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Försmak på våren
i Stadsträdgården
Under mars månad ges en försmak på
vårens färgprakt i Stadsträdgården. Där
presenteras några av de vårlökar som
börjat blomma i växthusvärmen och som
senare kommer att pryda Örebros parker
och rabatter.
Utställningen kallas passande nog
”Vårkänslor” och är öppen dagtid under
mars månad. När våren även tar fart på
riktigt utomhus blir det i år möjligt att
ta del av en tulpanfestival i Stadsparken,
Strömparterren och Henry Allards park
där man i höstas gjorde en satsning på att
plantera mängder av lökar.

Barnvagnsmarsch för
bistånd på kvinnodagen
RFSU ordnar på den internationella kvinnodagen för tredje året i rad barnvagnsmarscher
runt om i landet för att protestera mot regeringens biståndspolitik.
RFSU kämpar för att insatser ska sättas in för
att minska mödradödligheten i världen, flickors
rätt till sin egen kropp, fri abort samt tillgång till
preventivmedel.
Det blir samling utanför entrén till Örebro
slott nu på fredag den 8 mars och marschen går
via Storgatan till Drottninggatan.

Färgprakten som under mars månad går att
uppleva på utställningen ”Vårkänslor” i Stadsträdgårdens växthus är bara en liten del av vad
parkvåren kommer att erbjuda i Örebro.
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Eksams verksamhet
tryggas med nytt anslag
Kommunstyrelsen har beslutat anslå 1,5 miljoner
kronor för att säkerställa att Eksams verksamhet
kan drivas vidare 2013 och 2014.
Eksam hjälper örebroare som har behov av
ekonomisk rådgivning. Man ger både individuellt stöd och anordnar studiecirklar. Eksams rådgivare ger exempelvis tips om vardagsekonomi
och stöd i kontakterna med myndigheter.
Eksam är en förkortning för Ekonomiskt Samverkanscentrum och drivs av Nätverket för sociala frågor i Örebro i samarbete med stiftelsen
Cesam.

Debattkväll om stadens
tillstånd på Tegelbruket
I kväll onsdag anordnas en debattkväll om bland
annat trygghet och tillgänglighet i staden under
rubriken ”Örebro – invånarnas stad?”.
Platsen är det nyöppnade allaktivitetshuset
Tegelbruket i Markbacken och deltar gör
konstnären Ruben Wätte, aktuell med årets
”Se människan”-utställning i Nikolaikyrkan samt
kulturgeograferna Eva Gustavsson, som forskar
vid Örebro universitet, och Anders Trumberg,
anställd på kommunledningskontoret.
Dessutom finns en politisk panel med företrädare för samtliga de åtta partier som sitter
i kommunfullmäktige på plats.

Stödboende först att
bli utmanat i Örebro

Hårfin Facebook-rörelse
ställs ut på Systerskap

För tre år sedan införde Örebro kommun möjligheten för verksamheter utan vinstintresse inom
den sociala ekonomin att utmana kommunen på
området social välfärd.
Nu har den första utmaningen kommit in. Den
gäller stödboendet Skyttegatan 18. I går beslutade Programnämnd Social välfärd att upphandla
verksamhetsdriften för boendet enligt lagen om
offentlig upphandling.
Beslut tas i juni, och den som väljs att driva
verksamheten kan ta över i slutet av året.

När Loreen vann Melodifestivalen zoomades en
av de hurrande kvinnorna in. Bilderna på hennes
orakade armhålor spreds sedan på internet vilket
fick till följd att hon fick hat och dödshot riktat
mot sig.
Detta gav upphov till starka reaktioner och
en motrörelse skapades. Tjejer runt om i landet
valde att uttrycka sitt stöd och befästa rätten att
få se ut precis som man vill genom att lägga upp
bilder på sina egna håriga armhålor.
Fotografen Evelina Åsgård vill med sin utställning ”Hårfint!” lyfta fram några av de modiga
människor som ställer sig upp för att visa att vi
har makten att välja och att vi inte är ensamma.
Vernissage för utställningen hålls fredag den 8
mars på Kulturhuset som en del av Systerskapsfestivalen. Evelina Åsgård kommer även att hålla en workshop i feministiskt självförsvar under
festivalen, det sker på lördag den 9 mars.

Dramapedagogik mot
kränkande härskarteknik
Dramapedagogerna Hanna Garberg och Anny
Södrin håller i en workshop om härskartekniker
i Kulturhuset på lördag den 9 mars.
Deltagarna får lära sig att känna igen härskartekniker, skapa motstrategier och att använda
bekräftartekniker för att förebygga kränkningar.
Workshopen ingår i ABF:s serie ”Tankarnas
trädgård” och är en del av Systerskapsfestivalen.

Östra Vintergatan 104
Öppet mån–fre 10–17
EVAs Återbruk – välfylld second hand-butik
EVAs Skaparverkstad – handgjorda presenter och prylar
E.V.A. Media – hjälp med information och marknadsföring
EVA Service – städ, fönsterputs, om du inte kan ta dig till
tippen så hämtar vi sakerna du vill bli av med
Telefon: 0700 – 92 02 52
www.evakooperativet.se info@evakooperativet.se

Tipsa Örebro Tidning
Om du har tips på vad som händer i Örebrotrakten kan du tipsa Örebro Tidning på adressen
info@orebrotidning.se.

gilla örebro tidning på facebook
så får du en

rabattcheck på 50 kr
vid ett köptillfälle för minst 100 kr
att använda i EVA-Kooperativets

second hand-butik

EVAs Återbruk på Östra Vintergatan 104
www.facebook.com/pages/Örebro-Tidning/354988587847765

