thomas Olsson

Reg. fastighetsmäklare

Reg. fastighetsmäklare

Reg. fastighetsmäklare

Reg. fastighetsmäklare

Kontorschef

076-180 24 02

076-180 24 03

076-180 24 04

019-609 07 00

076-774 80 88

Nygatan 37, 702 11 · Örebro · Tel: 019-609 07 00
Publiksuccén är tillbaka – boka biljetter redan nu!
– ticketmaster.se

– NWT

SPECIAL
GUEST
STAR!

BORIS RENÉ
FRÅN MELODIFESTIVALEN

THE MUSIC OF
NANNE GRÖNVALL, AMY DIAMOND
ERIK SEGERSTEDT, JAKOB STADELL
Barn- & vuxenensemble. Manus & Regi: Robert Dröse

FEATURING AFRO-DITE

”PULSHÖJARE”
”EN DUNDERSUCCÉ”

GLADYS DEL PILAR, BLOSSOM TAINTON, JESSICA FOLCKER
MED STOR ENSEMBLE Regi & Koreografi: Robert Dröse

- Johanna Paulsson, DN

FFFFF (5/5) ”Fullständig lycka efter att ha sett o hört Motown”
– Peter Ortvik, Frontface Magazine

Bilj: ticketmaster.se 077-170 70 70 eller hos Örebrokompaniet,
Örebro Slott. drosenorberg.se

OCH SVERIGETURNÉ 2016–2017
Biljettbokning och plats se: www.drosenorberg.se

”Nanne Grönvall briljerar som elak drottning”
- Jens Peterson, Aftonbladet

CONVENTUM KONGRESS, ÖREBRO
LÖR 21 JAN, KL 13.00, 2017

Bilj: ticketmaster.se 077-170 70 70 eller hos Örebrokompaniet, Örebro Slott. drosenorberg.se

SVERIGETURNÉ 2017

Biljettbokning och plats se: www.drosenorberg.se

Foto: Peter Knutson Layout: Sasko Design

CONVENTUM KONGRESS, ÖREBRO. LÖR 5 NOV 19.30

- Peter Ortvik, Frontface Magazine

Foto: Peter Knutson / Ulrica Sasko Design

”Ren magi, detta är en show ni måste se”– alltforforaldrar.se
”ÅRETS BÄSTA SHOW”– viplistan.se
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Du måste skämta
Text // Ulf Hjelting
Foto // Pressbild
Du har säkert sett honom och hört hans
vitsiga kommentarer i tv-reklamen för
ÖoB. Den 4 november kommer Tobias
Persson till Hjalmar Bergmanteatern
med humorshowen Du måste skämta.

Shakespeares Stormen.

Shakespeares Stormen
Text // Ulf Hjelting
Foto // Pressbild
År 1623 skrev William Shakespeare
pjäsen Stormen. Detta blev även ett av
hans sista verk. Med premiär lördag 3
oktober uppför Länsteatern sin version
av pjäsen.
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Originalhandlingen i Stormen utspelar sig
på ett skepp som förliser i en storm och
där dess passagerare spolas i land på en
mystisk ö. Allt är iscensatt av Prospero,
som blivit förvisad till ön av fursten av
Milano. Isolerade från varandra vet de
skeppsbrutna inte vem som lever eller
har dött, och om de någonsin ska komma
därifrån. Denna mystiska ö blir en plats
där de rannsakar sig själva och börja fantisera om andra sätt att leva.
I Länsteaterns uppsättning av Stormen
börjar en furste drömma utopiska drömmar, ett kungabarn upptäcker glädjen i
enkelheten och det hårda arbetet och en
narr och en drucken betjänt vill använda

öns resurser för fullt tills de tar slut. Över
detta vakar Prospero med sina naturandar och en plan för att återta makten från
fursten av Milano.
Stormen är ansedd som en av Shakespeares mest älskade pjäser och en commedia
dell´artepjäs om att våga se världen på ett
nytt sätt. I ett vidare perspektiv kan detta
ses stå helt i samklang med vår egen tids
utmaningar.
Som förlaga till Stormen tror man att
Shakespeare haft skeppet Sea Venture
som gick under i en storm utanför Bermuda år 1609 på väg till Virginia i USA.
En av de överlevande, William Strachey,
har beskrivit händelsen i The True Reportary of the Wracke and Redemption of Sir
Thomas Gates. Shakespeares version av
handlingen är förlagd till Medelhavet och
inte till Västindien.
I Michael Cockes regi blir Stormen
en föreställning helt i Prosperos anda

med oväntade förvandlingar och mycket
musik.
– Jag hoppas att vår uppsättning kan bli
en inspirerande hyllning till människans
förmåga att tänka om och hitta nya lösningar i tider när allt verkar hopplöst,
säger regissören Michael Cocke.
Föreställningen produceras i samarbete med Riksteatern som genomför en
rikstäckande turné både på stora scener
och mindre spelplatser under våren 2017
med Stormen. Pjäsen visas på Örebro
Teater fram till 21 januari 2017.
För musiken till uppsättningen står
Christer Christensson och på scenen ser
vi bland annat Malin Berg, Mats Jäderlund, Hanna Lekander, Linus Lindman,
Aja Rodas och Simon Rodriguez. Första
uppsättningen av Stormen i Sverige gjordes år 1900 gestaltad i en enmansföreställning av August Lindberg.

Nu ger sig Tobias Persson sig ut på sin
första Sverigeturné någonsin. Han har
tidigare bland annat vunnit pris som
Årets manliga stå upp-komiker och han
skriver regelbundet material till andra
komiker som exempelvis Robert Gustafsson och Mikael Tornving. Han anses ha en
av de vassaste pennorna i humorsverige
när han hugger in på nya saker att skämta
om.
Du har säkert sett honom i tv-reklamen
för ÖoB där han klämkäckt tjoat ”kaching”.
Nu tar Tobias Persson sin humorshow
Du måste skämta! till Hjalmar Bergmanteatern i Örebro. I showen skojar han med
vår bisarra värld under två timmar uppdelat i två akter med paus. Bland annat
kommer vi att få möta den genuint självgode inspirationsföreläsaren Johannes
Klebe. Denna "kick off-guru" levererar
kriminellt enkla svar på frågor du aldrig
kommer att ställa under en ”föroläsning”
du sent kommer att glömma och som
varar under en dryg timme.
Tobias har varit komiker sedan 2001
men även skrivit böcker, gjort film, musik
och regisserat tv-reklam. Sedan 2009
uppträder han också frekvent i Storbritannien på diverse humorklubbar och
han har medverkat under fem Fringefestivaler i Edinburgh.
Han har själv sagt att hans självbiografi
kommer att heta: ”Liksom Jesus, liksom
Dacke, hade jag en uppförsbacke”. På det
svarar vi på scenkonstredaktionen: ”Ska
vi lipe eller ska vi skratte?”.

över 100 kända varumärken upp till 70% lägre pris nordens största utbud av kostymer

fri frakt
vfo.se/fraktfritt
på ditt första köp

n
i
s
n
ågo

n
n
ä
bud

t
u
e
r
r
ö
st

besök sveriges största outlet
för märkeskläder
herr - dam - barn - sport - jeans - skor
öppettider
mån-fre 10:00-19:00
lör-sön 10:00 -18:00

butiksadress
widengrensvägen 1
vingåker

handelsstaden örebro | kent

Kent är ute på sin sista turné.

Kent tar farväl på Conventum
Text // Redaktionen
Foto // Pressbild/Peter Gehrke

Det är normalt att rockstjärnor dör vid
27 års ålder. Jimi Hendrix, Janis Joplin,
Kurt Cobain, Amy Winehouse – listan
på medlemmar i “27 Club” är deprimerande lång. Att band klarar sig lika
länge är betydligt mer ovanligt.
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Kanske är det just 27 Club som Eskilstunasönerna har i tankarna när ett av
Sveriges största band genom tiderna
sätter punkt för sitt livsprojekt, en nästan
27-årig karriär, med ett omslag föreställande sig själva som skelett. Med över
2,3 miljoner sålda fullängdsalbum på sitt
samvete har Kent förtjänat epitetet Sveriges största rockband. Att avskedsturnén
har sålt över 260 000 biljetter förändrar
inte den bilden.
Ett ytterligare bevis på bandets dominans är att Kent som enda svenska grupp
fick en egen version av karaokespelet
Singstar helt dedikerad till sig, Singstar
Kent, som släpptes till Playstation i maj
2010.

Musikjournalisten Per Sinding Larsen
är en av dem som har följt bandet närmast. Inte minst genom dokumentären
Så nära får ingen gå, från 2001, som han
gjorde tillsammans med Mathias Engstrand. Under ett års tid följde de bandet
inför utsålda hallar i Sverige och på Roskildefestivalens orangea scen, men även
på småklubbar runt om i Europa. Alldeles
nyligen meddelade Per via sitt Instagramkonto att teamet återigen har följt bandet
i över ett år och just nu producerar en
uppföljare till dokumentären. I en intervju med magasinet Nöjesguiden hade han
följande att säga om projektet.
Du är en av dem som har följt bandet
allra närmast. Vad var skillnaden den
här gången?
– Att det finns mer att berätta. Det är inte
alla band som har sjungit sig från trasfesten i tredjehandsettan rätt in i den stora
svenska sångboken. Kent spelas idag på
dop, bröllop och begravningar. I publiken

står de som varit med från början, men
också en ny ung samling lyssnare. Hur
många artister har lyckats med samma
sak? Utan att för den sakens skull själva
sluta växa?

På vilket sätt?
– Kent har alltid utmanat sharialagarna
på rockens runsten på olika vis. De är
klädsamt medvetna om att det skulle
se märkligt ut om de, som etablerade
stjärnor i mogen ålder, skulle låtsas göra
uppror mot överheten så som rockmusiker alltid försökt göra. Istället gav de oss
La Belle Epoque som folk från både höger
och vänster i politiken kallade ”sin sång”.
Men det stannade inte där. På turnén som
följde därefter, Kentfest, delades det ut
pappkronor och flaggor till alla i publiken. Kanske för att påminna oss om att
makten och ansvaret över riket är vårt
eget? Att vi måste hjälpa till själva om
något ska hända.

Under det sista kvartalet 2016 kommer
över en kvarts miljon svenskar alltså att
bevittna Kents avskedsturné, en turné
som hittills har fått idel lovord av landets
samlade recensentkår. Bandet själva sammanfattar avskedet på följande vis, i ett av
de få uttalanden de har gjort inför turnén.
– Det här är inte slutet för att vi har
tråkigt tillsammans eller för att vi inte
vill något längre. Det här är slutet för att
de bästa av alla gårdagens och morgondagens fester har ett avsked i sig. Vi ser
oerhört mycket fram mot att möta er
alla en sista gång på turnén i höst. Det
kommer bli skitkul! Dessutom tror alla
ändå att vi ska lägga ner inför varje platta.
Så det var lika bra att göra slag i saken.
Vi är en familj. För familjen gör vi allt. Vi
fyra kommer att vara Kent. Då som nu för
alltid.
Den 18 november spelar Kent på Conventum Arena.

handelsstaden örebro | restaurang

Fröken Brogrens veranda, en av västers pärlor.

Väster – Örebros Berlin
Text // Paul Dahlgren

VÄSTERTIPS

Foto // Martin Henningsson
”Väster är Örebros Berlin” enligt den
välkände Örebrokännaren och skribenten Pelle Blohm.

Västers berlinska område omfattar främst
kvarteren innanför triangeln Nobelgatan,
Hertig Karls Allé och järnvägen. Kvarteren
som sträcker ut sig från det solformade
Vasatorget är ritade av legendariske
arkitekten Adolf Kjellström med Place
de l'Etoile, utgående från Triumfbågen, i
Paris som förebild. Idag är Väster fyllt av
en mångfald av affärer längs Ekersgatan
och dess sidogator.
Helins Surdegsbageri, där Boutros
goda matbröd välförtjänt lockar kunder
från hela stan, är ett av Örebros bästa
bagerier. Omnämnt i White Guide, som
ett av Örebros och Sveriges bästa caféer,
är Fröken Brogrens Veranda. Hos Sushi
NaTu hämtas det mängder av bra sushi

till lunch och middag, för i restaurangen
finns det endast plats för ett fåtal gäster.
Ost, delikatesser och matlådor samt cateringverksamhet tillhandahålls av nyöppnade Delicious. Matlådorna kan innehålla
ungsgratinerad torsk med pepparrot eller
en tacopaj.
Restaurang Nobel serverar en av Örebros bättre luncher. Lunchkocken Anna
Lena lagar dagligen till husmanskost
som bäst. I lunchen ingår ett fräscht salladsbord med olika röror, hembakat bröd,
dryck samt ett val mellan tre olika rätter.
Uppskattat är tisdagens, återkommande,
frasiga raggmunkar med knaperstekt
fläsk. Specialiteten är fiskrätterna, ofta
torsk i olika former med goda såser. Till
kaffet bjuds egna bakade kakor. Kvällstid
är restaurang Nobel mer av en enklare
kvarterskrog med pizzor och en ordinär
meny.

I en liten trivsam källarlokal på Ringgatan, mot Hagagatan, ligger Wasa Källarn.
Utöver en bar med några stolar finns bord
för ett tjugotal gäster i de båda mindre
matsalarna.
Kock är Micke, en av de som var med och
startade upp succén Danska Krogen. Flera
rätter känns positivt igen från denna tid.
Visst finns de goda och rikliga smörrebröden, nu kallade “matiga mackor”, på
menyn. Med tre sorters sill, kyckling och
bacon, rostbiff samt räkor med ägg, alla
på fullkornsbröd. Ett tiotal huvudrätter
erbjuds. Vi kan rekommendera den stekta
gösfilén samt klassikern tournedos serverad med en krämig och stark pepparsås.
Nostalgiskt gott. Wasa Källarn är restaurangen för dem som vill äta god mat i en
lugn och trivsam miljö.

Brogrens Veranda
www.frokenbrogrens.se

Delicious Deli & Catering
www.facebook.com/
deliciousdelicatering
Helins Surdegsbageri
www.facebook.com/
helinssurdegsbageri

Restaurant Nobel
www.restaurangnobel.com

Sushi NaTu
www.facebook.com/Sushi-NaTu
Wasa Källarn
www.facebook.com/
www.vasakallarn.se
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Gräddkokta musslor till 4 personer
2st nät odlade, Kravmärkta blåmusslor
1 kruka timjan
1 rejäl klick smör
2 stora vitlöksklyftor
2 schalottenlökar
1 skvätt vin
3-4 dl vispgrädde
Salt
Svartpeppar från kvarnen

Gräddkokta musslor.

Mys med musslor

Skölj musslorna i kallt vatten några minuter, lägg dem sedan i rejält saltat vatten
i tio minuter. Lyft ur och låt rinna av lite
i ett durkslag. Under tiden musslorna
ligger och saltbasar så finhackar du lök,
vitlök och timjan.
På med en stor kastrull på spisen och
skicka i smör och all lök. Fräs tills det
börjar bli mjukt och skicka sen i musslorna. Full effekt på plattan. Skaka om
lite och häll i en skvätt gott vitt vin, inget
matlagningsvin, och på med lock. Låt det

bubbla i 30 sekunder och skaka om lite,
låt bubbla 30 sekunder till och sen häller
du i grädde och timjan, saltar och pepprar
och på med locket igen.
Nu får det bubbla upp ordentligt i
någon minut, så att alla musslor öppnar
sig. Var noga med att inte koka för länge,
snabbt ska det gå, annars blir musslorna
sega. Det här är snabb mat!
När alla musslor har öppnat sig så är
det bara hugga in. Ett gott surdegsbröd
och en lagrad ost passar perfekt, och vill
du krångla/lyxa till det ordentligt så kör
lite pommes frites och aioli till. Vips så
har du en klassisk moules frites, bara så
där.
Nästa gång nalkas julen, tro det eller ej,
så då kanske det blir sill, modern julmat
eller nåt helt annat, den som överlever
höstrusket får se.
Följ Anders på Instagram via kontona
@kockskalle och @smarrig_vardagsmat.

Text och foto // Anders Johnsson
Termometern kryper runt nollan och det
blåser isbjörnar i sidled, man är kall in i
benmärgen och längtar efter värmande,
smakrik, rustik fingerslickargod mat. Ja
det är höst och då är det helt perfekt att
gräddkoka lite blåmusslor, tända elden i
öppna spisen och mysa loss.
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Att koka blåmusslor är sjukt enkelt och
faktiskt riktigt smart mat, musslor är
superbra för haven och rika på protein,
vitaminer och mineraler. Komplettera
med ett riktigt gott surdegsbröd och en
lagrad ost så har du ett snabbt, nyttigt och
sjukt gott kvällsmål. Ett nät brukar räcka
till två personer.
Repodlade musslor lever i allmänhet på havets planktonalger, och är ett
mycket bra miljöval året om. De odlade
musslorna säljs i Sverige i blå nät, till
skillnad från de viltfångade, som säljs i
röda. Musslor odlas på Sveriges västkust

utan att påverka haven, snarare är musslorna en perfekt art som renar våra hav.
Storskaligt musselfiske förstör havsbottnarna, köp alltså helst repodlade, gärna
Kravmärkta.
I de flesta recept står att man ska
skrubba musslorna noga innan de kokas,
men de kommersiellt odlade musslorna
har redan tvättats innan försäljning. Det
räcker med att skölja dessa musslor i
friskt vatten innan tillagning. Ett tips är
att först spola musslorna i kallt vatten
några minuter och sedan låta dom ligga i
rejält saltat vatten i tio minuter.
Musslor ska vara levande när de åker
ner i kastrullen. Ett enkelt sätt att kolla
om de lever är att knacka lite lätt på
skalet om de är öppna – stänger sig inte
musslan så är den död och ska slängas.
Likaså när du har kokat musslorna och
nån inte har öppnat sig så släng den
också.

Anders Johnsson, kock på Katrinelunds Gästgiveri & Sjökrog.

Snart är det jul igen...

Här bokar du
julbordet

Julbordet

står uppdukat den
26-27/11, 3-4/12,

10-11/12, 17-18/12

Pris: 395:(Barn upp till
12år 198:-)

Hult
Säteri

Jag har alltid drömt om att få skapa mitt eget julbord och nu
kommer jag äntligen få göra detta på Lakelodge i Villingsberg.
Kommer jobba med dem klassiska rätterna
men med en del nya grepp.
/Annika Kökschef Lakelodge.

KLASSISKT JULBORD
Vi lagar på lokala råvaror
Välkomna!

Öppettider: Måndag–Söndag 11.00–17.00 • Lunchservering alla dagar

För bokning och information
0587-500 70 • www.hultsateri.se

Tfn: 020 58 50 00 • www.lakelodge.nu

Sill och skinka på
högsta kreativa nivå

Traditionellt julbord
– som hämtat ur en julsaga

Ett julbord med både klassiker och nyheter
i spännande tappningar.

Julbordet dukas upp alla dagar och kvällar fram till jul.

Julbordet serveras onsdag till lördag

Garantera din upplevelse

fram till jul, eller efter beställning.

– boka på 019-24 00 66.

LBOKRRDP.P.
U
J
Boka ditt bord på 019-611 44 70.
345
www.4evaningen.se

FRÅN

www.svalan.nu

EN GARANTERAT GOD JUL
Årets julbord på Scandic Grand Hotel är som vanligt välfyllt och
innehåller både traditionella och nya smaker. 495 kr per person
på kvällen och på lunchen 345 kr per person.
Ring och boka på: tel 019-767 43 09 eller 019-767 43 00 (vxl).
Köksmästare Joel Englund och Restaurangchef Daniel Malmberg
med personal, hälsar er varmt välkomna.
scandichotels.se

SCHO 4472 - Julbordsannons Scandic Grand Central_110x155.indd 1

2016-09-02 13:19

Snart är det jul igen...

Här bokar du
julbordet

LINDESBERGS STADSHOTELL PRESENTERAR

ÅRETS
JULMIDDAG

– I hjärtat av Bergslagen –

JULBORD

MED DANS HELA NAT TEN!
Avnjut en fyrarätters julmiddag
på Lindesbergs Stadshotell.
För bordsbokning: Ring 0581-124 50 eller
maila till info@lindesbergsstadshotell.se

Räven raskar över isen och vi dukar upp
ett klassiskt julbord med allt från sill till lutfisk
och godis, lunch & kväll, vardag & helg.
Välkommen till julpyntad herrgård.

VARMT VÄLKOMNA!

Bångbro Herrgård
Bångbro Herrgård

!
!
Bordsbeställning 0580-120 00 • info@bangbro.se
Bångbro, Kopparberg. www.bangbro.se
Fam Westlund med personal
!

!
!

!
!

BOKA
JULBORD
HOS OSS!

KUMLA HOTEL
!

!

!
!

!
!

BOKA
JULBORD
HOS OSS!

!

Jul på Wongs!
Ett annorlunda julbord med smaker
från Asien. Varmt välkomna till Wongs
från och med 2 december.

!

!4, 692 4,
Stationsgatan
35692
Kumla
Telefon:| 019-57
info@kumlahotel.se
Stationsgatan
35 IKumla
019-5790
902020I |E-post:
info@kumlahotel.se

BOKA
JULBORD
Boka
bord
HOS
OSS!
hos oss!

Vardagar: Jultallrik
Julbuffé
Lörd & sönd: Klassiskt julbord
Serveras från 1/12

245:275:425:-

Välkommen med din bokning på telefon 019-57 90 20

NYÅR 2016

NYÅRSNyårssupé
SUPÉ MED

955:-

Välkomstdrink
DANS
3-rätters middag
Vin eller alkoholfritt alternativ till maten
Kaffe
Mousserande vid tolvslaget
Dans till levande musik!

!

!

!
!

Stationsgatan!4, 69

Serveras från
29/11

Stationsgatan!4, 692 35 Kumla I Telefon: 019-57 90 20 I E-post: info@kumlahotel.se

Serveras från
29/11

!

KONFERENS | RELAX | RESTAURANG

Serveras från
29/11

!
!

!
!

Kontakta oss för hotellpaket

Snart är det jul igen...

Här bokar du
julbordet
HEMLAGAT JULBORD
Avnjut klassiska smaker i Sollidens vackra matsal med utsikt
över sjön Lången – bara 15 minuter från centrala Örebro.
Julbordet dukas dagligen 27/11-21/12, både dag- och
kvällstid.

Julmiddag
ALTERNATIV JULMIDDAG
MED RÅVAROR I ABSOLUTA
TOPPKLASS FRÅN TRAKTEN

Julmiddag bokas onsdag-lördag 16:00-sent
under perioden 23:e november - 17:e december
Förrätt
Tomtens tapastallrik
Ölcaféts julsill med lingon, osten evert från Granhammar med
fikonmarmelad, utvald lokalproduceradkorv från Robertsons
med en krämig manchegodipp samt tomtenissens crostini
med renskavsröra & krasse.
Huvudrätt
Pulled Turkey Christmas Burger
Lågtempad kalkon med julens smaker, coleslaw med rödkål,
morot, apelsin, kardemumma, honung & ingefära. Picklad
rödlök, romansallad, pretzelbröd samt sötpotatispommes.
Dessert
Whiskygräddglass
Med flarn, äppelkaramell & stoutsirap.
Dryckespaket med 3 stycken utvalda öl

från Närke Kulturbryggeri

195:-

Pris: från 395 kr
Bokning: 019-15 45 35
www.svenskakyrkan.se/orebro

Vi presenterar julbordets godbitar med start 29 November.
Vardagar sittning kl 12.00 och kl 14.00 275:Lördagar sittning kl 12.00 och kl 14.00 325:Kvällar kl 18.30 475:Ring för att boka på 019-18 95 50
Varmt välkomna ut till oss!

The House of Taste
Örebro City

Den 28 oktober slår vi upp portarna!
Den främsta butiken för smakrika
upplevelser och kulinariska presenter.
Vi erbjuder olivolja, balsamvinäger och kryddor
på lösvikt. Här finns även pesto, dressingar, kex m.m.
Provsmaka dig fram direkt i butiken och köp en
skräddarsydd present vackert inslagen i cellofan här.
Öppettider: mån-fre kl 10-18, lörd kl 10-16

Välkomna fredagen den 28/10 kl 10!

Drottninggatan 22. Örebro

Besök gärna vår butik i västerås vid igor galleria på Vasagatan 25

Snart är det jul igen...

Här bokar du
julbordet

VI PRESENTER AR STOLT

GODA JULEN
Start
27/11

Ditt självklara mål
när du är hungrig

Vi serverar den utsökta, traditionella och hemlagade julmaten.
Boka i god tid om ni är ett större sällskap.Välkomna in i värmen!

Dagens hela dagen!

BOKA BORD PÅ 019-760 20 80

VårVälkommen
husmanskost att
är alltid
lagadert
från
grunden.
beställa
julbord
Tel:
0582-701
11 el 0735-45
08 77
eller
jultallrik
hos oss
Utökade öppetider: Mån-Tors 06–22 • Fre 06–18
Tel: 0582-701 11 el 0735-45 08 77 • Mån-tors 7-21, Fre 7-17, Sön 8-21
Lör 08-17 • Sön 08-22

Sjöparkens växthus • Kyrkogatan 45 • 692 37 Kumla
019-760 20 80 | kontakt@godarum.nu | www.godarum.nu

Vår husmanskost är alltid lagad från grunden

Välkomna till vårt klassiska julbord!

Julbordet startar fredag 25 November och
slutar Söndag 18 December
Premiär 28/11

KARLSLUNDS
HERRGÅRD
Fax 019-27 42 10
www.karlslund.com

Sittningar klockan 12.00, klockan 15.30 samt klockan 19.00
Tel 019-27 07 88 • www.karlslundsherrgard.se • www.facebook.com/karlslund

Fönstertillvalet som sparar energi
och ger bättre inomhusklimat
SmartFlow är en patenterad lösning som per automatik reglerar
och förbättrar inomhusklimatet och minskar din värmekostnad. Läs
mer om SmartFlow på www.mockfjards.se eller kontakta din lokala
Fönstermästare. Som Sveriges ledande fönsterbytare erbjuder vi
alltid både produkter och montage i världsklass!

ITT
ADSFR
KOSTN
ÖK

S
HEMB3E00 00

-4 fjards.se
020.m
ock

FÖNSTERBYTEN
VARJE ÅR

www

BOKA KOSTNADSFRITT HEMBESÖK AV EN FÖNSTERMÄSTARE

020-43 00 00

www.mockfjards.se

Limo.nu

Ring oss så kan vi boka en Limo till just er!

Limousiner för alla tillfällen
Erbjudande!

Åk till Krogen från Universitetet för 120 kr per person.
Då ingår köföreträde & fritt inträde till alla krogar i Örebro

Välkommen till oss på Limo.nu

handelsstaden örebro | dryck

Tre saker du inte ska ha på dig på krogen
1. Simfötter.
2. Indianskrud.
3. Älghuvud.
Fråga oss inte hur vi på dryckesredaktionen vet detta…

Cinema Daiquiri.

Månadens dryckestips
Cinema Daiquiri
Bacardi Carta blanca, popcorn, colasyrup & lime. Serveras med ett rim av smörpopcorn.
3 cl colasyrup smaksatt med popcorn
2 cl färskpressad limejuice
5 cl Bacardi Carta Planca

Häll i allt i en shaker och skaka hårt. Dra en limeklyfta på utsidan av cocktailglaset så
kan du rimma glasets/kant utsida med en mix av smörpopcorn och flingsalt. Dubbelsils sedan upp drinken i ett cocktailglas. Här får du en smakupplevelse som tar dig till
biosoffan med händerna i popcornburken. Saltet på läpparna sköljs ned med den söta
colan, och syran från limen och styrkan från rommen ger e skön eftersmak. Njut!

Ditt personliga elföretag.
Vi finns nu på
Stenevägen 13 i Kumla
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Don Simón Sangria White

Höstkupa

Vad är synonymt med Spanien rent
dryckesmässigt? Kommer du från Baskien kanske du säger slånbärslikör och
nationaldrycken Patxaran. En vanlig
turistsvensk skulle säkert säga riojavin
eller sangria. Denna vita sangria från Don
Simón består till största delen av vin gjort
av druvan Airén och har smak av apelsin,
citrusfrukter och kryddiga toner av kanel.
Doften är fruktig med inslag av apelsin,
citrus och kanel. Detta vin har sedan blandats med socker, juice av citron, lime och
apelsin samt kanel. Denna klassiska spanska vindrink brukar i vanliga fall bestå av
rödvin som blandas med fruktsoda, apelsiner och is. Don Simón Sangria White är
som namnet förtäljer en vitvinsvariant.
Alkoholhalten ligger på sju procent och
denna sangria säljs i 150 centiliters petflaskor. Låt sommaren dröja kvar en stund
och minns soliga Spanien.

Det här mjödet är gjort av en av de mest
underliga honungar tillverkaren Mjödhamnen hittills har stött på. Den innehöll flera
gånger högre pollenkoncentration än det
normala och två analyser krävdes för att
kunna se att pollen främst kom från raps,
blålusern och sälg. Men mycket av detta
pollen är troligtvis vårpollen som fastnat
i kupan, och inte kommit ur den förrän
under höstslungningen. Gissningsvis är
det blålusern som enskilt dominerar höstdraget, men i praktiken är det omöjligt att
avgöra. Honungens ovanligt höga pollenrikedom är bara bra för mjödets kvalitet och
ger tydligare smaker. Här pratar vi om en
syrlighet som är påtaglig – drycken passar
utmärkt som sällskapsdryck. Alkoholhalten landar på 13 procent. Tillverkningen
och lagerhållning av mjöden från Mjödhamnen sker i Hällefors. Finns i Systembolagets beställningssortiment.

Don Simón Sangria White
Artikelnummer: 72979
Pris: 66 kr

Höstkupa
Artikelnummer: 30180
Pris: 166 kr
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Friskolan Music Center School
i Skara presenterar stolt Sveriges mest
påkostade och bredaste gymnasieutbildningar inom musik:

• MoP
• 4-årsprogrammet
Gysär

S
U
H
T
E
ÖPP mber
10 dece-13!
kl 11

Kom och besök oss i Skara
den 10 december,
vi tror på dig!

musiccenterschool.se

19 november, kl 13.00
öppet hus i Tingsryd.
Superproducenten Andreas
Carlsson är på plats, rektorn
för AMB Tingsryd och rektorn
för den AMB Vara som
öppnar 2017.
Hjärtligt välkomna!

handelsstaden örebro | sportklubben

ÖSK-nyförvärvet Nahir Besara.

Gillar att spela under press
Text // Thomas Helsing
Foto // Richard Ström
Ett öppet sommarfönster har inneburit
en viss omsättning i Örebro sportklubbs
spelartrupp. En spelare som gått rakt in
och levererat direkt är Nahir Besara som
i skrivande stund noterats för fyra mål
och tre assists på sju matcher.

– ÖSK kom in sent i bilden och de trodde
att jag var på väg till Hammarby, men
inget var klart någonstans. Jag åkte till
Örebro och besökte klubben och träffade
Magnus Sköldmark och Alexander Axén
och fick ett bra intryck.
Nahir berättar att det fanns intresse
från klubbar i hela Skandinavien men att
han i slutänden valde mellan tre stycken.
– Jag gick på magkänslan och jag kände
att det var här jag skulle ha störst chans
att trivas och prestera bra fotboll, berättar han.
Bilden han hade av ÖSK sedan tidigare
var god.
– Jag känner Andreas Haddad som spelade här tidigare och var och såg några
matcher då. Örebro är en anrik förening
som spelar en positiv fotboll.
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Nahir Besara vill inte gärna framhäva
sig själv utan föredrar att låta spelet på
planen tala för sig, men han vet vad han
gillar att göra.
– Jag är en offensiv spelare som gillar att
göra poäng. Mål och assist för att hjälpa
laget.
Många spelare i ÖSK har vittnat om
tränarnas betydelse och inte minst då
Alexander Axén som ofta talat om vikten
av att lära känna sina spelare även utanför planen. Nahir bekräftar den bilden
och har bara positiva intryck av sin nye
tränare.
– Alec är ärlig och tydlig, en bra person
med ett bra fotbollstänk. Mår människan
bra så spelar han bra och det vet Alec.
Han har inte sagt det i så många ord
men min känsla är att han vill att alla
spelare alltid ska vara redo, inte bara de
i startelvan. I Turkiet var det så att en
spelare kunde hamna i frysboxen och då
såg man att de inte satsade lika hårt på
träningarna. Så är det inte här. Även om
du är femtonde, sextonde man i truppen
så krigar du om en startplats på lika vill-

kor och då blir kvaliteten på träningarna
bättre, berättar Nahir.

Hur stora är skillnaderna mot Turkiet?
– Jättestora. Där tänker många bara på sig
själv. Jag lärde mig väldigt mycket utanför
planen om hur man ska agera och det
har gett mig skinn på näsan. Det kommer
jag ha nytta av även i det civila livet efter
fotbollen.
Din sejour i Turkiet blev inte så lyckad.
Är det ett bra steg att ta för unga spelare som vill vidare i karriären?
– Jag tror inte att Turkiet är rätt för alla.
Det är en väldigt tuff miljö och det är inte
alla som klarar av det.

Hur ser du på den senaste tidens resultat med ÖSK? Ni är nära men får inte
riktigt med er resultaten.
– Det är så i fotbollen, ibland får man en
dipp. I våras stämde allt för laget och det
gick bra. Nu har vi varit bra i stora delar
av matcherna. Mot Göteborg tycker jag att
vi förtjänade mer än vad vi fick med oss.

Mot Sundsvall och Gävle var vi också bra
i perioder men så får de in ett mål och vi
tappar det. Men Alec har bra koll och har
visat vad vi gjorde fel i de matcherna så
att vi kan rätta till det.

Du är ÖSK:s representant i E-svenskan
som drar igång i oktober. Hur bra är du
på Fifa?
– Förut var jag en elva på en skala från
ett till tio. Men nu har jag blivit äldre och
spelar inte så ofta. Men jag är fortfarande
väldigt bra. Jag har spelat mot de andra
grabbarna i laget och nu vet de vem som
är bäst.
ÖSK tog hem titeln förra året. Känner
du någon press inför avgörandet?
– Ha ha, jag gillar att spela under press. Vi
kommer ta med titeln och visa upp den i
år och sedan kommer vi ta med den hem
igen.

Nu lätt att välja
då Fagers Hemservice har fått den HÖGSTA
rekommendationen från kunderna, hela 100%
i Örebro kommuns senaste undersökning.
Bäst att ringa Fagers
- det är vi som sätter guldkant på tillvaron-

Serviceundersökningen har redogjorts av Örebro
kommun som utförts av CMA Research.

TACK
ÖREBRO.
Vi vill tacka för ert stöd under årets säsong. Tillsammans har vi haft med- och
motgångar – vi har vunnit och förlorat. Vårt publiksnitt har ökat mest av alla
lag i Allsvenskan. Det är en av många bra saker vi har åstadkommit ihop. Tack
för det – och tack för alla minnen vi skapat tillsammans. Vi är ingenting utan er.

oskfotboll.se
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Jazz och bluesklubben
firar 25 år
Allt startade 1991 med Meta Roos och
Göran Bejstams kvartett. I år firar
Hallsbergs jazz och bluesklubb 25 år och
under november genomförs två konserter på hotell Stinsen.

Besök Skoindustrimuseet och få en inblick i skotillverkning.

Årets Arbetslivsmuseum 2017
Text // Ulf Hjelting
Foto // Torsten Nilsson
Skoindustrimuseet får utmärkelsen
Årets Arbetslivsmuseum 2017 bland
annat för att de har skapat en plats som
på ett pedagogiskt och levande sätt visar
skoindustrins historia. Och för att de ser
till att en ny generation både blir delaktig i och får förståelse för skotillverkningens historia.
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– Fantastiskt roligt med tanke på allt
slit vi lagt ner på museet, säger Lilian
Edström, museichef på Svenska Skoindustrimuseet i Kumla, om att tilldelas
utmärkelsen.
Bakom utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum står Arbetets museum i
samverkan med Arbetslivsmuseernas
Samarbetsråd, Statens försvarshistoriska museer, Statens maritima museer
och Sveriges Järnvägsmuseum. Priset

består av 25 000 kr, en emaljskylt och
äran. Prisutdelning sker hos Svenska
Skoindustrimuseet under hösten.
Motiveringen i sin helhet lyder:
“Maskiner i drift, doften av läder och lim,
med oumbärliga vardagsföremål i fokus.
Svenska Skoindustrimuseet är en plats
som på ett pedagogiskt och levande sätt
visar skoindustrins historia. Museet ser
till att en ny generation blir delaktig i
och får förståelse för skotillverkningens historia. Inte minst kan besökaren
köpa skor som tillverkats i museet. Ett
ideellt engagemang ligger som grund för
dagens stiftelse som har tagit ansvar för
ortens industrihistoria.”
Skotillverkning och skoindustrin har
haft en stor betydelse i Kumlas utveckling. Under årens lopp har det funnits
över 130 olika skotillverkare i kommu-

nen. När skoindustrinedläggningarna
inleddes började man i Kumla diskutera
att bevara minnet av denna epok som
haft sådan stor betydelse för kommunen. 1983 bildas en arbetsgrupp för att
undersöka möjligheterna att starta ett
skoindustrimuseum. 1986 öppnades
Svenska Skoindustrimuseet i Kumla. En
av museets uppgifter är att samla och
bevara det som rör svensk skoindustri.
Föremålssamlingen omfattar drygt 7
000 poster med bland annat hundratals
svensktillverkade skor, verktyg och
maskiner för skotillverkning. Bildarkivet
rymmer cirka 5 000 bilder på skofabriker. Museets bibliotek har böcker
och tidskrifter som rör skoindustrin,
arbetsförhållanden, skomode och tillverkningsprocessen.

Den 19 november besöker Nordens
bästa bluesröst Hallsberg. Då kommer
nämligen Torbjörn Risager på besök med
The Black Tornado. Danske Thorbjörn
Risager behöver kanske ingen närmare
presentation efter att ha släppt tio plattor på tio år, gjort över 700 konserter och
blivit nominerad till British Blues Award
2014 och 2015. Han har även mottagit
Danish Music Award 2013 och 2014.
Till bluesfestivalen i Karlskoga kommer
han tillsammans med bandet The Black
Tornados. Att kalla bandet för The Black
Tornados är ingen underdrift. Man ser
dom, sen hör man dom och sen är det
bara att försöka hänga med i allt från
soul, rock, funk, blues, boogie woogie,
singer-songwriter i en alldeles egen mix,
men alltid med fokus på Thorbjörns fantastiska röst.
Den 26 november gästas jazz och
bluesklubben av Anna Högberg Attack.
Gruppen släppte i våras en platta som
fått många fina recensioner. Så här skrev
exempelvis Roger Bergner i OrkesterJournalen 1/2016: ”Anna Högberg Attack på
Stockholm Jazz Festival 2013, tillhör en av
de mest intressanta frimusikgrupperna i
Sverige”. Spänn fast säkerhetsbältet, slut
ögonen och öppna öronen så kommer du
att få uppleva något som träffar hjärtat.

handelsstaden örebro | region

LYCKADE

BYGGRESULTAT
KÖKS- OCH VÅTRUMSSKIVOR

20%
Fibo har köks- och våtrumsskivor som ser ut precis som kakel,
marmor, granit eller trä, men som är gjorda av annat material.

VALFRI KULÖR

PROFFSSÅG

1 295:-

bosch

Sticksåg

599:-

Väggfärg 7

GST 90 E. Klarar nästan vilket material
som helst. Motor på 650 W och SDSsystemet för snabba sågbladsbyten.
Sågdjup i trä: 90 mm.

Region Örebro planerar nya cykelvägar.

yunik

Hög täckförmåga som ger en fyllig,
sidenmatt yta som är lätt att hålla ren.
9,1 liter valfri kulör.

ENDAST HOS XL-BYGG

Nya cykelvägar i länet

299:-

VITPIGMENTERAT

399:-

30:50/lpm

kährs

Ek Stratus

Mattlackad 3-stav i
rustiksortering, vitpigmenterad.
Tjocklek 15 mm. Pris/kvm.

Text // Ulf Hjelting
Foto // Pressbild
Nu ska det bli enklare för cyklister
att färdas mellan Örebro och Glanshammar. Det står klart sedan Region
Örebro fattat beslut om att binda
samman orterna med en ny gång- och
cykelväg.

Den nya cykelvägen ska följa väg 823.
Byggstarten är planerad till början
av år 2017. Målsättningen är att den
cirka 15 kilometer långa cykelvägen
ska stå klar senare samma år. Under
2017 kommer också gång- och cykelvägen längs väg 860, vid infarten till
Lindesberg, att byggas färdigt.
– Genom att bygga nya cykelvägar
vill vi skapa en sammanhållen och
effektivt infrastruktur för cykling i
Örebro län. Vi vill att det ska vara trafiksäkert och enkelt att ta sig fram på
cykel, säger Mats Gunnarsson (MP),
ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

Arbetet med att prioritera cykelvägar sker i samarbete med länets kommuner och Trafikverket. De slutgiltiga
besluten om vilka vägar som bör
utredas, planeras och byggas fattas av
Region Örebro län. Detta görs inom
ramen av länsplanen för regional
transportinfrastruktur.
Inom planen ryms förutom satsningar
på gång- och cykelvägar också kollektivtrafiks-, trafiksäkerhets- och utvecklingsåtgärder.
– Inom kollektivtrafikområdet kommer vi
nästa år att fokusera på att rusta upp våra
busshållplatser för att förbättra tillgängligheten till dem. Men vi kommer också
att bygga ett antal nya hållplatser och
vändplatser, säger Mats Gunnarsson.
Under nästa år kommer länsplanens
enskilt största objekt, väg 51 mellan
Svennevad och Kvarntorp, att börja
byggas. Den nya mötesfria vägen ska stå
klar år 2019.

moelven

Vägg- och takpanel
Trend slät Finess
Vitmålad, slät panel med dold spikning.
Tjocklek 13 mm, bredd 120 mm.
Åtgång 9,8 m/kvm.
Rek. ca pris 399:-/kvm. 40:70/lpm.
Kampanjerbjudandena gäller 27/10–14/11
2016. Med reservation för slutförsäljning och
eventuella tryckfel. Lokala avvikelser kan
förekomma gällande sortiment och
everantör. Vissa kampanjprodukter kan vara
beställningsvara på vissa orter. Våra rabatter
och rek. ca priser baseras på leverantörernas
bruttoprislista och branschens riktpris.
Mer information om oss hittar du på xlbygg.se

ARBETSBELYSNING

179:-

bårebo

Halogenstrålkastare
400 W ECO. Med teleskopstativ av kraftig
aluminium. Försedd med härdat glas och
skyddsgaller. Med 1,8 m gummikabel
3G1,5. Godkänd för utomhusbruk - IP54.

En riktig bygghandel

Kumla-Björka 206, 692 93 Kumla.
Tel 019-57 09 05
Öppettidervardag 7-17, torsd 7-18.30 lörd
www.xlbygg.se/bjorka

En riktig bygghandel
Kumla-Björka 206, 692 93 Kumla. Tel 019-57 09 05.
Öppettider: vard. 7–17, tor 7–18.30, lör 10–13 • www.xlbygg.se/bjorka
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KONFERENSGUIDEN

HJÄLMARGÅRDEN
En konferens hos oss blir nog den naturskönaste du har
upplevt. Hos oss förenar du nytta och nöje, arbete och
avkoppling, vila och aktivitet. Den kan också bli den
godaste, roligaste och mest kreativa. Kom till oss och konferera i rymliga, ljusa lokaler med plats för upp till 180
personer.
Hjälmargården, Läppe, 643 95 Vingåker
www.hjalmargarden.se • 0151-73 09 80

BOFORS HOTEL - NÄRA OCH NYTT
Bofors Hotel byggdes 1930 och har sedan dess varit ett utpräglat

Totalt finns det fem olika mötesrum, där det största

möteshotell med fokus på gästernas förutsättningar att göra bra

rymmer upp till 100 personer i biosittning. Alla mötesrum

affärer. Från uppförandet och fram till slutet av 1990-talet var

är anpassade för seriöst arbete och är givetvis utrustade med

hotellet endast tillgängligt för AB Bofors gäster och högsta led-

modern presentationsteknik. Vill man förlägga sin konferens

ning, men idag är det annorlunda.

på en mer avskild plats finns Bergsmansgård Knappfors Gård,

– Nu är hotellet öppet för alla, både privatpersoner och företag.

ungefär 15 kilometer från själva hotellet. Ett annat alternativ

Det är många företag, även från Örebroregionen, som väljer att

är Sundsbrostugan, 20 minuter från Bofors Hotel, där man

förlägga sin konferens hos oss. Man vill gärna se något nytt när

kan kan kombinera mötet med aktiviteter som pistolskytte

man är iväg på konferens och det får man möjlighet till här, men

och fiske.

fördelen är att man slipper lägga massa tid på att resa, säger Göran
Beck, hotelldirektör på Bofors Hotel.
Från 2007 har hela hotellet renoverats, allt från hotellrum och

Men konferenser handlar inte bara om väl fungerande
mötesrum. Väljer man Bofors Hotel kan man räkna med att
måltiderna håller hög nivå.

konferenslokaler till restaurang och festvåning.

– Vår restaurang är riktigt bra och det är en viktig del i en

– Samtidigt som det är ett väldigt snyggt hotell är vi väldigt måna

lyckad konferens. Man kan sitta i mötesrum och diskutera och

om de mjuka värdena. Vi har en tradition av att hjälpa våra gäster

bolla idéer en hel dag, men det är under pauser och måltider

till bättre affärer. Det sitter i väggarna. Gästerna ska inte behöva

man bygger bra relationer, säger Göran.

tänka på praktiska saker när de är här. Den biten sköter vi. Jag har
jobbat på flera andra hotell tidigare, men jag upplever att det vi
erbjuder här är unikt på den punkten, säger Göran.

SCANDIC
På Scandic tar vi fikapauserna på allvar. Det är viktigt med rätt
energi på ett möte, vi lovar att tillföra allt ni behöver både för
godisgrisar och hälsokostfantaster. Vi kan också erbjuda 24
lokaler och 425 rum, du väljer: Scandic Örebro Väst- skön
hemmakänsla och obegränsat med fri parkering eller Scandic
Grand Örebro – härlig atmosfär, centralt vid södra stationen.
Fabriksgatan 23 & Västhagagatan 1, Örebro, Tel 019-767 44 14,
meeting.orebrovast@scandichotels.com

ÖREBRO KONSERTHUS

LANNA LODGE

BOFORS HOTEL

Konferens i hjärtat av Örebro. Boka in ditt event, konferens
eller möte på konserthuset. Här finns alla nödvändigheter
– och musik i världsklass. Med lokaler för 20-740 gäster,
utrustade med modern teknik, kan vi erbjuda dig som företagare
förstklassig miljö. Restaurang UMAMI sätter guldkant på
eventet med mat och dryck som utmanar smaklökarna.
Hos oss får du en helhetslösning – och en minnesvärd upplevelse!
Fabriksgatan 2, Örebro, 019-766 62 64,
www.orebrokonserthus.com

Konferera på den kompletta anläggningen Lannalodge, 15 min
utanför Örebro. Vi har 27 hotellrum, 4 konferensrum, en härlig
relaxavdelning och ett 350 kvm stort gym i en fantastiskt skön
och avslappnade miljö. Vår golfbana är en av de bästa i Sverige
enligt Golf Digest. Restaurangen drivs nu i egen regi och våra
priser är oslagbara. Välkommen!
Vretavägen 3, Vintrosa, Tel 019-16 40 70,
www.lannalodge.se

Hela Bofors Hotel är nyrenoverat med stil, såväl konferenslokaler,
restaurang & salonger, bastu & relax, och alla hotellrum. Vi har
51 bäddar fördelat på 28 rum, 5 konferenslokaler med plats upp
till 100 personer och Restaurang, Festvåning & Bistro för 270
personer. Under det första halvseklet var Bofors Hotel uteslutande
tillägnad företaget Bofors gäster och högsta ledning. Hotellet är
idag öppet för alla - upptäck pärlan ni med! Vi finns lättillgängligt
utmed E18 i Karlskoga, 30 minuter från Örebro. Välkomna!
Telefon 0586-811 00 www.boforshotel.se

SVALAN DET NYA KÖKET

KATRINELUND GÄSTGIVERI & SJÖKROG

LOKA BRUNN

En konferens hos Svalan är en effektiv konferens i
avslappnad och modernt utrustad konferensmiljö. Genom
stora fönster kommer vår gröna omgivning nära och ger
konferensen naturlig drivkraft. Varför inte öppna upp,
vädra tankarna och ta andra halvlek i friska luften?
Från första kontakt till sista punkt på dagordningen ordnar
vi en effektiv konferens för er.

Njut av utsikten över Hjälmaren, mys framför brasan och låt
smaklökarna tillfredsställas av kökets fantastiska gastronomi.
Katrinelund bjuder på en inspirerande miljö att konferera i.
Här finns fem fullt utrustade mötesrum för grupper upp till
30 personer. Varmt välkomna!

Loka Brunn ligger vackert 3 mil norr om Karlskoga, i Bergslagens natur mellan sjöarna Södra och Norra Loken. Här möts
ni i en historisk miljö med modern teknik, 100 nyrenoverade
rum, Vattensalongen med bad- och spaupplevelser och tas om
hand av personal som älskar värdskap. Loka Brunn ägs och
drivs av familjen Spendrup och erbjuder möten upp till 220
personer. Inspireras av våra möteskoncept som Spakonferens,
Naturliga Möten eller Bryggarkonferens.
Loka Brunn, 0591-631 00, www.lokabrunn.se

Brunnsparken, Örebro Tel 019-24 00 66, www.svalan.nu

Katrinelund –
20 minuter från Örebro vid södra Hjälmarens strand.
www.katrinelund.se • 019-44 90 62

CONVENTUM KONFERENS

ÅNNABODA

Har du tröttnat på herrgårdar och yxkastning?
Vi erbjuder ett trendigt 60-tals hus med hela 21 prisbelönta
möteslokaler mitt i city. Med modern teknik och läckra
pausmenyer hjälper vi dig att skapa ett effektivt möte!
Varmt välkommen att boka ert nästa möte hos oss!

Tillgång
hela
hela
Tillgång till hela
I Ånnaboda Storstenshöjden möts du i nuet och naturen, Tillgång till hela
Atmosfär som
intetilllämnar
något Tillgång
mer atttillönska.
För styrelherrgården exklusive
herrgården exklusive
herrgården exklusive
herrgården exklusive
utan störande brus. Vi har 166 bäddar, konferensrum
sovrummen.
sovrummen.
sovrummen.
semöten och ledningsgruppsmöten
etc. Konferensrum sovrummen.
Lokalhyra 1 200 kr
Lokalhyra 720 kr
Lokalhyra 720 kr
Lokalhyra 2 300 kr
för mellan 8-120 personer, inomhusrelax med bar, och
för 12 personer med trådlöst internet och 60 tums skärm.
Tillval: Matpaket
Tillval: Matpaket
Tillval: Matpaket
Tillval: Måltider enligt
en restaurang som serverar mat från dagens skafferi. Vår FörmiddagskaffeStanna
med
Förmiddagskaffe
önskemål och offert
kvar
över nattenmedi luxuösaEftermiddagskaffe
rum med god mat och
fralla, lunch med kaffe
fralla, lunch med kaffe
med kaka
anläggning ligger mitt i fantastisk natur som inbjuder till
kanske
lite
teambuilding.Vi
håller
full
diskretion
då
vi
samt eftermiddagskaffe
268 kr per person
67 kr per person
med kaka
Alla priser exklusive moms
aktiviteter och utmaningar.
aldrig bokar in fler än en grupp åt gången och känsliga
335 kr per person

För mer information:
Tel: 019–766 45 00, www.conventum.se

Konferens och möten

RÅSVALSLUND GULDSMEDSHYTTAN

Heldagskonferens

Halvdagskonferens
förmiddag

Halvdagskonferens
eftermiddag

Kvällskonferens
eller festlokal

kl 08.00 - 17.00

kl 08.00 - 12.00

kl 13.00 - 17.00

kl 17.30 - 01.00

Ånnaboda, Garphyttan, Tel 019-29 55 00, www.annaboda.com

möten kan hållas utan allmänhetens kännedom.
Boende
Råsvalsvägen 5, Guldsmedshyttan, Tel 0581-417 00,
4 st dubbelrum i hög standard varav
www.rasvalslund.se
1 st bröllopssvit med egen balkong. Totalt 8 bäddar,

alla med Continentalsängar.
SmartTV och Surfplatta i alla rum.
Fritt kraftigt Wi-fi.
I den stora salen kan det dukas upp för 40 matgäster.
Plats finns utomhus för partytält för större sällskap
exempelvis bröllop.
Sällskapsrum i trivsam miljö, bibliotek med
selekterade titlar, ljudböcker och sällskapsspel.
Digitalflygel för musikäventyr.
Bastuavdelning.
Kök.
Dygnshyra hela herrgården 4 900 kr

LINDESBERGS STADSHOTELL

GRYTHYTTANS GÄSTGIVAREGÅRD

BÅNGBRO HERRGÅRD

Med utsikt över Lindesjön i fantastisk miljö. Hos oss finner Ni
flera nyproducerade och välutrustade konferensrum, med den
teknik Ni kan tänkas behöva. Som gäst hos oss får Ni ett personligt och varmt välkomnande. Vi är otroligt fokuserade på vår
uppgift, att ta hand om er.
Se vår hemsida för mer information.
Lindesbergs Stadshotell 0581-12450
info@lindestadshotell.com www.lindestadshotell.com

Vi vet hur viktigt inspirerande miljöer, sköna sängar, god
mat och personlig service är för kreativa idéer och bra
beslut. Här möts ni av en inspirerande miljö utan stress
med fokus på mat och vin i kombination som utmanar
dina smak- och doftsinnen. Grythyttans Gästgivaregård
ägs och drivs av familjen Spendrup och erbjuder 54 individuellt inredda hotellrum, unika mötesrum perfekta för
ledningsgrupper samt en spännande vinkällare.
Grythyttan, 0591-633 00, www.grythyttan.com

Konferens i avkopplande miljö. Vår konferensavdelning
är en idealisk plats för konferenser, produktvisningar,
säljmöten, kickoff´s m.m. Här finns plats för ca 30 personer men vi ordnar även mindre grupprum, allt enligt
dina önskemål. Tala med Thomas så får du garanterat en
bra lösning på din konferens!
Kopparberg, tel. 0580–120 00, info@bangbrose,
www.bangbro.se

handelsstaden örebro | motor

Tema: Motor
Text // Jonas Källgren
Foto // Pressbild

Jag älskar att köra bil. Speciellt när jag inte köar i stadstrafik. Oavsett om det är min 25 år
gamla tvåsitsiga skönhet eller familjens bättre begagnade V50 så tackar jag sällan nej till en
tur på lands- eller motorväg. Inte alltid med ett mål i sikte, att bara åka ut och köra kan vara
mål nog i sig (så länge vädret är bra).
Att inte alla håller med mig är jag ödmjuk inför, och det är helt okej. De här 20 sidorna
som följer är nog roligast om man tycker om att köra bil, men även om en bil för dig bara
är ett sätt att ta sig från punkt A till punkt B så kan du nog få med dig någonting intressant
härifrån. Vi har talat med ett gäng lokala aktörer på fordonsmarknaden – varsågod!

PS. Glöm inte att vinterdäck gäller från senast 1 december. Rekommenderas varmt, även om
det känns som att det kommer att regna hela vintern. DS.
Jonas Källgren
Chefredaktör Handelsstaden
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kia.com

Skogsstigen eller trcningsspdret? Njut av resan dit och hem i en Kia med rattvcrme
och flera andra smarta lusningar. Vclkommen in och provkur hos din Kia-handlare!

1.7 CRDi KOMFORT

1.2 SPECIAL EDITION

Privatleasing frdn 2.995 kr/mdn*

Privatleasing frdn 1.995 kr/mdn*

(Ord. pris frdn 4.125 kr/mdn)

(Ord. pris frdn 2.458 kr/mdn)

Utrustad med bl.a. autobroms, aktivt filuvervakningssystem,
helljus assistans, skyltscanning, eluppvcrmt bak scte, 17� aluminiumfclgar, xenonljus, 7� navigationssystem med backkamera
och eluppvcrmd lcderratt.

Utrustad med bl.a. navigationssystem med backkamera,
ISG (start & stopp), 17� aluminiumfclgar, parkeringssensor
bak, regnsensor, farthdllare, 2-zons klimatanlcggning (ACC),
Bluetooth-. eluppvcrmd lcderratt och kurvljus fram.

Just nu kan du leasa en
Kia Rio frdn 1.995 kr/mdn.
Service och
fursckring ingdr*

Urebrovcgen 34, Lindesberg
Telefon 0581-64 56 68, www.samuelkarlssonbil.se
Uppet: Mdnd - fred 9-18, lurd 10-15, sund 11-15
Alla erbjudanden gcller levererade bilar t.o.m. 30/11 2016 eller sd ldngt lagret rccker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller furetagsavtal och gcller endast lagerbilar. Brcnslefurbrukning blandad kurning Kia Sportage 4,6-6,7 l/100 km, CO2utslcpp 119-166 g/km; Kia Rio 4,7-6,3 l/100 km, CO2-utslcpp 109-147 g/km. Testerna cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 6. *Kia privatleasing: 36 mdn, mdnadskostnader inkl. moms exkl. upplcggnings- och aviavgifter. Rurlig rcnta. Max kurstrccka
1500 mil/dr, uvermil debiteras. Sedvanlig kreditpruvning sker. Slitagedelar, uvriga reservdelar och ev. tillval frdn kund ingdr inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Bilen pd bilden kan vara extrautrustad. Med reservation fur eventuella tryckfel.
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Joakim Holmquist
019-20 55 93

Fredrik Larsson
019-20 55 83
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Pehr Svensson på Örebro Bilringar upplever att alltfler vänder sig till en däckverkstad när det är dags för däckbyte.

Mycket att tänka på vid däckbytet
Text och foto // Martin Henningsson
Snart är kylan och snön här och då
gäller det att ha koll på däckbytena.
Vi träffade Pehr Fransson, som driver
däckfirman Örebro Bilringar, för att
höra vad de kan erbjuda och vad man
ska tänka på inför däckbytet.

På Stålgatan i Örebro, på Holmens
industriområde, ligger Örebro Bilringar.
Firman drivs sedan 1995 av Pehr Fransson, men historien sträcker sig längre
bak än så. Verksamheten startade redan
1962 och under 70-talet bytte den
namn till Örebro Bilringar.
– Vi är en komplett däckverkstad med
lång erfarenhet som riktar sig till både
privatpersoner och företag. Verkstaden
är helt fristående, men vi ingår i en
kedja som heter Superdäck. Det innebär
att vi kan garantera snabb leverans av
däck av högsta kvalitet till bästa pris.

Oftast har vi de nya däcken på plats i
verkstaden redan nästa dag, säger Pehr
Fransson.
Örebro Bilringar erbjuder allt som en
modern däckverkstad förväntas göra,
från däckbyten och lagningar till försäljning av fälgar och däck samt däckhotell.
– När det gäller däck har vi möjlighet
att ta hem i princip vilket märke som
helst, men vi satsar mycket på kvalitetsgrejer. Det är roligare att kunna erbjuda
kunden något riktigt bra. När det
kommer till däck får man vad man betalar för, så köper man ett dyrare däck vet
man att det håller längre, säger Pehr.
För att kunna ge kunderna det de vill
ha är det viktigt att hålla sig uppdaterad
på vilka produkter som finns på marknaden, men också när det kommer till
ny teknik från biltillverkarnas håll.
– Att byta däck på en bil av senaste års-

Körkort

Bil - MC - Moped - Traktor

modell är oftast inte lika enkelt som att
byta däck på en äldre bil. Det kommer
hela tiden ny och mer avancerad teknik.
Ett exempel är systemen som känner av
däcktryck, där det i varje däck sitter en
programmerad sensor. Många gånger
skiljer sig tekniken mellan bilmärken
och modeller, så det är väldigt viktigt
att vi har koll så att vi kan göra däckbytet på rätt sätt. I slutändan handlar det
om säkerhet.
Pehr ser en stadig ökning av antalet
däckbyten för varje år som går, framförallt under säsongen när vinterdäcken
ska på.
– En förklaring är att bilarna blir allt
större och då blir även däcken större
och tyngre. Det är inte lika enkelt att
byta däcken själv helt enkelt.
På den eviga frågan om huruvida man
ska välja dubbdäck eller inte säger Pehr

att det är upp till kunderna och vilka
behov de har.
– De dubbfria däcken går mjukare
och är ju också tillåtna i storstäderna.
Dubbdäcken är fortfarande överlägsna
på blankis och hårdpackad snö, så bor
man på landet och har en liten väg som
inte plogas och saltas är dubbdäck det
enda vettiga alternativet.
Han poängterar också att det är stor
skillnad på dagens däck och hur det var
för ett antal år sedan.
– Förr kunde man höra folk säga att
man kunde köra på sommardäck även
under vintern, men dagens sommardäck är absolut inte lämpade för vinterväglag. Ska man ut på vägarna under
vintern är vinterdäck det enda som
gäller, säger Pehr Fransson.

Vi har ständigt nya kurser för: Handledare, Teori, Riskettan och
Risktvåan för bil och mc samt Mopedkort AM klass II

Nu finns vi även på Österplan i Örebro

Ta utökat B och BE-körkort hos oss!
Ring för mer info.

Änggatan 30A 702 24 Örebro
Tel 019-611 68 00 www.ottossons.nu
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När det gäller körkort

SUPERDEAL
SUPERDEAL

Nya
Hyundai
i10
Nya Hyundai i10
Comfort
Comfort

NU
NU

99 900 kr
99 900 kr
Ord.pris 122 800 kr
Ord.pris 122 800 kr

Rabatt
22Rabatt
900 kr
22 900 kr

VÄLUTRUSTAD MED
VÄLUTRUSTAD
MED Privatleasing
■
Metallic
■ AC
Metallic
■
■ Eluppvärmd
AC
■
ratt
■ Farthållare
Eluppvärmd ratt
■
■ Stöldlarm
Farthållare
■
■ Stöldlarm

Privatleasing
1 490 kr
1/månad
490 kr
Service,
assistans
/månad
36 månader, 4 500 mil
Service,
assistans
ingår
36 månader, 4 500 mil
ingår

5 års Nybilsgaranti
5 års Vägassistans
Nybilsgaranti
3
5 års Vagnskadegaranti
Vägassistans
3 års Vagnskadegaranti

ÖPPET: Måndag-fredag kl 09.00-18.00, lördag 10.00-15.00
ÖPPET: Måndag-fredag kl 09.00-18.00, lördag 10.00-15.00

Karosserig 9, ÖREBRO
Karosserig
9, ÖREBRO
019-308
999
019-308
999
www.bilexpo.se
www.bilexpo.se

BESEGRA
BESEGRA VINTERN
VINTERNMED
MEDSANTA
SANTAFE
FE
Försäljning Verkstad Reservdelar
Försäljning Verkstad Reservdelar

Nya
Nya Hyundai
Hyundai Santa
SantaFe
Fe2,2
2,2CRDi
CRDi
Automat
Automat 4WD
4WD Premium
Premium

NU
NU

344.900
344.900kr
kr
Ord.pris 429.900 kr
Ord.pris 429.900 kr

Rabatt
Rabatt
85.000
85.000krkr

VÄLUTRUSTAD MED
VÄLUTRUSTAD MED

■ Automatlåda
■ Automatlåda
■ Infinity ljudsystem med 12 högtalare
■ Infinity ljudsystem med 12 högtalare
■ Läderklädsel
■ Läderklädsel
■ Adaptiv farthållare
■ Adaptiv farthållare
■ Smartkey
■ Smartkey
■ Xenon strålkastare
■ Xenon strålkastare
■ Eluppvärmd ratt
■ Eluppvärmd ratt
■ Autobroms
■ Autobroms
■ Kollisionsvarning
■ Kollisionsvarning
■ 4WD
■ 4WD
■ Filbytesvarning
■ Filbytesvarning
■ Navigation
■ Navigation

Välj
Väljtill
till

7-sits
7-sits
+10.000 kr
+10.000 kr
Metalliclack
Metalliclack
+6.900 kr
+6.900 kr

ÖPPET: Måndag-fredag kl 09.00-18.00, lördag 10.00-15.00
ÖPPET: Måndag-fredag kl 09.00-18.00, lördag 10.00-15.00
5 års Nybilsgaranti
5 års Nybilsgaranti
5 års Vägassistans
5 års Vägassistans
3 års Vagnskadegaranti
3 års Vagnskadegaranti

Försäljning Verkstad Reservdelar
Försäljning Verkstad Reservdelar

Karosserig
Karosserig9,9,ÖREBRO
ÖREBRO
019-308
999
019-308 999
www.bilexpo.se
www.bilexpo.se
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Werksta Bilskadecenter Örebro hittar du på Bettorpsgatan 16.

Örebro Billackering byter namn
Text // Ulf Hjelting
Foto // Pressbild
Örebro Billackering/Örebro Bilskador
byter nu namn till Werksta Bilskadecenter
Örebro. Företaget kommer att ingå i en
kedja om sammanlagt tolv verkstäder
spridda över hela Sverige.

– Vi har under många år ökat vår verksamhet och tidigare i år köpte vi upp en mindre
billackeringsverkstad med sju anställda, så
nu är vi totalt 37 anställda här i Örebro. Vi
byter även namn till Werksta Bilskadecenter
och ingår i en rikstäckande kedja om tolv
verkstäder. Inom en snar framtid hoppas vi

blir 20 verkstäder, säger Johan Rennerfelt, vd
för Werksta Bilskadecenter Örebro.
Man har även köpt Autoklinikka i Finland
med 37 verkstäder, så kedjan finns både i
Sverige och Finland med en förhoppning
om att heltäckande för hela Skandinavien
plus Finland.
– Vår ambition är att bygga en kedja med
verkstäder som man vet står för service och
som man kontaktar när det gäller bilskador.
Örebro Billackering grundades 1951
av Karl-Erik Johansson, far till Thomas
Johansson som var delägare fram till som-

maren 2015 då rörelsen såldes. Företaget
låg från början mitt i centrala Örebro med
adress Rudbecksgatan 6.
År 1973 byggde företaget egna lokaler
på Bettorpsgatan 16 där man även under
2006 byggde ut och moderniserade. År
2011 utökades verksamheten ytterligare
med ett toppmodernt bilplåtslageri på Bettorpsgatan 24. Idag drivs företaget på två
olika anläggningar med en totala arbetsyta
på 3 600 kvm. Företaget ägs idag av Procuritas och ingår i koncernen Werksta.
Stor skada eller liten spelar ingen roll,

Werksta Bilskadecenter går grundligt tillväga vid skadebesiktning för att upprätta
en komplett åtgärdskalkyl som godkännas av dig eller ditt försäkringsbolag.
Företaget har specialister inom plåtslageri, plastarbeten, lackering och glas.
Man har även valt att samarbeta med SIXT
Biluthyrning och den uthyrningen finns så
att säga ”inhouse” på Bettorps-gatan 24.
– Du kan vända dig med förtroende till
oss. Vi tar hand om din bil och när den
lämnar oss är det med absolut högsta
kvalité, avslutar Johan Rennerfelt.

Vintern kommer och
därmed halkan!
Utrusta dig själv med kunskap och färdighet
för att få ut det bästa av din bil och
dess nypålagda vinterdäck.
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019-57 29 10
info@trafikcenter.se • www.trafikcenter.se

MÅNADENS

ERBJUDANDE
Erbjudande gäller t om 2016-10-31

Vår gemensamma affärsidé är att genom engagemang, kunskap och service förse Sveriges verkstads-och industriföretag med produkter som leder
till ökad produktivitet. Vårt mål är att tillsammans med kunderna utveckla
långsiktigt trygga och lönsamma relationer.

KOMPLETT
DÄCKBYTARSET
FERAX

1295

För att säkerställa att våra mål uppnås låter vi därför kvalitet komma före
pris vilket resulterar i att vi uteslutande jobbar med marknadens starkaste
varumärken.

1710

2,0hk Kompressor med 24l tank
• Mutterdragare 1/2"
• Spiralslang 4 m
• 3 st hylsor med teflon
• Ringtrycksprovare
• Handskar
• Däckspåsar
• Fett
• Märklappar

Att vara leverantör är för oss så mycket mer än bara att sälja en skruvmejsel, ett luftfilter eller en handske! Det är lika viktigt att du, vår partner, vet
hur man använder produkten eller får hjälp om något händer. Det gör vi
genom utbildning, service och snabb support. annars uteblir tryggheten
ochlönsamheten.
Att vi inte ger upp är en av vår största styrkor och det är inte alltför ovanligt att vi får ta vid där andra misslyckas. Vårt slagord är: Allt är möjligt
eller som vi säger Nemas Problemas!
Du ska kunna fokusera på din verksamhet och aldrig behöva vända dig till
någon annan än till oss för vårt löfte till er är:
Att vara en partner för framgång!

Åbyvägen 5 702 27 Örebro • Tel. 019-24 44 43
www.adbildelar.se

VÄLJ DEN SÄKRA VÄGEN
TILL RÄTT TJÄNSTEBIL.
Både Superb och Octavia är utrustade med fyrhjulsdrift, smarta lösningar
och har ekonomiska fördelar som gör båda bilarna till riktigt bra köp och
tjänstebilsalternativ. Dessutom har båda vunnit utmärkelser där de fått
bevisa sig i tuffa tester. Välkommen in och provkör dem redan idag.

Leasing fr. 1 500 kr / mån

Förmånsvärde fr. 1 725 kr / mån

TESTVINNARE

ŠKODA Octavia Scout Business TDI 184 hk 4x4 DSG fr. 265 900 kr
Lägg till Premiumpaket för 9 900 kr (Ord. pris 28 200 kr)
Lägg till Drag- & Värmarepaket för 9 900 kr (Ord. pris 17 800 kr)
Möller Bil Örebro
Ozongatan 1, Box 1733, Örebro, 019-205500
mollerbil.se

Leasing fr. 1 690 kr / mån

Förmånsvärde fr. 1 863 kr / mån

TESTVINNARE

ŠKODA Superb Combi Business TDI 190 hk 4x4 DSG fr. 299 400 kr
Lägg till Businesspaket för 9 900 kr (Ord. pris 17 300 kr)
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Bränsleförbrukning blandad körning från 5,0–5,1 l / 100 km, CO2 från 129–134 g / km. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Miljöklass EU6. Škoda Leasing 36 mån (exkl moms), 30 % särskild leasingavgift, 50 % restvärde. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta mar 2016.
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Gäller försäljning till juridiska personer och kan ej kombineras med ramavtal eller andra rabatter. Indikativt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50 % marginalskatt. För exakt förmånsvärde hänvisas till
Skatteverkets hemsida www.skv.se. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.
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Nya Hyundai Ioniq är den första bilen med tre olika elektriska drivlinor.

Den nya generationens miljöbil
Text // John Borgersen
Foto // Pressbild
Hyundai kommer under hösten att presentera sin nya elektrifierade bilmodell
– Ioniq. På Bilexpo i Örebro hoppas man
att bilens minimala bränsleförbrukning
och klassledande motoregenskaper
kommer locka både nya och gamla
kunder till sina lokaler.
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Vägen till framgång handlar ofta om att
vara unik. Nya Hyundai-modellen Ioniq
sticker verkligen ut då man kommer
kunna välja mellan tre gröna drivlinor:
hybrid, elbil eller plug-in hybrid. Detta
ger kunden möjligheten att själv välja bil
efter den livsstil som man lever. De flesta
bilföretag i världen tar nu fram miljövänliga fordon eftersom detta kommer
efterfrågas i framtiden. Hyundais satsning i detta segment är därför förståelig,
och med Ioniq erbjuder man kunderna
en elbil med en räckvidd på nästan 30 mil
och en hybridbil med en toppfart på 185
km/h (endast slagen av mer än dubbelt
så dyra Tesla).
Marknaden för miljöbilar växer kraftigt
i Sverige och bedömare tror att det nästa
år kan säljas närmare 25 000 stycken av
den typ som Ioniq företräder.
– Försäljningen av den här typen av bilar
ökar hela tiden och många producen-

ter har nya modeller på gång. Det som
händer just nu i elbilsbranschen är att
räckvidden förlängs betydligt mot vad
som funnits tidigare, säger Mikael Johnson, vd för Bilexpo i Örebro.
Batteriet på Ioniq-elbilen är monterat
under baksätet vilket ger låg tyngdpunkt
och bra vägegenskaper. Lastutrymmet är
väl tilltaget tack vare batteriets placering
och det finns även uppkopplingsmöjligheter till Apple Carplay i bilen. Priset ligger
på cirka 332 000 kronor. Det är ett perfekt val för den som bor i en storstad och
pendlar till jobbet.
– Elbilen laddar man i vägguttaget och så
kan man köra upp till 280 kilometer. Den
som köper den här bilen är den riktigt
miljömedvetne, då den inte ger några
utsläpp.
Den nya Ioniq-hybriden drar bara 0,34
liter per mil trots att det är en ganska stor
mellanklassbil. Den är ensam på marknaden om att ha en dubbelkopplingslåda,
vilket ger en sportigare körupplevelse.
Lastutrymmet är klassledande och
modellen passar den som ännu inte blivit
helt van vid rena elbilar. Man får betala
runt 230 000 kronor för bilen.
– Hybridbilen har ett internt system
som sköter sig helt självt. Batterierna

som sitter i bilen laddas av bilens bensinmotor. Tack vare detta får man en låg
förbrukning och ett effektivare energiutnyttjande.
Hyundai Ioniqs plug-in hybrid har
premiär först under början av 2017 och
den kommer att uppskattas av den som
vardagspendlar. Energin kommer från ett
kraftfullt litiumbatteri som dels tar vara
på energin under körning och dels laddas
via en sladd.
– Denna bil är en kombination mellan de
två andra. Du pluggar in den i vägguttaget
för att ladda batteriet och efter det så kan
man köra över 50 kilometer helt utan
utsläpp, berättar Mikael.
Ioniq är väldigt modern i sin konstruktion och det finns en hel uppsjö med olika
säkerhetssystem och innovativa tekniska
lösningar.
– Det finns exempelvis trådlös laddning
till din telefon. Det är bara att lägga mobilen i mittkonsolen och så gör bilen resten.
Idag finns ett ganska gynnsamt system
kring att skaffa en miljöbil. Den som
köper en ren elbil får en premie på 40 000
kronor och den som köper en hybrid eller
plug-in hybrid får 20 000 kronor.
- Du behöver heller inte betala skatt på
fem år och har ett förmånsvärde på under

1 000 kronor på alla de tre varianterna.
Detta gör att man får en fantastisk god
ekonomi på bilen. Lite beroende på hur
du laddar elbilen så har du en milkostnad på ungefär 2-3 kronor, så det är inte
bara miljön som gynnas utan även din
ekonomi.
Mottagandet från världens motorjournalister har varit väldigt bra. Man har
främst lyft fram att detta är den första
bilen där den enskilde individen själv kan
välja vilken av drivlinorna som passar ens
livsstil.
– De har även lyft fram den körglädje
som man kan finna i Ioniqen jämfört
med konkurrerande bilarna med motsvarande teknik. Det främst växellådan
som är betydligt trevligare att arbeta med
jämfört med andra på marknaden. En
del menar också att den rent designmässigt är bland de mer lyckade inom sin
fordonsgrupp och det håller jag med om,
avslutar Mikael Johnson.
Helgen den 26-27 november är det
premiär för Ioniq på Bilexpo och man ser
fram emot att få in de tre nya modellerna
i bilhallen.

Porsche rekommenderar

och

Bygg din Macan på porsche.se

Från oss. För dig.
Macan 4 You.
Att köra en Porsche kan för många stanna vid en dröm. Fram tills nu. Med Macan 4 You kan vi
erbjuda dig som privatperson att sitta bakom ratten i en ny Porsche Macan. I Porsche Macan har
vi samlat allt vi lärt oss genom att bygga världens bästa sportbilar i 66 år. Resultatet är en
kompakt-SUV med sportbilsegenskaper som passar livets alla äventyr, stora som små.

Pris: 7.995 kr inkl. moms / månad
Läs mer om vårt bekymmersfria privatleasingerbjudande på porsche.se/erbjudanden/macan4you

Porsche Center Örebro
Salamandervägen 14, 702 28 Örebro
Tel: 019 -77 70 911
E-post: mail @ porsche - orebro.se
www.porsche-orebro.se

Porsche Macan. Bränsledeklaration blandad körning 7,2 l/100 km CO2 -utsläpp blandad körning g/km 167

Macan_privatleasing_Orebro_260x370.indd 1
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Välj rätt vinterdäck i vinter.

Hugo Eriksson Bil AB firar snart 30 år som återförsäljare av Subaru.

Flera jubileum och god
försäljning för Hugo
Eriksson
Text // Jonas Källgren

Rätt vinterdäck för rätt
förhållanden
Foto // Pressbild
Temperaturen sjunker nu i hela landet
och nattfrost förekommer även i sydligare delar. Det börjar bli dags att tänka
på vinterdäck. Är det dags att köpa nya
är det värt att investera i vinterdäck av
hög kvalitet som fungerar bra i våra
varierande svenska förhållanden.

Foto // Pressbild

Man firar 65-årsjubiluem på Hugo Eriksson Bil AB i Storå, och det mitt i ett år
där bilhandeln har ett av sina bästa år.
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Det var 1951 som Hugo Eriksson i Stripa
registrerade bilfirman med sitt eget
namn, och då var det amerikanska bilar
och motorcyklar som såldes. På 1970talet kom Hugos söner Bernt och Börje
in i verksamheten, som sedan dess har
vuxit.
– I år har vi ett av de bästa bilåren på
senare år. Jag har inga busfärska siffror,
men det är också vad jag hör från mina
övriga kollegor i branschen, säger Börje
Eriksson.
Ett par förändringar som han märkt
av i bilhandlarbranschen är att det inte
längre ger så mycket att annonsera, men
att man numera kan nå spekulanter över
i stort sett hela landet via internet. I Hugo
Eriksson Bils utbud finns både nya och
begagnade bilar av olika märken, lika väl
som bilar för privatleasing. Man är också
auktoriserade återförsäljare av Nissan
och Subaru, samt auktoriserad reparatör
av Mazda. För den som är verkligt bilin-

tresserad, eller bara tycker om vackra
äldre föremål, finns också en utställning
av gamla veteranbilar och motorcyklar
från 1920 och framåt. Att man ligger lite
bortom allfartsvägarna är inget man har
märkt av när det handlar om tillströmning av kunder.
– Nästa år så har vi varit återförsäljare av
Subaru i 35 år. Vi är en av Sveriges äldsta
återförsäljare av det bilmärket och det
kommer vi att uppmärksamma på olika
sätt under året. Fördelarna med Subaru
är bland annat att den är fyrhjulsdriven,
har bra garantier och ett av marknadens
bästa andrahandsvärden, konstaterar
Börje Eriksson.
Försäljningen av Subaru har dessutom
gått så bra för Hugo Eriksson Bil att man
vid flera tillfällen har legat försäljningsetta i landet för märket. Det faktum att
man också firar 65-årsjubileum år i år är
däremot inget som man uppmärksammat
i något större evenemang.
– Nej, vi firade lite i våras och har haft
helgöppet för att uppmärksamma det
hela, men det blir inte som när vi fyllde
60 år 2011, säger Börje Eriksson.

− Det är lätt hänt att man faller för lockelsen att köpa billiga däck som passar
dåligt för våra svenska förhållanden. De
kan se lika fina ut som kvalitetsdäck, men
när det är flera minusgrader ute så blir
de stenhårda och ger dåligt grepp. Gummiblandningen på dessa däck klarar inte
kyla, varnar Jon Persson, produktchef på
Nokian Däck AB.
Vintertemperaturen kan pendla mellan
+10 och -30 i Sverige. Därför ska gummiblandningen på vinterdäck fungera väl
i alla dessa temperaturer, utan att däcken
blir hårda när det är riktigt kallt.
På den svenska marknaden finns två
typer av dubbfria vinterdäck, nordiska
och centraleuropeiska dubbfria vinterdäck. Dessa två typer av dubbfria vinterdäck har helt olika egenskaper. Däck för
centraleuropeiska förhållanden är helt
enkelt inte utvecklade för svenskt klimat.
Gummiblandningen klarar inte svensk
vinterkyla och de ger dåligt vintergrepp.
Ett generellt problem med billiga vinterdäck är att de fungerar rätt så bra när
temperaturen ligger kring noll grader,
men när det blir kallare kollapsar vintergreppet totalt. Många av dessa däck har
även dåligt våt- och sidgrepp.

Jon Persson rekommenderar att köpa
vinterdäck av hög kvalitet och däck för
nordiska förhållanden. Bra vinterdäck
testas i samma förhållanden där konsumenterna kommer att använda dem.
Tillverkare av kvalitetsdäck kan även
erbjuda sina kunder bättre service och
produkttillgänglighet. Det är lättare att
hitta rätt däck och ersätta ett skadat
däck då de flesta däckhandlare säljer de
vanligaste premiumdäckmärken.
Premiumdäck kostar mer än budgetdäck, men själva inköpspriset säger inte
hela sanningen.
− Man kan spara 500-1 000 kronor
genom att köpa budgetdäck. Men det
billigare inköpspriset äts snabbt upp
genom högre bränsleförbrukning och
däckslitage. Premiumdäck har lägre rullmotstånd och när lufttrycket är rätt kan
de spara upp till 0,3-0,5 liter bränsle per
100 km. Och kan man sätta något pris på
säkerheten, frågar Jon Persson.
Är det dags att köpa nya vinterdäck
kan du till exempel få information på
däcktillverkarnas hemsidor. Alla stora
däcktillverkare har webbsidor som
innehåller bra information om däck
till olika bilmodeller. Även biltidningar
innehåller bra information och många
gör objektiva vinterdäcktester där de
viktigaste egenskaperna testas noggrant. Dessutom går det alltid att fråga
din däckverkstad om råd, där kan kunniga säljare rekommendera en typ av
däck som passar till din bil och för dina
körförhållanden.
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ASTRA KOMBIKUPÉ

fr.

Nya Opel Astra
kombikupé 1.0 Turbo 105hk
inkl. Pluspaketet och 3 års fri service

www.hedinbil.se

149 900 kr

Ord.pris fr. 199 700 kr

Smarta Lånet 1 739 kr/mån*

AKALLA Esbogatan 8 Mån-fre 9-18, lör-sön 11-16
BILVARUHUSET I KRISTIANSTAD Sävvägen 1. Mån-fre 9.30-18, lör 10-14
BILVARUHUSET I LINKÖPING Vigfastgatan 5 . Mån-fre 9-18, lör-sön 11-15
NORRKÖPING Fjärilsgatan 2 . Mån-fre 9-18, lör-sön 11-15
UPPSALA FYRISLUND Stålgatan 8. Mån-fre 9-18, lör 10-15, sön 11-15

MALMÖ Jägersrovägen 100. Mån-fre 9-18, Lör-sön 11-15
SEGELTORP Smista allé 36. Mån-fre 9-18, lör-sön 11-16
ÖREBRO Otto E Anderséns gata 1. Mån-fre 8-18, lör-sön 11-15
KARSKOGA Tibastvägen 10. Mån-fre 9-18, lör 10-13
Mer kontaktuppgifter på www.hedinbil.se

Bränsleförbrukning blandad körning: Astra 3,6-6,2 l/100 km. CO2 utsläpp blandad körning: Astra 95-142 g/km. Erbjudandet gäller bilar i lager som gått mellan 50 -200 mil. * Finansieringsexempel Smarta Lånet Hedin Bil Finans. 20%
kontant. 5,95% ränta. Avbet. 36 månader. 50% restskuld. 60 kr aviavgift och 595 kr uppläggningsavgift tillkommer. Effektiv ränta 6,78-6,80 (maj 2016). Ränteerbjudandet gäller endast privatperson och samtliga priser är inkl. moms.
Sedvanlig kreditprövning sker. Kostnad för metallic tillkommer. Bilen på bilden är extrautrustad. Med reservation för felskrivning och slutförsäljning.

PREMIÄR
NYA
MOKKA X
» 28 oktober

181 900 kr

fr.

ﬁnns med privatleasing

ÖREBRO

Otto E Anderséns gata 1
Tel: 019-16 80 80
Mån-fre 8-18, lör-sön 11-15

Kom och provkör nya Mokka X
30 % bättre sikt med LED-strålkastare
Intelligent fyrhjulsdrift
Apple CarPlay™

Med innovation från lyxklassen.
www.hedinbil.se

FlexCare på köpet – 3 års service,
assistans och garanti!*

opel.se

ÖREBRO

Otto E Anderséns gata 1
Tel: 019-16 80 80
Mån-fre 8-18, lör-sön 11-15

Bränsleförbrukning blandad körning 4,1–6,6 l/100 km. CO2 utsläpp blandad körning 106–153 g/km. Listade funktioner är tillval. AppleTM och Apple CarPlayTM är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. Opel OnStar-funktioner är tillval/tillgängligt
endast med vissa utrustningsnivåer.*Erbjudandet gäller t o m 31 december 2016 och gäller vid köp av nya personbilar sålda till privatpersoner, utom Opel KARL och utgående Astra J. Service, assistans och garanti gäller i 3 år och/eller upp till
45 000 km. Service i enlighet med bilens servicehäfte. 3 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti plus 1 års förlängning. Erbjudandet går ej att kombinera med andra erbjudanden eller avtal. Med reservation för felskrivning.
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Nya Porsche Panamera, med den 911-influerade Porsche Flyline-designen.

En ny Panamera i modellprogrammet
Text // Jonas Källgren
Foto // Pressbild
Höstens stora lansering hos Porsche är
nya Panamera. Vi bad Porsche Center
Örebros försäljningschef Håkan Rösiö
att berätta mer om modellen.
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När jag intervjuade Håkan Rösiö i maj
2014 hade han precis varit med och
öppnat upp Porsche Center i Örebro. Ett
år senare var de sex anställda. Idag, när
jag träffar honom ute i lokalerna bredvid
E18, är de tolv personer. Det går bra för
Porsche Center Örebro.
En anledning är vinterförvaringen.
Under Porsche Center finns ett stort och
omsorgsfullt larmat varmgarage där
märkesentusiaster kan parkera sina bilar
under de sex månaderna av lågsäsong.
"I stort sett fullbokat hela tiden", säger
Håkan.
– Förr har vi sett en tendens till att folk
börjar ställa av sina bilar i september,
men nu ser man att folk kör långt in i
oktober. Sedan ställer de in sina bilar hos
oss, och så övervakar vi batteriladdning,
däcktryck, och gör givetvis service om
så önskas. Till våren är bilarna redo att
köras igen.
Men det är inte vinterförvaringen som
är höstens stora nyhet. Det är nya Porsche Panamera, flaggskeppet i märkets
modellflora, som Porsche Center premiärvisar den 12 november mellan 11-15.

– Det är en GT-bil, en grand turismo, med
prestanda som en äkta sportbil, komfort
som en lyxbil, och unik design. Den har
tagit sig runt på Nürburgring på 7 minuter och 38 sekunder vilket är i klass med
renodlade sportbilar.
Motorutbudet i nya Panamera gör
ingen besviken. Värst är Panamera Turbo,
där den turbomatade V8:n toppar på 550
hk och ett vridmoment på 770 Nm. Den
tar bilen från 0-100 på 3,8 sekunder (3,6
sekunder med Sport Chrono-paketet). I
Panamera 4S sitter en V6:a med biturbo
som nöjer sig med 440 hk och 559 Nm.
För den miljömedvetne kommer Panamera både med dieselmotor och (nästa
år) som plug in-hybrid.
4S Diesel kommer med en V8 som
utvecklar respektingivande 422 hk och
850 Nm och ska enligt uppgift dra endast
0,67-0,68 liter milen vid blandad körning.
Det betyder att den är världens snabbaste
serietillverkade bil med dieselmotor. Att
den ligger på låga 178 gram i koldioxidutsläpp gör att skatten blir låg.
Elmotorn i hybridversionen 4 E-Hybrid
har en räckvidd på fem mil och en topphastighet på 140 km/h, och vid längre
sträckor eller högre hastigheter backas
den upp av en biturbo-V6:a – tillsammans
når de 466 hk. Som kuriosa kan vi nämna
att Porsches grundare Ferdinand Porsche

producerade en elbil redan 1898, men
den hade en jämförelsevis modest toppfart på 35 kilometer i timmen.
Den nya versionen av Panamera
kommer med mängder av ny teknik.
Bakhjulsstyrning, till exempel, finns som
tillval. Men en av de mest spännande
innovationerna är Porsches Innodrive,
en intelligent farthållare som beräknar
trafik och geografi tre kilometer framåt,
för att på så sätt uppnå optimal bränsleförbrukning och komfort. Man skulle
nästan kunna kalla det för en “elektronisk andrepilot”, speciellt om man väljer
den värmekänsliga nattkameran som
tillval – då varnar systemet när människor och stora djur befinner sig i bilens
väg.
Förarplatsen i nya Panamera har överlag utvecklats väldigt mycket. Alla visare
och mätare, förutom den ikoniska varvräknaren som finns kvar som en hommage till klassiska modellen 356, har
ersatts av digitala skärmar. Instrumentpanelen består numera av en 12,3 tums
touchskärm som kan anpassas till att
visa nästan precis vad föraren vill, och
det är ingen överdrift att säga att det är
svårt att tänka sig en snyggare lösning.
Panamera kommer även med full Apple
Carplay-funktionalitet, och kan givetvis
också fås med integrerad Porsche Con-

nect som levererar trafikinformation
i realtid, via Google Earth och Google
Street View.
Vi går tillbaka till Håkan Rösiö på
Porsche Center för att ställa några avslutande frågor.

Vad gillar du mest med designen på den
nya Panameran?
– Jag tycker verkligen om Porsche Flyline,
ett designgrepp som gör att Panameras
bakvagn drar stilmässiga paralleller till vår
ikoniska 911-linje. Sen är det också spännande att Porsche nu satsar mycket på att
bilarna är uppkopplade, på den fronten
kommer det att hända oerhört mycket.
Vilka är det som köper en ny Panamera?
– Det är människa som gillar ny teknik,
design, och sportkänsla. Åldersmässigt
tror jag att vi pratar om ett spann mellan
30 och 65 år, det är i alla fall min känsla
när jag tittar på de kunder vi har sålt
Panamera till hittills. Många av dem är
framgångsrika företagare.

Vad säljer ni mest av annars, på Porsche
Center Örebro?
– I volym är det Porsche Macan, som står för
cirka 40 procent av vår försäljning. Tittar
man vidare så är Porsche Cayenne tvåa och
Porsche 911 på en nära tredjeplats.

kia.com

Skogsstigen eller trcningsspdret? Njut av resan dit och hem i en Kia med rattvcrme
och flera andra smarta lusningar. Vclkommen in och provkur hos din Kia-handlare!

1.7 CRDi KOMFORT

1.2 SPECIAL EDITION

Privatleasing frdn 2.995 kr/mdn*

Privatleasing frdn 1.995 kr/mdn*

(Ord. pris frdn 4.125 kr/mdn)

(Ord. pris frdn 2.458 kr/mdn)

Utrustad med bl.a. autobroms, aktivt filuvervakningssystem,
helljus assistans, skyltscanning, eluppvcrmt bak scte, 17� aluminiumfclgar, xenonljus, 7� navigationssystem med backkamera
och eluppvcrmd lcderratt.

Utrustad med bl.a. navigationssystem med backkamera,
ISG (start & stopp), 17� aluminiumfclgar, parkeringssensor
bak, regnsensor, farthdllare, 2-zons klimatanlcggning (ACC),
Bluetooth-. eluppvcrmd lcderratt och kurvljus fram.

Hos din Kia-handlare i Bergslagen!

Just nu kan du leasa en
Kia Rio frdn 1.995 kr/mdn.
Service och
fursckring ingdr*

Nora: Storgatan 41• Tel 0587-136 00 • www.windahls.se
Öppet: Mån, ons-fre 10-18 • Tis 10-20 • Lör 10-15 • Sön 11-15

Alla erbjudanden gcller levererade bilar t.o.m. 30/11 2016 eller sd ldngt lagret rccker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller furetagsavtal och gcller endast lagerbilar. Brcnslefurbrukning blandad kurning Kia Sportage 4,6-6,7 l/100 km, CO2-utslcpp 119-166 g/km;
Kia Rio 4,7-6,3 l/100 km, CO2-utslcpp 109-147 g/km. Testerna cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan furekomma. *Kia privatleasing: 36 mdn, mdnadskostnader inkl. moms exkl. upplcggnings- och aviavgifter. Rurlig rcnta. Max kurstrccka
1500 mil/dr, uvermil debiteras. Sedvanlig kreditpruvning sker. Slitagedelar, uvriga reservdelar och ev. tillval frdn kund ingdr inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Bilen pd bilden kan vara extrautrustad. Med reservation fur eventuella tryckfel.

110 NYHETER FRÅN BEGAGNATAVDELNINGEN

2002 Audi A6 2,4 Sedan Svart Bensin
2009 Audi A4 2,0 Tfsi Sedan Vit Bensin
2010 Audi A4 Kombi Vit Diesel
2013 Audi A6 Avant 3,0 Q Kombi Vit Bensin
2006 BMW 320d Touring Kombi Gråmet Diesel
2006 Chevrolet Captiva 2.4 LS SUV Grön Bensin
2005 Citroen C5kb 3.0 V6 Aut Kombi Silver Bensin
2007 Citroén C3 1,6 HDI Halvkombi Gråmet Diesel
2015 Fiat 500 Halvkombi Vit Bensin
2002 Ford BWY Mondeo Kombi Lbrun Bensin
2009 Ford Mondeo 2,0 TDCi Kombi Svartmet Diesel
2010 Ford S-max 2,0 TDCi Minibuss Grå Diesel
2012 Hyundai I10 Halvkombi Vit Bensin
2014 Hyundai i30 1,6 CRDi Kombi Lblå Diesel
2008 KIA Ceed SW 1,6 crdi Kombi Lgrå Diesel
2009 KIA Ceed 1,6 Crdi ECO KO Halvkombi Röd Diesel
2010 KIA Ceed 1,4 EX Halvkombi Vit Bensin
2010 KIA Venga 1,4 Crdi ECO K Halvkombi Röd Diesel
2011 KIA Sportage 1,7 Crdi EX SUV Silver Diesel
2011 KIA Sportage 2,0 Crdi EX SUV Svart Diesel
2011 KIA Sportage 1,7 Crdi EX Kombi Svartmet Diesel
2011 KIA Ceed 1,6 Crdi ECO SW Kombi Vit Diesel
2011 KIA Ceed 1,6 Crdi ECO SP Halvkombi Vit Diesel
2011 KIA Ceed 1,6 Crdi ECO SW Kombi Vit Diesel
2011 KIA Picanto 1,2 ECO Komfort Halvkombi Vit Bensin
2012 KIA Ceed 1,6 Crdi ECO SW Kombi Grå Diesel
2012 KIA Ceed 1,6 Crdi ECO SW Kombi Silver
2012 KIA Optima 1,7 Crdi Aut Sedan Lbrun Diesel
2012 KIA RIO 1,2 ECO EX Komf Halvkombi Brun Bensin
2012 KIA Picanto 1,2 ECO Komf Halvkombi Svart Bensin

Hösterbjudande från bilhallen

1,39%

2012 KIA Sportage 1,7 Crdi EX SUV Silver Diesel
2004 MB C 180 Komp Kombi Svart Bensin
2012 KIA RIO 1,2 ECO EX NO IS Halvkombi Svart Bensin
2010 Opel Astra Halvkombi Grå Bensin
2005 Peugeot 307 SW 2,0 Kombi Grå Bensin
2012 KIA Venga 1,4 Crdi ECO Komfort Halvkombi Mgrå Diesel
2007 Peugeot 807 2,0 HDI Mblå
2012 KIA RIO 1,4 ECO Komfort Halvkombi Brun Bensin
2010 Peugeot 308 Halvkombi Mgrå Bensin/etanol
2013 KIA Carens 1,6 Komfort Kombi Svart Bensin
2012 Peugeot Partner Transportbil - Skåp Vit Diesel
2013 KIA RIO 1,2 ECO Edition Halvkombi Svart Bensin
2015 Peugeot 308 SW ACTIVE BLUEHDI 120 AUT Kombi
2013 KIA Sportage 2,0 Crdi EX SUV Svart Diesel
Lgrå Diesel
2013 KIA Ceed sw 1,6 Crdi KO Kombi Vit Diesel
2013 Piaggio Piaggio MP3 500 Scooter Silver
2013 KIA Ceed sw 1,6 Crdi Komfort Kombi Blå Diesel
2007 Renault Kangoo 1,5 Transportbil - Skåp Vit Diesel
2013 KIA Ceed sw 1,6 Crdi KO Kombi Lbrun Diesel
erMgrå Bensin
Kombi
i lag
2013 KIA Ceed sw 1,6 Crdi KO Kombi Svart Dieselbegagn2005
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2005 SAAB 9-3 Aero Sportsedan SUV Svart Bensin
2013 KIA Sportage 2,0All
Crditid
EX SUV Grå Diesel
2008 SEAT Leon 1,6 Stylance Halvkombi Silver Bensin
2013 KIA Venga 1,4 Crdi ECO K Kombi Lbrun Diesel
2011 SEAT Ibiza ST Kombi Silvermet Bensin
2013 KIA RIO 1,2 ECO Edition Halvkombi Röd Bensin
2007 Skoda OCT CO 2,0 FSI 4X4 Kombi Vit Bensin
2013 KIA Soul 1,6 Crdi EX KOM SUV Svart Diesel
1997 Suzuki VZ 800 Maruder Custom Flerf Bensin
2013 KIA Optima 2.0 Hybrid AT Sedan Vit Hybrid el/bensin
2004 Toyota Avensis Touring Kombi Silver Bensin
2014 Kia Cee´d 1,6 Crdi SW Aut Kombi Silvermet Diesel
2007 Toyota Corolla Verso Kombi Silver Bensin
2014 KIA Ceed sw 1,6 Crdi AUT Kombi Svart Diesel
2009 Toyota IQ 1.0 Man Halvkombi Vit Bensin
2014 KIA Ceed SW 1,6 Crdi Aut Grön
1998 Volkswagen VW Passat VAR 1,6 Vit
2014 KIA Ceed SW 1,6 Crdi LIM Kombi Svart Diesel
2014 KIA Carens 1,7 Crdi Komf Aut Minibuss Blå Diesel
2000 Volkswagen VW Passar VAR 1,6 Kombi Blåmet Bensin
2015 KIA Ceed SW 1,6 Crdi SPE Kombi Vit Diesel
2003 Volkswagen VW Golf 1,6 Halvkombi Silver Bensin
2015 KIA Sorento 2,2 Crdi BUS+ SUV Grå Diesel
2003 Volkswagen VW Passat VAR Turbo Kombi Silvermet
2015 KIA RIO 1,2 Special Edit Halvkombi Vit Bensin
Bensin
2015 KIA Sportage 1,7 Crdi SP SUV Grå Diesel
2004 Volkswagen VW Polo 1,4/75 Halvkombi Röd Bensin
2015 KIA RIO 1,2 Komfort Halvkombi Svart
2006 Volkswagen VW Passat TDI 140 PDF VA Kombi
2015 KIA Sportage 1,7 Crdi LI Halvkombi Svartmet Diesel
Mbrun Diesel
2015 KIA Venga 1,4 Crdi Komfo Halvkombi Röd Diesel
2007 Volkswagen VW Golf TDI 105 PF Halvkombi Silver
2015 KIA Ceed SW 1,6 CRDi Komfort Kombi Grå Diesel
Diesel
2015 KIA RIO 1,2 Komfort Halvkombi Grå Bensin
2008 Volkswagen VW Golf 1,6 Halvkombi Mblå Bensin/etanol

NORA
VÄSTERÅS

Försäljning

ränta vid köp av en
NY eller begagnad bil!

Gäller vid ordertecknande av
bil
fr.o.m. 29/10 2016-6/11 2016

2009 Volkswagen VW Crossgolf TSI Halvkombi Mgrå Bensin
2009 Volkswagen Passat 2,0 Tdi Tiptronic Kombi Vit Diesel
2010 Volkswagen VW Tiguan TSI 150 4-motSUV Mgrå
Bensin
2011 Volkswagen Passat Kombi Svartmet Diesel
2012 Volkswagen VW Caddy 1,6 TDI DSG Transportbil Skåp Silver Diesel
2014 Volkswagen Passat 2.0 ALLTRACK TDI 177 DSG
4MOTION Kombi VIT Diesel
2014 Volkswagen Passat 2,0TDI 4-Motion Tech GT R-Line
Kombi Vit Diesel
2001 Volvo V70 2,4 140 Kombi Svart Bensin
2002 Volvo V70 2,4 140hk Kombi Svart Bensin
2002 Volvo V70 Kombi Lgrå Bensin
2004 Volvo V70 2,5T Kombi Grå Bensin
2004 Volvo S60 T5 Sedan Gul Bensin
2004 Volvo V50 Kombi Mgrön Bensin
2004 Volvo V50 2,4 Kombi Blåmet Bensin
2005 Volvo S60 T5 Sedan Blå Bensin
2007 Volvo Xc70 3,2 Summum Kombi Grå Bensin
2008 Volvo V70 D5 Kombi Silvermet Diesel
2009 Volvo V70 D5 AWD Summum Kombi Vit Diesel
2011 Volvo V50 Kombi Grå Diesel
2011 Volvo XC70 D5 Kombi Silvermet Diesel
2011 Volvo V70 2,5 FT R-Design Polstar Kombi Vit Bensin/
etanol
2011 Volvo V50 D2 Momentum Kombi Blåmet Diesel
2012 Volvo V70 1,6 E-Drive Kombi Lgrå Diesel
2014 Volvo V40 Cross Country Halvkombi Vit Diesel

0587-136 00 • Kundmottagning/Verkstad 0587-135 90

www.windahls.se • Storgatan 41, 713 30 NORA

www.windahls.se • Besök gärna vår anläggning i Västerås, Elledningsgatan 2.

Med reservation för felskrivning.

ÖPPET:
Måndag 10-18, tisdag 10-20,
onsdag-fredag 10-18,
lördag 10-15, söndag 11-15

handelsstaden örebro | motor

Opel Zafira, en mångsidig familjebil, hittar du hos Hedin bil.

Hedin Bil – både standard och premium
Text // John Borgersen
Foto // Pressbild
I mitten av april i år blev Bivas anläggning i Örebro en del av Hedin Bil-koncernen. Personalen är kvar, liksom den
goda servicen, men man är nu en del
av en större helhet. Vi slog en signal till
platschef Henrik Bäckström.
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Det har gått strax över 6 månader sedan
Biva i Karlskoga, Örebro, Linköping, Norrköping och Uppsala blev en del av familjeägda koncernen Hedin Bil. I Örebro är
personalen kvar, och den största skillnaden mot tidigare är att det nu har väldigt
många kollegor och anläggningar att samarbeta med – Hedin Bil Örebro är en del
av ett företag med över 50 anläggningar.
Biva var tidigare kända som en Saabåterförsäljare, men hade även Opel och
Chevrolet i soritmentet. Som Hedin Bil
har man tillgång till ett nästan oräkneligt
antal bilmärken, men i just Örebro säljer
man numera nya bilar från Fiat, Jeep, Alfa
Romeo, Opel, Isuzu, och transportbilar
från Fiat Professional och Opel. Utöver
det har man ett stort utbud av begagnade
bilar
– Men utöver våra märken servar vi
fortfarande Saab på verkstaden, liksom
till exempel Lancia, Dodge, Chrysler och
Chevrolet. Vi har även en plåtverkstad,
så vi täcker egentligen all typ av service,
berättar Henrik Bäckström.

Opel är ett av de märken han tror
mycket på framöver. I slutet av oktober
kommer två nya bilar från den tyska
tillverkaren. Mokka X, en liten suv om nu
erbjuder automatlåda och fyrhjulsdrift,
och en familjebil med namnet Zafira, ett
sjusitsigt alternativ.
– Opel är ett jättemärke som har riktigt
bra bilar. I Tyskland och andra europeiska
länder är det ett stort och omtyckt märke,
Opel Astra blev till exempel årets bil
2016. I Sverige har Opel en ganska liten
marknadsandel, det har haft lite gubbstämpel här – men i modellprogrammet
finns jättefina bilar som passar alla åldrar.
De satsar stort på Onstar, ett system där
man med ett knapptryck kan kontakta
SOS eller bara fråga var närmsta bensinmack ligger. Alla bilar är också förberedda
för wifi.
– Ett annat märke som vi satsar på är
japanska Isuzu, som tillverkar pickupbilar. Deras D-Max är till exempel den
enda bilen på marknaden som kan dra 3,5
ton på vanligt körkort.
Hur hittar man då till Hedin Bil? Det är
faktiskt lättare än man kan tro, för även
om man inte ser det så bra så är faktiskt
företagets anläggning placerad precis
bredvid E18/E20.
– Det är svårt att se oss från motorvägen, men vi ligger faktiskt precis mellan

motorvägen och Stjärnhusen, vid avfarten
Aspholmen/Bista.
Vill man inte betala sin bil kontant så
kan Hedin Bil självklart hjälpa till med
att ordna finansiering. Av Hedin Bils 52
anläggningar i Sverige är var den i Örebro
bäst när det gäller finansiering när vi
mätte senast, berättar Henrik.
En lösning som blir mer och mer populär är privatleasing, där man allting bakas
in i månadskostnaden - vinterdäck, service, försäkring, förvaring - på den nivå
köparen vill ha. – Det är enkelt, framförallt för unga som vill ha en fast månadskostnad för sin bil. Man kan få en liten
Fiat för från 1 800 kronor i månaden till
exempel. Det kan vara skönt att veta vad
man kommer att få betala varje månad.
För just Fiat kommer vi snart att kunna
erbjuda en ny lösning där man går in på
en webbsida och plockar ihop den bil
man vill ha och de extratjänster man vill
ha, och direkt ser vilken månadskostnad
det innebär. Det är något som alla märken
kommer att börja med förr eller senare.
Även fri service ingår ofta i ett nybilsköp numera.
– Just Opel satsar på någonting som kallas
Flexcare, vilket innebär att man får de tre
första servicetillfällena gratis. För många
andra märken är det fri service de tre
första åren som gäller. En bilaffär är ofta

den största eller näst största affären man
gör i livet, och då är det väldigt uppskattat
om de första verkstadsbesöken är inräknade i köpet. Ofta tänker inte människor
på att budgetera för verkstadskostnader.
Hedin Bil Örebro erbjuder inte bara
standardbilar, de har plats för premiummodeller också. Alfa Romeo, till exempel,
har modellen Giulia som kommer med
upp till 510 hästar. Toppmodellen har
slagit rekord på tyska banan Nürburgring.
– Även Jeep har ett flertal fina modeller
där man åker fantastiskt bekvämt och
komfortabelt. Här kan med andra ord alla
möjliga kunder hitta någonting de tycker
om. Nu har vi dessutom börjat med söndagsöppet också, så det går att komma
förbi när i veckan det än passar. Just söndagsöppet har varit en hit i storstäderna,
och Örebro är ju en storstad så vi tror att
det kommer att uppskattas här med.
Men trots att det rullar på bra för
Hedin Bil är det ständig utveckling som
gäller.
– Örebro har många bilhandlare och
stor konkurrens, med många etablerade
firmor. Det är många som reser hit för att
köpa bil. Det gäller att vara på tårna och
utvecklas ihop med marknaden, avslutar
Henrik Bäckström.
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Öppet: Vardagar 09.00–18.00 Lördagar 10.00–14.00

Bränsleförbr bl. körn. 6,1–7,0 l/100 km. CO2-utsläpp: 159–161 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. *Eller vid 1.500, 3.000 och 4.500 mil. ** 36 mån, körsträcka 1500 mil/år, inkl. service, uppl.avg. 595 kr, aviavg 55 kr/mån.
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3 ÅRS FRI SERVICE*

Öppet: Vardagar 09.00–18.00 Lördagar 10.00–14.00

Bränsleförbr bl. körn. 5,7–8,5 l/100 km. CO2-utsläpp: 148–197 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. *Eller vid 1.500, 3.000 och 4.500 mil. ** 36 mån, körsträcka 1500 mil/år, inkl. service, uppl.avg. 595 kr, aviavg 55 kr/mån.
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OM MÖLLER BIL:
Möller Bil är återförsäljare för
några av marknadens ledande
bilmärken. De finns på tio orter i
Mälardalen och erbjuder förutom
bilförsäljning även finansiering,
verkstadstjänster samt tillbehörs- och reservdelsförsäljning.
Ägare är norska MöllerGruppen,
ett av nordens största bilföretag.
Möller Bil Örebro saluför och
servar:
- Volkswagen
- Audi
- Seat
- Skoda
- Volkswagen Transportbilar
Hemsida: www.mollerbil.se

Kontakt: mollerbil@mollerbil.se
Servicebokning/hjulskifte:
booking.mollerbil.se/

Facebook: www.facebook.com/
mollerbilsverige
Joakim Holmquist och Thomas Reineborg, Möller Bil.

Foto // Martin Henningsson

Möller Bil får ny hall och verkstad
Text // John Borgersen
En totalrenovering av Skoda- och Seatanläggningen har de senaste månaderna genomförts hos Möller Bil AB. Bilmärkena har tagit stora steg framåt de
senaste åren och nya moderna lokaler
ska ytterligare förstärka deras koncept.
I mitten av november är det invigning.

Det var i maj som Möller Bil började med
ombyggnationen av anläggningen samt
uppförandet av den helt nya fullserviceverkstaden. Förändringen sker för att
kunna möta de nya krav som ställs med
allt mer komplicerade bilar och ett bredare modellprogram. Joakim Holmquist
är ställföreträdande märkeschef på
Skoda och Seat i Örebro och han ser fram
emot att få visa kunderna hur det ser ut
efter ombyggnationen på Ozongatan.
- Möller Bil bygger en helt ny skadeverkstad med större lokaler och som
tillskott en helt egen lackanläggning.
Detta ska öka kvalitén ytterligare och
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minska ledtiderna. Vi får också kontroll
på hela processen. Detta gör i sin tur att
organisationen kommer att växa och vi
kommer att få nyanställa på många håll,
säger han.
Möller Bil jobbar ständigt för att vara
en attraktiv arbetsgivare i branschen.
Joakim har jobbat som bilförsäljare i sju
år och har varit på företaget i knappt tre
år.
- Jag ser en allt hårdare konkurrens i
bilbranschen och tror att försäljningskraven kommer höjas både för Skoda
och Seat. Även våra egna krav kring
kundnöjdhet och försäljning kommer
att höjas.
Teamet i Skoda- och Seat-huset består
idag av märkeschef Thomas Reineborg
och sex medarbetare. Den nya anläggningen kommer innebära att tre nya
arbetstillfällen skapas under den närmaste tiden. Joakim berättar vidare att
de ständigt jobbar med att göra kund-

Helgen den 12-13 november inviger Möller Bil Örebro den nya bilhallen.

upplevelsen bättre än konkurrenternas.
Ökad kundnöjdhet och möjligheten till
en ökad stadigkommande kundgrupp är
den viktigaste frågan, och de jobbar hårt
med att vara måna om att ta hand om
befintliga kunder och förvalta dem.
- Min förhoppning och tro är att det
blir en mycket ljus framtid för de båda
märkena. Vi har ett brett modellprogram
som växer och det kommer exempelvis

en hel del nyheter under första halvåret
2017. Att Skoda och Seat är en del av
Volkswagengruppen ger oss möjlighet att få jobba med moderna bilar och
dessa förtjänar en modern bilhall att
visas i.
Invigning för de nya anläggningarna
hos Möller Bil är den 12-13 november.

En olycka händer så lätt...
Vi fixar så att plåt och lack blir rätt!

Byter nu namn till
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Välkom 019-31 02 20 werksta.se

Besöksadress: Bettorpsgatan 16 & 24, Örebro
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Vi ger dägar!
på alla vinterv
Nordexx

Nivius Flexxice

Marshal

DUBB
FRITT

WinterCraft W 131

KAMPANJPRIS!
DUBB

DUBB

195/65R15 91T

5.799:-

6.589:-

4 däck + 4 fälgar

VI INGÅR I DÄCKKEDJAN

h klar t!

BÄST I TEST!
Priset gäller
tom 4/11-16

Pris
inkluderar
montering,
balansering,
& skiftning!
med Mega Wheels Indus

1495:Monterat oc

för
PV/SUV

195/65R15 91T

55/16

Hakka 8 205/

med Mega Wheels Indus

4 däck + 4 fälgar

Pehr Fransson

Stålgatan 1, Örebro 019-611 22 85

DELA UPP BETALNINGEN PÅ 5 MÅNADER. INGEN RÄNTA, INGA AVGIFTER.
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AD Bildelar hoppas kunna utöka sin personalstyrka i Örebro.

Sammanslagning i
fordonssektorn
Text // John Borgersen
Foto // Martin Henningsson

Ottossons Trafikskola öppnar en filial vid Österplan.

Ottossons Trafikskola
utvidgar
Text // Camilla Johansson

Två av Örebros mest välkända namn
inom motorbranschen har valt att slå
sig samman. AD Bildelar förvärvade
under sommaren inkråmet hos verktygs- och reservdelsleverantören Wallin
& Stackefält. De kommer jobba vidare
med varumärkena och kan nu erbjuda
ett bredare sortiment med allt från
reservdelar till verktyg.
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AD Bildelar är en europeisk bildelskedja
som växt kraftigt på senare år och idag
har man närmare 80 butiker bara i Sverige. De erbjuder ett sortiment till bilar
och fordon samt tillbehör och andra
produkter för bland annat hus- och släpvagnar. I Örebro finns de på två ställen,
Bista och Aspholmen. Butikschef i verksamheten är Kemal Hajdarovic och han
berättar att det hänt en hel del sedan de
startade 2014.
– När vi öppnade reservdelsbutiken för
två år sedan gjorde vi det tillsammans
med vår verkstadsdel. Den snabba tillväxten i reservdelsbutiken gjorde att
lokalerna ganska fort blev för trånga
så vi började se oss omkring efter nya
större lokaler eller att bygga nytt.

AD Bildelar köpte Wallin & Stackefälts
inkråm samtidigt som man flyttade till
deras lokaler. Det beslutades även att
man även i fortsättningen kommer att
arbeta med de båda inarbetade varumärkena. Satsningen innebär större
lokaler, mer personal och att man kan
breddar sig betydligt på lastbils- och
entreprenadsidan.
– Vi jobbade mest mot personbilssidan
sedan tidigare och Wallin & Stackefält
har varit mer inriktade mot större
tyngre fordon samt industri och verkstad. Vi hoppas nu att vi kan bli duktigare tillsammans i alla de varugrupper
som vi nu jobbar med. Personalstyrkan
blir större, produktsortimentet blir bredare och vi kommer lagerföra mycket
mer. I och med det tar vi ett par kliv upp
och kommer kunna erbjuda ännu bättre
service och ännu snabbare leveranser
vilket befintliga kunder redan erfarit och
nya kunder får erfara.
Kemal Hajdarovic ser en ljus framtid
för företaget och välkomnar både nya
och gamla kunder till butiken.
– Jag brukar säga att allt är möjligt,
nemas problemas!

Foto // Martin Henningsson
Ottossons Trafikskola växer, och till
verksamheten på Änggatan lägger man
nu också en helt ny filial på Restalundsvägen 2.

– Det är cirka ett år sedan som vi började prata om att vi ville ha ytterligare
en lokal, så vi har letat och hittade
slutligen den här lokalen vid Österplan,
berättar Anders Persson som tillsammans med sin pappa Thord driver
Ottossons Trafikskola.
Medan man på skolan på Änggatan
erbjuder utbildning för vanligt körkort, motorcykel, moped och traktor,
så kommer man att åtminstone initialt hålla sig till körkort för bil för de
elever som vänder sig till filialen vid
Restalundsvägen, som ligger vid ett
något lugnare trafikstråk.
- Det är något vi har märkt, inte minst
utanför vår lokal på Änggatan, att trafiken har blivit mer intensiv och att
det har blivit lite mindre utrymme att
röra sig på på gatorna. Men de första
gångerna av en körkortsutbildning kör

vi naturligtvis våra elever till en plats
där det är lite lugnare och de får ta
över rasten. Det är ett bra tillfälle att gå
igenom både kommande lektion och de
man haft tidigare. När man kommit lite
längre får man som elev köra direkt från
Änggatan, konstaterar Anders Persson.
På Ottossons Trafikskola är det ett
snitt på 25 elever i månaden som tar
körkort, och Anders Peterson tycker att
han märker ett ökande intresse för att
lära sig köra bil, något som ofta är kopplat till efterfrågan på körkort när man
söker arbete.
– Något som jag tycker är väldigt bra
är det förslag som Vänsterpartiet lade
fram, att man ska kunna söka CSN-lån
för att ta körkort. Om det gick igenom
skulle det inte behöva bli en ekonomisk
fråga att kunna köra bil, konstaterar
Anders Persson.
Invigningen av den nya lokalen
kommer att ske i november, men redan
innan dess kommer man att smyga
igång lite med lektioner på Restalundsvägen 2.

VÄLJ DEN SÄKRA VÄGEN
TILL RÄTT TJÄNSTEBIL.
Både Superb och Octavia är utrustade med fyrhjulsdrift, smarta lösningar
och har ekonomiska fördelar som gör båda bilarna till riktigt bra köp och
tjänstebilsalternativ. Dessutom har båda vunnit utmärkelser där de fått
bevisa sig i tuffa tester. Välkommen in och provkör dem redan idag.

Leasing fr. 1 500 kr / mån

Förmånsvärde fr. 1 725 kr / mån

TESTVINNARE

Leasing fr. 1 690 kr / mån

ŠKODA Octavia Scout Business TDI 184 hk 4x4 DSG fr. 265 900 kr

TESTVINNARE

Förmånsvärde fr. 1 863 kr / mån

ŠKODA Superb Combi Business TDI 190 hk 4x4 DSG fr. 299 400 kr

Lägg till Premiumpaket för 9 900 kr (Ord. pris 28 200 kr)
Lägg till Drag- & Värmarepaket för 9 900 kr (Ord. pris 17 800 kr)

Lägg till Businesspaket för 9 900 kr (Ord. pris 17 300 kr)

Möller Bil Örebro
Ozongatan 1, Box 1733, Örebro, 019-205500
mollerbil.se
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Bränsleförbrukning blandad körning från 5,0–5,1 l / 100 km, CO2 från 129–134 g / km. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Miljöklass EU6. Škoda Leasing 36 mån (exkl moms), 30 % särskild leasingavgift, 50 % restvärde. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta mar 2016.
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Gäller försäljning till juridiska personer och kan ej kombineras med ramavtal eller andra rabatter. Indikativt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50 % marginalskatt. För exakt förmånsvärde hänvisas till
Skatteverkets hemsida www.skv.se. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.

LÅT TYSTNADEN TALA

PREMIÄR! MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID –NU MED PRIORITERAD ELDRIFT
• Förbättrad fyrhjulsdrift • SUV • Supermiljöbil
• Upp till 54 km på el • Snabbladdning 25 min
• Nytt körläge på el • Nytt mediasystem
• 8 års drivbatterigaranti eller 16 000 mil

Utöver förfinade säkerhetssystem, nytt
mediasystem och förbättrad fyrhjulsdrift
är nya Outlander Plug-in Hybrid utrustad
med EV Priority Mode. Ett system som
låter dig välja prioriterad eldrift med en

knapptryckning – och som ser till
att du kan ta dig till tystnaden, i
tystnad. Välkommen att uppleva nya
Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid.

PRIS FRÅN 395 500 KR, FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 971 KR/MÅN
Viktad förbrukning 1,7 l/100 km och 134 Wh/km, CO 2 41 g/km. Alla priser är av generalagent rek. cirkapriser. Förmånsvärde netto per månad vid
50 % marginalskatt. Bilen på bild är extrautrustad.

Bilcenter

i Kumla AB

Stenevägen 37, 692 35 Kumla, 019-58 96 11
Öppetider mån-fre 09.00-18.00
www.bilcenterkumla.se

MITSUBISHIMOTORS.SE
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När bilar blir självkörande krävs nya kommunikationsvägar.

Framtidens bilar ger dig ett leende
Foto // Pressbild
År 2020 beräknas det finnas 10 miljoner bilar med självkörande egenskaper
på vägarna, enligt tidningen Business
Insider. I en internationell undersökning gjord av Semcon, i samarbete med
undersökningsföretaget Inizio, uppger
åtta av tio att de söker ögonkontakt med
föraren när de ska gå över gatan.

När den möjligheten försvinner ställs
nya krav på hur bilen kommunicerar för
att fotgängare ska känna sig trygga. I
undersökningen svarar 57 procent av de
svenska deltagarna (47 procent i genomsnitt internationellt) att de inte litar på
självkörande bilar.

– Mycket av diskussionen kring självkörande bilar handlar om tekniken i bilen.
Men lika viktigt är hur de här bilarna
ska samverka med oskyddade trafikanter runtomkring. De behöver kommunicera på ett sätt som känns bekant och
skapar tillit, säger Karin Eklund, ansvarig för User Experience på Semcon.
Därför har Semcon tagit fram The
Smiling Car. Ett koncept där självkörande bilar interagerar med gångtrafikanter genom ett leende – ett meddelande som vem som helst kan förstå.
När den självkörande bilens sensorer
upptäcker fotgängaren skickas en signal
till en display i fronten och ett leende

tänds upp som bekräftar att bilen
kommer att stanna.
I ett nästa steg finns möjlighet
att förfina The Smiling Car, med till
exempel system för eye-tracking och
laserteknik, så kallad Lidar, för en mer
detaljerad analys av omgivningen. Då
skulle det vara möjligt att även uppfatta mindre huvudrörelser eller läsa
av blickar för att skapa ett ännu tryggare samspel mellan människa och bil.
– Styrkan hos The Smiling Car är att
vi låter människor kommunicera så
som vi är vana vid istället för att ta
en onödig omväg via tekniken, säger
Karin Eklund.

The Smiling Car är ett första steg i
ett långsiktigt arbete där Semcon tillsammans med bland annat forskningsinstitutet Viktoria Swedish ICT och
samarbetspartners inom bilindustrin
vill skapa en global standard kring hur
självkörande bilar kommunicerar med
omgivningen.
– Precis som det idag finns tydliga
överenskommelser för hur bilar signalerar när de byter fil behöver vi
redan nu börja utveckla ett gemensamt språk för hur självkörande bilar
ska interagera med fotgängare, säger
Markus Granlund, vd och koncernchef
på Semcon.

BÄTTRE MED BEGAGNADE BILDELAR
www.returbilen.se
Stortorpsv 560, 705 95 Örebro

Öppet:
Mån-fre kl. 9-17
lör 9-15

Maskingatan 1, Stortorp, Örebro

Öppet:
Mån-fre kl. 7-17
lör STÄNGT

Stormarknad för självplockande delar
Bäst på is enligt Test World

DROP IN &
TIDSBOKNING
Välkommen!
VÄLKOMMEN IN TILL DIN LOKALA DÄCKVERKSTAD
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Sörbyvägen 4 • Tel 019-57 81 57 • www.kumladack.se

O
R
LDI
O
T
ES
O
M

Bilvårdspaket
36 månader
1 st Keramisk lackförsegling
5 st Invändig rekond
5 st Vaxtvättar

Endast

299å:nm

exkl. moms

Eklunds Bilvård
Viagatan 9
info@eklundsbilvard.se 019-57 10 70
692 35 Kumla www.eklundsbilvard.se 0707-290 700

Delar till PV / Duett, Amazon,
1800, 140, 164, 240, 700 och 900

Tel:019-23 32 97

motoroldies.se
(webshop)

14 Motoroldies CM 12-2012.indd 1
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USA är en populär destination för utbytesstudenter.

Alternativa sätt att läsa gymnasiet
Text // Jonas Källgren
Foto // Flickr
Det är inga fel på den klassiska gymnasieskolan. Men för den som är ute efter
något annat finns det numera många
olika sätt att läsa in gymnasiebetygen.
Här är några av dem.

Svenskt gymnasium – utomlands
Man behöver inte bo i Sverige för att läsa
in svenska gymnasiebetyg. Ett enkelt sätt
att få plugga utomlands är förstås att ens
föräldrar arbetar utomlands. På svenska
gymnasieskolor utomlands läser man
kurser inom det svenska skolsystemet. På
det sättet har man möjlighet att fortsätta
sin utbildning i Sverige om man skulle få
hemlängtan eller bara flyttar tillbaka. I till
exempel Bryssel har man även möjlighet
att inackordera ett mindre antal elever.
– Svenska gymnasieskolor finns i Bryssel,
Fuengirola, London, Madrid, Nairobi och
Paris.
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Studera på distans
Det går att läsa vissa gymnasieprogram
på distans om man bor utomlands. Innehållet är då detsamma som på de svenska
gymnasieprogrammen och leder till
behörighet till svenska högskolor. Alla
som läser på distans tilldelas en mentor.

De program som erbjuds är:
– Humanistiska programmet med inriktning Kultur
– Samhällsvetenskapsprogrammet med
inriktningarna Samhällsvetenskap och
Beteendevetenskap
– Ekonomiprogrammet med inriktning
Ekonomi
– Naturvetenskapsprogrammet med
inriktning Naturvetenskap

Internationella gymnasieskolor
På de internationella gymnasieskolorna
får man en lokal gymnasieutbildning och
utöver det en sektion som representerar
det land man ursprungligen kommer
från. På den svenska sektionen finns en
svensk lärare som undervisar i svenska
och kultur cirka 6-8 timmar i veckan. De
internationella gymnasieskolor som har
en svensk sektion är:
– Lycée International, Saint-Germain-enLaye, Frankrike
– The American School of Warsaw, Warszawa, Polen
– United Nations International School of
Hanoi, Hanoi, Vietnam

International Baccalaureat (IB)
IB-programmet är ett internationellt
program som ges på över 1 000 skolor
världen över. Vid examen får man ett
“IB diploma”, en internationellt erkänd
examen. Studenter på ett IB-program kan
förflytta sig från en IB-skola till en annan
varsomhelst i världen under studietidens
gång, detta på grund av att programmet
har samma form överallt och att undervisningsspråket alltid är engelska.

Utbytesår
Vill man läsa utomlands i ett år går det att
göra på två olika sätt. Väljer man att läsa
ett utbytesår på high school är oftast USA
destinationen. Det dock inte säkert att
man får tillgodoräkna sig det efteråt. De
här utbytesåren anordnas av företag som
till exempel STS och EF. I Europa kallas
detta år “ettårsprogram” och anordnas av
Internationella programkontoret. Sådana
finns i Frankrike, Spanien, Tyskland och
Österrike och då bor man hos en värdfamilj.
Lärlingsutbildning
Det finns två olika utbildningsvägar för
inom ett yrkesprogram; skolförlagd eller

arbetsplatsförlagd (lärling). Som lärling
tillbringar eleven minst hälften av sin
utbildning på en arbetsplats, jämfört med
att de som går ett yrkesprogram ska vara
minst 15 veckor på en arbetsplats. Lärlingsutbildningen använder sig av samma
ämnesplaner som skolförlagd yrkesutbildning. Utbildningen leder i gymnasieskolan till samma yrkesexamen som ett
skolförlagt yrkesprogram.
Folkhögskola
Folkhögskola är en nordisk skolform
för vuxenutbildning. I Sverige finns det
omkring 150 folkhögskolor, som erbjuder tre olika slags kurser. Dels allmänna
kurser, som helt eller delvis ersätter gymnasie- och ibland grundskolestudier. Dels
särskilda kurser, som fokuserar på ett
specifikt ämne och ibland är yrkesinriktade. Och dels kortare kurser, till exempel
sommarkurser, uppdragsutbildningar
etcetera. Folkhögskolor ger inte betyg i
enskilda ämnen på de allmänna kurserna
utan lämnar ett samlat studieomdöme
som bedömer elevens studieförmåga för
samtliga ämnen. Med detta omdöme kan
man sedan söka in till högskolestudier.
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Köp presentkort till
någon av våra kurser!

Vi har kommit till insikt...
Fortbildning? Vi har kursen för dig.
Läs mer på www.folkis.nu

Lust
att lära!

Italienska, foto, släktforskning,
yoga, svetsning, matlagning,
måleri och ekonomi...
Vad har du lust att
lära dig?

Hällefors folkhögskola
0591-643 90, folkis@folkbildning.net
Adress: Klockarvägen 16, 712 33 Hällefors
Filialen: Jordgatan 6, 702 23 Örebro

www.medborgarskolan.se
eller ring 019 - 764 14 00

www.jn.kumla.se

Du har
yrkesdrömmen
- vi har utbildningen!
GYMNASIAL
LÄRLINGSUTBILDNING





Bygg och anläggning
Fordon och transport
Restaurang och livsmedel

SKOLFÖRLAGD
UTBILDNING




Bygg och anläggning
Fordon och transport
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John Norlandergymnasiest erbjuder både skolförlagda program och lärlingsprogram.

JN-gymnasiet satsar på
lärlingsutbildningar
Text // Jonas Källgren
Foto // Pressbild

Den kommunala gymnasieskolan John
Norlandergymnasiet (JN-gymnasiet) i
Kumla vill ge alla sina elever möjlighet
till en god utbildning. Därför satsar de
inte bara på vanliga gymnasieutbildningar - utan också på lärlingsutbildningar.
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Målet för JN-gymnasiet är att ge sina
elever en god utbildning som kan leda till
anställning eller kanske vidare studier.
Men vägen till arbete behöver inte gå via
en helt teoretisk gymnasieutbildning, det
visar inte minst JN-gymnasiets lärlingsutbildningar.
– Vi var med redan från början, 2008
när lärlingsutbildningarna infördes på
försök, så vi har ganska lång erfarenhet
av att jobba med detta. Sedan dess har vi
arbetat med och utvecklat våra lärlingsutbildningar, berättar Rolf Östman, verksamhetschef på JN-gymnasiet.
På JN-gymnasiet läser elever som går
en lärlingsutbildning de gymnasiegemensamma ämnena (engelska, historia, idrott
och hälsa, matematik, naturkunskap,
religionskunskap, samhällskunskap och
svenska/svenska som andraspråk) tillsammans med sin klass. Man har samma
kunskapsmål som en skolförlagd utbildning och kan även om man vill, inom
ramen för utbildningen, välja kurser som
ger grundläggande högskolebehörighet.
Minst hälften av utbildningen genomförs
ute på en eller flera arbetsplatser.
– Man lär sig på plats ute på arbetsplatsen
hälften av tiden, och skaffar sig kontakter
i arbetslivet som gör att man har väldigt
goda chanser att få jobb efter utbildningen – om man genomför den med
goda resultat, säger Rolf Östman.
Elever som går en lärlingsutbildning
blir såklart inte lämnade vind för våg.
Lärarna kommer ut regelbundet för att
träffa handledare och elever, för att följa
upp att allt fungerar som planerat. Just nu
har JN-gymnasiet ett tjugotal elever som
går lärlingsutbildningar.

– Det är ingen stor verksamhet men den
växer successivt. Dels så blir det några
fler som söker varje år, dels har vi byggt
ut antalet yrken som vi utbildar till. Nytt
för i år är Barn- och fritidsprogrammet,
berättar Rolf Östman.
Vill man gå en lärlingsutbildning så
behöver man vara behörig till nationellt
program från högstadiet. Som antagen
kan man söka 1 000 kronor extra i månaden i lärlingsersättning.
JN-gymnasiet är en liten och personlig
skola, säger Rolf Östman. Det finns en
närhet mellan elever och lärare, och ingen
försvinner i nämnden. Om så behövs finns
både specialpedagog och andra stödfunktioner för att se till att det finns bra
stöd för elever som behöver stöd. Skolan
har väldigt bra kontakt med företag och
näringsliv, och utrustar sina elever med
både surfplatta och möjlighet att läsa körkortsutbildning.
– De elever som går hos oss utrustas med
en surfplatta som stöd för sina studier,
och har även möjlighet att läsa körkortsutbildning. Teorikurs, risk 1 och 2, samt
upp till 10 körlektioner ingår, avslutar
Rolf Östman.

Det här kan du läsa på
JN-gymnasiet
Barn- och fritidsprogrammet*
Bygg- och anläggningsprogrammet*
Fordons- och transportprogrammet*
Handels- och administrationsprogrammet
Restaurang och livsmedelsprogrammet*
Introduktionsprogrammet
* Inom dessa program finns möjlighet till lärlingsutbildning.

Martin Engström, lärare och Susanna Stark Haf hälsar nya elever välkomna till
Hällefors Folkhögskola.

Studera på Hällefors
Folkhögskola
Text // Camilla Johansson
Foto // Pressbild
För den som har ett specialintresse som
design eller teater eller har luckor från
gymnasiet kan en folkhögskola vara
lösningen. I Örebro erbjuder Hällefors
folkhögskola möjligheten att studera
vidare.

Förutom en allmän kurs som ger just
allmän gymnasiebehörighet så erbjuder
man också SMF-kurser, Studiemotiverande folkhögskolekurs, något som
dessutom ger förtur till de allmänna
kurserna.
– Nytt för i höst är att vi har en tredje
allmän kurs. Det är resultatet av dels att
vi haft så många sökanden, och det är
alltid tråkigt att behöva säga nej, och dels
att vi fått extra medel från Folkbildningsrådet. Det gav oss möjlighet att starta en
till allmän kurs, berättar Susanna Stark,
rektor på Hällefors Folkhögskola.
Vill man gå på någon av skolans SMFkurser så anmäler man sig via Arbetsförmedlingen, och får sedan under tre
månader se om detta är att plugga är vad
man tänkt sig.
– När man sedan gått allmän kurs får
man ju allmän gymnasiebehörighet,
men vi har också kunnat utfärda särskild
behörighet i relevanta ämnen till några
elever som velat utbilda sig till sjuksköterskor, berättar Susanna Stark.
Under skolans gång kan man också
få en inblick i olika eventuellt framtida

yrken, genom att olika yrkespersoner
kommer till skolan och berättar om sina
områden. Dagen för intervjun är brandchefen i Örebro på plats och berättar vad
det innebär att vara brandman.
– Det är mycket deltagarnas behov och
önskemål som styr undervisningen. Just
nu är det ett tema som handlar om yrken
och tidigare har vi pratat om etik och
moral, berättar Martin Engström som
undervisar i svenska, historia samt estetiska ämnen.
Bland eleverna som i nuläget går på
Hällefors Folkhögskola i Örebro finns
bland andra Abir Yassen och Mathilda
Holmgren.
– Jag tycker det är jättebra att få höra lite
om olika yrken, konstaterar Matilda som
planerar att arbeta ett tag efter skolan
och sedan eventuellt utbilda sig till sjuksköterska. Abir, som planerar att söka till
polishögskolan, håller med.
– Det är bra, främst för de som inte vet
vad de vill göra i framtiden, slår hon fast.
Men skolan betyder mer än så för sina
elever.
– Går man på skolan ett tag så skapar
man en gemensamhet. Man blir som en
familj, konstaterar Dylan Faray och får
medhåll av Alexander Eriksson.
Nästa SMF-kurs börjar den sista
november, och är man intresserad av att
gå skolans allmänna kurs till våren så är
sista antagningsdatum 4 december.

Konst?
Ingen verkar riktigt veta vad konst är. Ändå skapar den många känslor.
Konst är provocerande, upprörande – och nödvändig.
Örebro Konstskola är ett ställe för dig som vill fördjupa dig i detta.
Vi har en tvåårig heltidsutbildning. Vi har också kvällskurser, öppen
croquis-teckning, föreläsningar, utställningar och uppdragsutbildningar.
Är det någon av dessa saker som du är intresserad av så kontakta oss.
Några datum att komma ihåg:
3 december 2016: Julmarknad och Öppet hus. Bra tillfälle att köpa
julklappar. Beväringsgatan 14, Örebro.
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På Allmän linje vid Kävesta folkhögskola

14 januari 2017: Preliminär start för vårens croquisteckning. Kl 11-14
i stort sett varje lördag. 100 kr. Ta med eget material. Ingen förhandsanmälan. Beväringsgatan 13, Örebro.
18 januari 2017: Preliminär start för kvällskurs i måleri och teckning. 10
onsdagskvällar. 1400 kr. Anmälan per epost, telefon eller vanlig post.
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1 februari 2017: Preliminär start för kvällskurs i skulptur. 10 torsdagskvällar. 1400 kr. Anmälan per epost, telefon eller vanlig post.
2 mars 2017: Den första av sex öppna föreläsningar under våren om
konst. Kl 18.00. Föreläsare Norman Sandén och Peter Ekström. Ingen
förhandsanmälan. 100 kr per gång. Beväringsgatan 13, Örebro.
10 april 2017: Tre dagars provapå-kurs. Måleri, skulptur, teckning,
konsthistoria mm. Lämplig både för yngre och äldre. Endast 200 kr.
Anmälan per epost, telefon eller vanlig post.
20 maj 2017: Utställning med alla elever på Örebro Konsthall, Olaigatan
17B. Pågår till 4 juni.
Vi finns på Facebook och Instagram. Hemsida: orebrokonstskola.se
Epost: info@orebrokonstskola.se. Telefon: 019-311713.
Adress: Beväringsgatan 14, 70365 Örebro.
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Vi ses!

www.kavesta.fhsk.se

Örebro
20 minuter

Lekeberg
Direktbuss

Kumla
6 minuter

Degerfors
33 minuter
Pålsboda
20 minuter
Vingåker
23 minuter

Gullspång
ca 1 h

Laxå
14 minuter
Askersund
25 minuter

Barn- och fritidsprogrammet | Bygg- och anläggningsprogrammet | Ekonomiprogrammet | El- och energiprogrammet | Estetiska programmet
Fordons- och transportprogrammet | Handels- och administrationsprogrammet | Hotell- och turismprogrammet | Humanistiska programmet
Industritekniska programmet | Introduktionsprogrammet - fem inriktningar | Lärlingsutbildning (BA, FT, VF)
Naturvetenskapsprogrammet | Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet | Teknikprogrammet | VVS- och fastighetsprogrammet (lärling) | Vård- och omsorgsprogrammet
Musikprofil (EK, HU, NA, SA, TE) | Nationell idrottsutbildning: Bågskytte | Fotboll | Orientering
Gymnasiesärskolan: Särskolans individuella program | Administration, handel och varuhantering | Fordonsvård och godshantering | Hälsa, vård och omsorg

www.alleskolan.eu
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PETRA MARKLUND
DANNY SAUCEDO PETTER
PLURA JONSSON ACE WILDER
ELISA LINDSTRÖM DAVID LINDGREN
KVÄLLENS KONFERENCIER
K E N N Y M AT TS O N

CONVENTUM ARENA
8 & 9 DECEMBER
BOKA NU!
RingPÅ
019-766
45 25
mailaCONVENTUM.SE
bokning@conventum.se
BOKA
0770-17
65 eller
95 SAMT
Privatpersoner kan även boka på www.tickster.com

