
Julnummer 2021

Du håller nu Brickebackens egen tidning i din hand. 
Här kan du läsa vad som händer i området. Om du har 
synpunkter eller själv vill synas i den här tidningen är du 
välkommen att höra av dig till Föreningen Trädet på 
telefonnummer 019-213558.

Vi i Brickebacken 2021Vi i Brickebacken 2021
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Skicka material till: 
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bibliotek.orebro.se

Örebro bibliotek

Support för 
bibliotekets digitala tjänster
• Stadsbiblioteket onsdagar Drop in kl. 13 - 15 i rum Novellen.
• Vivalla bibliotek tidsbokning.
Vi kan bland annat hjälpa dig med våra tjänster om hur du läser och 
lyssnar på e-böcker, tittar på digital film och om vår hemsida.

Du kan även få support på distans genom att boka ett möte på vår 
hemsida - bibliotek.orebro.se - där mötet är via Teams, telefon eller en 
fysisk träff  på Stadsbiblioteket eller Vivalla bibliotek.
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Välkommen till Brickebackens bibliotek!   
Besök oss gärna för att låna och reservera böcker, läsa tidningen, använ-
da våra datorer eller skriva ut. Vi har gratis Wi-Fi! Har du inget lånekort 
hjälper vi dig att skaffa ett. Biblioteket hittar du i Brickebackens centrum 
mittemot Trädet. 

Öppettider:  
Måndag: 13:00-18:00  
Tisdag:  10:00-15:00  
Onsdag: 10:00-15:00  
Torsdag: 12:00-17:00  

Vi kan bland annat hjälpa dig med våra tjänster om hur du läser och lyss-
nar på e-böcker, tittar på digital film och om vår hemsida. 

ÖÖppppnnaa  fföörrsskkoollaann  ppåå  FFaammiilljjeecceennttrraalleenn  
Vi öppnar upp inomhus vecka 45, måndag 8 november! 
Kom till oss och träffa andra vuxna och barn. Vi sjunger, läser, pysslar och leker.   

Höstens grundschema! Se aktuellt veckoschema på Facebook, Instagram, BVC:s väntrum och på Familjecentralens dörr. 

 Dag   Tid   Aktivitet  
 Måndag      10–13  

  
 Öppen förskola (0–6 år) Pyssel & Lek!   

 Tisdag      13–16   Grillning och uppdrag vid Grillplatsen på   
 Äventyrsstigen. (0-6 år) Vi går från oss 13.00 

 Onsdag        9–12   Babycafé (2-18 månader)  
 Sångsamling ca:10.15  

 Torsdag      13–16   Öppen förskola (0-6 år)   
 Språkskola, SFI finns hos oss! 

 Fredag        9–12   Babycafé (0-18) månader 
 Sångstund med Anna ca: 10.15.  

Vill/behöver du träna på svenska?  
På torsdagseftermiddagar finns SFI hos oss på Öppna förskolan! Du är välkommen med dina barn 0-6 år. 

Behöver du någon att prata med? 
Kortare samtalsstöd med en kurator om du har barn 0-18 år.  Boka tid! 019-21 36 37  marika.kallgren@orebro.se    

Öppna förskolan 019-21 36 43, brickebackens.familjecentral@orebro.se  BBaabbyymmaassssaaggee  ((22--66  mmåånn))  --  AAnnmmääll  ttiillll  oossss!!   
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BRICKENYTT 

 

Bildtext: Vy från sydväst. Illustration framtagen av Stadsbyggnad, Örebro kommun. 

Nu är planprogrammet för Brickebackenområdet godkänt 

Fredag 3 september beslutade Programnämnd samhällsbyggnad att godkänna 
planprogrammet för Brickebackenområdet. Planprogrammet kan nu ligga till grund 
för fortsatt planering och utveckling av Brickebacken och dess närområde. 

Örebro kommun har tagit fram ett planprogram för Brickebacken och dess närområde. Målet med 
planprogrammet är att stadsdelen knyts samman med resten av staden, att ett levande centrum utvecklas 
samt att de kompletteringar som görs i form av bland annat bostäder, möter människors olika behov. 

Centrum föreslås utvecklas, kompletteras med bostäder och en plats för ett nytt badhus pekas ut. Platser 
för nya bostäder anges och de befintliga husens värden beskrivs för att värnas. Den uppskattade naturen 
och skogen bevaras i sammanhängande delar och Brickestigen kommer även fortsatt fungera som ett 
promenadstråk runt Brickebacken. Parkmiljöerna utvecklas, i likhet med det som redan skett kring 
Saxonsparken, och fler parker tillkommer på sikt när fler bostäder byggs. Även trafikmässig utveckling 
föreslås där gator och cykelbanor länkar samman stadsdelarna och möjligheterna att cykla eller åka buss till 
och inom området ska förbättras. 

Viktiga synpunkter från medborgare och organisationer 

Under vintern 2019–2020 pågick ett samråd om planförslaget. Under denna tid fick medborgare, men 
också myndigheter, organisationer och berörda fastighetsägare, möjlighet att lämna synpunkter på 
planprogrammet: 

– Vi har bearbetat planförslaget efter att det kommit in synpunkter under samrådet, samt med anledning 
av två utredningar som tagits fram efter samrådet; en dagvattenutredning och en arkeologisk utredning. 
Det visade sig vara värdefulla inspel i arbetet och vi har nu utvecklat förslaget. Två så kallade 
hållbarhetsparker har även pekats ut på platser som ligger i strategiska lägen och kan bli gröna 
mötesplatser, berättar Sofia Larsson, planarkitekt på Stadsbyggnad. 

Efter samrådet och de två utredningarna, har bland annat ett verksamhetsområde i norra delen av 
planområdet utgått.  

– Vi har fått in många värdefulla synpunkter. Verksamhetsområdet där Sörbyskogen idag finns, är inte 
längre med inom planområdet och kommer inte att påverkas av det här arbetet. Vi har nu tagit beslut om 
att godkänna planprogrammet, som kommer ligga till grund för fortsatt planering och utveckling av 
området, säger Ullis Sandberg (S) ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad. 

Julmarknad - Gällersta forngård
27-28 nov. kl 10-16
Som vanligt har vi hantverkare både inomhus och ute.
Vi säljer julgranar, kärvar o dekorationer.
Kaffeservering och lotterier.
Jultomten träffar alla barn i kvarnen.

Entré vuxna: 10 kr
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Trygghetsvandring i Brickebacken

I kundenkäten för 2020 kunde vi se 
ett behov av ökade trygghetsskapan-
de insatser från vår sida.  
En del i detta är att genomföra trygg-
hetsvandringar. 
I år har vi valt att genomföra trygg-
hetsvandringar på olika sätt. En kväll 
i oktober gick ÖBOs personal på 
bovärdskontoret en trygghetsvand-
ring utomhus i Brickebacken och 
vi försökte så långt det var möjligt 
att efterlikna hur vi tror att våra hy-
resgäster rör sig i området. Vi blev 
hundägare, seniorer, besökare som 
kom med buss, vi hämtade ut paket 
på macken och gick till gym och bib-
liotek.  
Vi låtsades även att vi behövde 
slänga sopor, tvätta i tvättstugan och 
hämta något vi glömt i bilen på par-
keringen. 
Vi gick ut i området en och en och 
sedan samlades vi på kontoret för 
att prata om hur vi upplevde Brick-
ebacken utifrån våra hyresgästers 
perspektiv.  
Detta är ett komplement till alla för-
bättringsförslag vi fått i samtal med 
våra hyresgäster och i kundenkäten.

Vi har även haft en trygghetsvand-
ring med våra hyresgäster där vi 
tillsammans tittat på platser som 
kan blir bättre. Vi fick många kloka 
synpunkter och en hel del av dessa 
kommer vi att ta vidare till Örebro 
kommun eftersom de äger mycket 
av den mark där vi fick kommentarer 
om vad som kan förbättra och bibe-
hålla tryggheten i området. 
Tack till alla som tog sig tid och 
deltog eller som framförde sina syn-
punkter till oss innan vandringen.

Arbetet med trygghet kommer kon-
stant fortsätta och vi hoppas att ni 
som får vår kundenkät tar tillfället i 
akt och svarar i den.  
Era svar i enkäten hjälper oss att bli 
ännu bättre!

Brickebacken dag

Den 25 september var det strålande 
sol och ett fantastiskt tillfälle för oss 
på ÖBO att träffa våra stora och små 
hyresgäster igen. Vi har saknat er! 
Det var fint att se så många bekanta 
och glada ansikten och arrange-
manget kring Brickebackens dag blev 
riktigt lyckat.

Tiden går fort och nu närmar det sig 
jul med stormsteg. Vi vill därför ock-
så passa på att lite i förskott önska 
våra hyresgäster en god jul och tacka 
för i år.  

För mig står du och dina förutsättningar alltid i centrum. Detta lägger 
grunden när jag utbildar dig. Det är viktigt att du kan få hjälp att nå dina 
mål utifrån ditt nuläge. För mig finns det ingen större glädje än att se dig 
lyckas ta körkort. Jag är i en av få i Sverige som erbjuder trafikutbildning 
på teckenspråk. Detta ser jag som en styrka och något som gör att mina 
utbildningar blir ännu mer individanpassad. 
Hos mig får du köra en automatväxlad Kia Niro som delvis går på el. Du får 
en tyst och lugn lärmiljö. 
Du finner mig på sociala medier: Dansantakossan. 
Mail: info@dansantakossan.se
telefonnummer: 073 769 11 13

Ta körkort utifrån dina förutsättningar
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SPRÅKCAFÉ i Brickebacken
CAFÉ - LANGUAGE CAFÉ -IDIOMA CAFÉ ةغللا 

Vi pratar svenska och dricker kaffe tillsammans och de som vill syr, stickar, virkar eller provar 
något hantverk. Vi träffas varje fredag kl. 9.30-11.30 på Café Brickan, Föreningen Trädet mitt 
emot biblioteket. Partnerskap Örebro ihop med volontärer och NBV bjuder in. Alla åldrar, män 
och kvinnor är välkomna! 

We speak Swedish and drink coffee together and those who want to sew, knit or try some craft. 
We meet every friday at 9.30-11.30 at Café Brickan, Föreningen Trädet opposite to the library. 
Partnership Örebro together with volunteers and NBV invite. All ages, men and women are wel-
come!

 نيكاب يكيرب يف تاغللا ىهقم
 ةديفم ةيوديلا فرحلا نم ديدعلا مايقلاو اعم ةوهقلا برشو ،ةيديوسلا ثدحتن نحن

.ةطايخلاو ةطايخلا كلذ يف امب ،ةعتممو
 ناكيرب ىهقم يف 9.30 -11.30نيب ةعمجلا حابص لك يقتلن

 ةرجش ةيعمج -- ناكيرب ىهقم لباقم
. NBV و وربروأ ةيدلبو رمحألا بيلصلا نيب ةكرتشم ةثداحم وه 

.رامعألا عيمج نم ءاسنو الاجر ،اعيمج مكب ابحرم

Hablamos sueco y tomamos café juntos y aquellos que quieren coser, tejer o probar algo de 
artesanía. Nos reunimos todos los viernes de 9.30 a 11.30 en el Café Brickan, Föreningen Trädet 
frente a la biblioteca. Alianza Örebro junto con la invitación Nbv. Todas las edades, hombres y 
mujeres, son bienvenidos.

Waxaan ku hadalnaa iswiidhishka waxaan wada cabnaa qaxwada iyo sharaabka. Ciddii doonaysa 
inay wax toshaa waxay toli kartaa farsamooyin. Waxaan ku kulmi doonnaa Jimce kasta 9.30 ilaa 
23.30 Cafe Brick, nadiifinta geedka ka soo horjeeda maktabadda. Wuxuu ka qaybqaataa iskaashiga 
ka dhexeeya Örebro, Bisha Cas iyo NBV.Dhamaan dayarta  rag iyo dumarba wey ka soo 
qeebgeli karaan.

Frågor: Hör av dig till Maria Lindborg, platschef Partnerskap Örebro, e-post: maria.lind-
borg@orebro.se   tel: 019-211374

Höstterminen startar 

8/10

välkomna!

9.30 11.30

TRÄNING FÖR KVINNOR 
Du är med på dina villkor. Ingen föranmälan behövs, 

gratis! Träningen pågår ca 40 minuter och är anpassad 
för alla åldrar. Varje tisdag träffas vi i stora salen mitt 
emot biblioteket i Brickebackens centrum och tränar 

tillsammans. Har man förkylningssymptom så stannar 
man hemma. 

Välkomna! 

Start 9/11
Kl. 15-16, Brickebackens centrum.

För mer info ring till: 
Senada/Partnerskap Brickebacken: 076-695 85 75 

                           

 

 

 

 

Välkommen att vara med i vår  

”Må bra-grupp”i Brickebacken. 
 

 

 

 

 

 

 

Hoppas att du vill 

vara med!  

Aktiviteten är för dig som vill ha något trevligt och 
bra att göra. Du som är ensam och vill träffa nya 
vänner, har ont i kroppen, känner dig lite deppig 
eller bara sitter för mycket still.  

Alla får vara med, vi promenerar och pratar 
tillsammans. Det finns också möjlighet för dig att 
komma med förslag på vad du mer skulle vilja att 
vi gör tillsammans. Du är så välkommen! 

När: Tisdagar kl. 10.30-11.30 

Var: Samling utanför 
Föreningen Trädet i 
Brickebackens centrum, längst 
in på torget, Björkrisvägen 18. 

START 9/11 

Aktiviteten är kostnadsfri och du 
behöver inte anmäla dig innan. Det 
är ett samarbete mellan 
Partnerskap Brickebacken, 
Vårdcentralen och RF/SISU. 

”Partnerskap Brickebacken kom-
mer vara på plats varje onsdag 
klockan 13.00-15.00 i biblioteket 
i Brickebackens centrum. 

Du kan få hjälp med kontakt med 
myndigheter, söka jobb/studier, 
skriva CV, hjälp med vägledning 
i olika samhällsfrågor eller andra 
frågor som du undrar över”
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Vecka 46
Tisdag: Biff stroganoff med ris
Onsdag: Rotmos och fläskkorv
Torsdag: Spenatsoppa och ägg

Vecka 47
Tisdag: Kyckling med bulgur och morotstzatziki
Onsdag: Köttgryta med ädelost och ris
Torsdag: Fisksoppa

Vecka 48
Tisdag: Hamburgare på Brickans vis
Onsdag: Lax med färskosttäcke med potatis
Torsdag: Ost- och broccolisoppa

Vecka 49
Tisdag :  Stängt pga julbord
Onsdag : Jultallrik OBS  
Torsdag : Potatis- och purjolökssoppa

Vecka 50
Caféet är öppet som vanligt, men med något begränsat lunchutbud.

 

OBS! Portionerna är begränsade.
För att vara helt säker, boka en portion dagen innan.
019-21 35 58, 072-454 35 58

HEMLAGADE LUNCHER 
65 kr inkl. bröd och kaffe på maten. Lunchen serveras mellan 11.30 - 13.30

Vi erbjuder fritt WiFi till våra gäster! Vi har kortbetalning!

Björkrisvägen 18

Jubileumsveckan - Brickebacken 50 år

Invigning och tårtkalas i centrum

Förväntansfulla deltagare 
inför start av Brickeloppet

Vänskapsdagen
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Stickgruppen träffas varje måndag på Café 
Brickan kl 13.00-15.00. Vi stickar och fikar 
tillsammans. Allt vi stickar skickas till 
behövande i Lettland. 

Välkommen att delta!

Tycker du om att sticka och vill göra det i sällskap?

Jubileumsveckan - Brickebacken 50 år
Brickebacken firar 50 år som bostadsområde under 2021. Under en vecka i slutet av september arrangerades en 
jubileumsvecka med en mängd olika aktiviteter och små event. 
Som final på veckan firades Brickebackens dag med stor scen, barntivoli, matmarknad med mat från en mängd olika 
länder, loppis, medverkan av områdets olika aktörer med mera.
STORT TACK till alla er, både arrangörer och besökare, som på olika sätt bidrog till att göra jubileumsveckan så 
fantastiskt bra!

Kort film om jubileumsveckan
https://www.orebro.se/nyheter/nyheter/2021-10-08-brickebacken-firade-50-arsjubileum.html

Ett axplock av bilder från Brickebackens dag

Kommunalråd Ullis Sandberg inviger!

Vänskapsdagen



Julen på Föreningen Trädet 2021Julen på Föreningen Trädet 2021
Kom och njut av härlig julmat!!!
Tisdagen den 7 december kl. 18.00. står jul-
bordet åter dukat hos oss.
Varmt välkommen!

Anmälan sker till Trädet på tel. 213558
/072-4543558, 
info@foreningen-tradet.se eller i  vår 
reception, senast den 29 november.

Kostnad: medlem 240 kr , barn 6-12 år 130 kr 
Icke medlem: 300 kr, barn 6-12 år 160 kr

Julbord

Luciamorgon
Måndagen den 13 december kl. 8.00 

I Samlingssalen. VÄLKOMMEN!
Vi bjuder  på luciatåg, kaffe, lussekatt och 

pepparkaka.

I samarbete med Brickebackens skola och ÖBO 

Öppettider under julhelgerna. 
Café Brickan v. 51 t.o.m. v. 1 Stängt.
Fritidsgården har varierande öppettider, följ oss på Instagram för att veta när. 

24 december kl. 11.00-12.30

I Café Brickan, Gratis!
 VÄLKOMMEN!

Julaftonslunch

God Jul  och Gott Nytt År 
önskar vi på Föreningen Trädet

Besök av tomten
Den 18 december kl. 16.00-16.30.

Kom till Café Brickan och lämna din  
önskelista och ta en bild med tomten. 

VÄLKOMMEN!


