KALLELSE TILL TILLVÄXTUTSKOTTET
Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med tillväxtutskottet, tisdag den 8
november 2016 kl. 9.00 i Lindesalen, brandstationen.
Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller
rakvatten!
Vid besök till Lindesbergs kommunhus för närvaro vid sammanträde och justering av
protokoll, anmäl detta i växel/reception.
Irja Gustavsson
Ordförande

Helena Randefelt
Sekreterare

Ledamöter
Irja Gustavsson (S) ordförande
Jonas Kleber (C) 1:e vice ordförande
Jonas Bernström (S)
Dan Walterson (S)
Pär-Ove Linqvist (M)
Jan Hansson (M)
Virosa Viberg (SD)

Ersättare
Daniel Andersson (S)
Kristine Andersson (S)
Linda Svahn (S)
Jenny Larsson (C)
Ingrid Åberg (KD)
Inger Griberg (MP)
Mats Seijboldt (SD)

Föredragningslista
Nr.
1.

Ärende
Val av justerare

Dnr

Föredragande

Tid

Förslag: Pär-Ove Lindqvist (M) med Jonas
Kleber (C) som ersättare.
Justering sker måndag den 14 november kl.
11.00 på sekreterarens rum.
2.

Projektdirektiv för medborgardialog
Flugparken

Linnea Hedkvist

9.00

3.

Besöksplan för Lindesberg

9.20

4.

Ekonomisk redovisning oktober 2016

Jeanette
Andersson
Anette Persson

5.

Försäljning av

Jesper Almlöf
Roger
Sixtensson

10.20

Jesper Almlöf

10.40

till Fastigheter i Linde AB
samt förvärv av
från
Fastigheter i Linde AB
6.

Försäljning av del av
nybyggnation av lokalgata

samt

9.45

7.

Bidragsansökan från Löa hembygdsförening
för teatervandring och kulturell mötesplats

Jonas Andersson 11.00

8.

Projekt utebelysning Löa

9.

Utegym i Fellingsbro

Jonas Andersson 11.10
Christer Kallin
Jonas Andersson 11.20
Christer Kallin

10. Uppdragsersättningsavtal för servicepunkt i
Vedevåg

Christer Kallin

11.30

11. 10-punktslista

Christer Kallin
Gunnar Jaxell

11.40

12. Bussangöringar och gång- och cykelvägar i
samband med ny
högstadieskola/Brotorpsskolan

Gunnar Jaxell

13.00

13. Trafiksäkerhetsåtgärder Björkhagaskolan

Gunnar Jaxell

14. Stängning av plankorsning i Lindesbergs tätort

Gunnar Jaxell

15. Ny gång- och cykelväg i vedevåg mellan
Oxhagen och Hallencrieutz väg

Gunnar Jaxell

16. Utredning av möjligheten till fler
korttidsparkeringplatser i centrala Lindesbergs

Gunnar Jaxell

17. Svar på ansökan om medel från
Naturvårdsverket – Frövi bangård

Gunnar Jaxell

18. Fastställande av målvärde 2017 för indikator
gällande fritidsfrågor
19. Information om förhanling om feriejobb 2017
20. Information om hot och våld
21. Överlämnande av resultat från
enkätundersökning från
målområdesberedningen för attraktivitet och
infrastruktur
22. Statistik flyktingmottagande januari-oktober
2016
23. Meddelanden

1. Val av justerare
Förslag: Pär-Ove Lindqvist (M) med Jonas Kleber (C) som ersättare.
Justering sker måndag den 14 november klockan 11.00 på sekreterarens rum.
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2. Projektdirektiv för medborgardialog Flugparken

Ärendebeskrivning

En ombyggnad/utveckling av Flugparken i centrala Lindesberg planeras under 2018. För
att ta del av kommuninvånarnas tankar kring parken både historiskt, i nuläget och för
framtiden planeras en förutsättningslös dialogprocess som riktar sig till olika målgrupper av
kommuninvånare.

Ett förslag till projektdirektiv har upprättats vilket följer kommunfullmäktiges riktlinjer för
medborgardialog som en del i styrprocesser. Förslaget följer också kommunfullmäktiges
utvecklingsstrategi, ungdomspolitiska strategi samt kommunstyrelsens beslut ang
tillämpning av FN:s barnkonvention.

Efter avslutad dialog ska resultatet presenteras i analys och rapport. Denna ska lämnas i
augusti 2017 och utgör sedan underlag för fortsatt utvecklingsarbete av Flugparken.

Folkhälsostrategen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad 1 november 2016 tillväxtutskottet
ska föreslå kommunstyrelsen besluta att anta projektdirektiv daterat den 31 oktober 2016
för medborgardialog Flugparken.
2.1. Handlingar
Tjänsteskrivelse projektdirektiv flugparken.pdf (inkluderad nedan)
Projektdirektiv medborgardialog Flugparken.pdf (inkluderad nedan)
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2016-11-01
Folkhälsoteamet
Linnea Hedkvist
0587-811 06
linnea.hedkvist@nora.se

p. 2016.3520
2016-11-01
Dnr 2016/403

Tillväxtutskottet
Kommunstyrelsen

Projektdirektiv för medborgardialog Flugparken
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till projektdirektiv daterat den 31
oktober 2016 för medborgardialog Flugparken.
Ärendebeskrivning
En ombyggnad/utveckling av Flugparken i centrala Lindesberg planeras
under 2018. För att ta del av kommuninvånarnas tankar kring parken
både historiskt, i nuläget och för framtiden planeras en förutsättningslös
dialogprocess som riktar sig till olika målgrupper av kommuninvånare.
Ett förslag till projektdirektiv har upprättats vilket följer
kommunfullmäktiges riktlinjer för medborgardialog som en del i
styrprocesser. Förslaget följer också kommunfullmäktiges
utvecklingsstrategi, ungdomspolitiska strategi samt kommunstyrelsens
beslut ang tillämpning av FN:s barnkonvention.
Efter avslutad dialog ska resultatet presenteras i analys och rapport.
Denna ska lämnas i augusti 2017 och utgör sedan underlag för fortsatt
utvecklingsarbete av Flugparken.

Linnéa Hedkvist
Folkhälsostrateg

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134
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Projektnamn
Medborgardialog Flugparken

Projektägare
Tillväxtförvaltningen

1. Bakgrund, syfte, strategier och mål
1.1. Idé och bakgrund
En ombyggnad/utveckling av Flugparken i centrala Lindesberg planeras under 2018. För att ta
del av kommuninvånarnas tankar kring parken både historiskt, i nuläget och för framtiden
planeras en förutsättningslös dialogprocess som riktar sig till olika målgrupper av
kommuninvånare.
Boverket lyfter fram medborgardialoger som en viktig del av planeringsarbetet. Dialogen är ett
viktigt komplement till den representativa demokratin, och medborgarnas kunskaper och
erfarenheter kan bidra till ett bättre beslutsunderlag (Boverket, 2016).
Kommunfullmäktige antog 2013 riktlinjer för medborgardialog som en del i styrprocesser. I
riktlinjerna anges att det vid ett ärendes beredning ”är det viktigt att ställa frågan om detta är ett
ärende där medborgardialog kan tillföra relevant kunskap. Är svaret ja på denna fråga kan
ärendet eventuellt bli aktuellt för medborgardialog Beslut om genomförande av medborgardialog
fattas av respektive nämnd. Om ett ärende bedöms vara lämpligt för medborgardialog föreslås
nämnden besluta om att medborgardialogen ska genomföras. Bakgrunden till detta är att
nämndens ledamöter ska aktiveras i dialogprocessen. Det är lämpligt att nämnden ger
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på planering, genomförande och uppföljning av
medborgardialogen som nämnden sedan kan besluta om. Resultatet av genomförd
medborgardialog tas med som underlag när ärendet ska behandlas igen och beslut ska fattas.”
(Lindesbergs kommun, 2013)
Relevanta mål i kommunens utvecklingsstrategi som berör detta arbete är dels mål 5
”Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare”, dels mål 6 ”
Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter.” (Lindesbergs kommun,
2016).
En arbetsgrupp för medborgardialog Flugparken har bildats med representanter från
förvaltningen för tillväxt och utveckling, BMB, BKT samt folkhälsoteamet. Ett möte har
genomförts och då diskuterades förutsättningarna för en dialog samt olika idéer kring hur en
dialog kan genomföras. Bl a diskuterades vad som är viktigt att ta hänsyn till i parken, finns det
riksintressen eller andra områdesbestämmelser som är styrande? Hur ser parkens historia ut? Hur
har det sett ut med torghandel? Kan vi få till en utställning och föreläsningar som kan användas
som underlag i dialogen. Finns det andra evenemang där dialogarbetet kan ingå?
En bakgrundsbeskrivning av dialogarbetet behövs för att ge ramarna, t ex behov av nedtagning
och nyplantering av träd. Vilka krav finns när det gäller tillgänglighet och trygghet?
Olika målgrupper diskuterade också; barn och unga, gymnasielever, äldre m fl. Kan ett
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genusperspektiv läggas på arbetet då medborgarundersökningar under lång tid visat att kvinnor
och män upplever olika grad av trygghet i det offentliga rummet.
1.2. Syfte
Syftet med en medborgardialog kring Flugparken är att ta del av det intresse och den kunskap
som finns hos kommuninvånarna som en viktig del av Lindesbergs stadskärna samt tankarna
kring en framtida mötes- och samlingsplats.
1.3. Strategier
Arbetet ska utgå från följande lokala mål och styrdokument:
Utvecklingsstrategi 2017 – 2020, kommunfullmäktige 2016
Riktlinjer för medborgardialog som en del i styrprocesser, kommunfullmäktige 2013
Beslut ang tillämpning av barnkonventionen, kommunstyrelsen 1999
Beslut vision och inriktningsmål Ungdomspolitisk strategi, kommunfullmäktige 2014
1.4. Projektmål
Projektet ska leverera en sammanställning av genomförd medborgardialog i form av en analys
och projektrapport som kan användas som underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet av
Flugparken.
1.5. Effektmål och nyttoanalys
Kommunstyrelsen ska på ett enkelt och överskådligt sätt kunna få en uppfattning om
kommuninvånarnas synpunkter på Flugparkens framtida utveckling.
1.6. Uppföljning
Uppföljning av projektarbetet under våren 2017 i kommunstyrelsens tillväxtutskott.
1.7. Avgränsningar
Projektet ska omfatta en medborgardialog som sammanfattas i en analys och rapport. Fortsatt
arbete med utveckling av Flugparken ingår i annat projekt.

2. Leverans och utvärdering
Rapport samt analys av genomförda dialoger ska lämnas till kommunstyrelsen senast i augusti
2017.

3. Projektorganisation
3.1. Projektledare
Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist, folkhälsoteamet norra Örebro län
3.2. Arbetsgrupp
Stabsekonom Gunnar Jaxell, tillväxtförvaltningen
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Kultursekreterare Sara Sporre, tillväxtförvaltingen
Fysisk planerare Frida Nilsson, BMB
Kvalitetsledare park/skog Arne Tschentscher, BKT
3.3. Styrgrupp
Kommunstyrelsens tillväxtutskott
3.4. Tid- och aktivitetsplan
 Antagande av projektdirektiv i tillväxtutskottet: 8 november 2016
 Antagande av projektdirektiv i kommunstyrelsen: 29 november 2016
 Planering av dialogarbete (metoder, målgrupper m fl) december 2016 – februari 2017
 Praktiskt dialogarbete mars – maj 2017
 Analys och projektrapport juni – augusti 2017

4. Budget
Projektet ryms inom befintlig budget för ingående verksamheter och förvaltningar med avseende
på arbetstid. Medel för dialogarbetets genomförande utreds av arbetsgruppen och återkopplas till
tillväxtutskottet i december 2016.

5. Riskanalys
Risken är att projektet inte genomförs enligt plan med avseende på målgrupper, metoder mm.
Det är upp till projektledaren att se till att projektet syfte och mål uppnås.

6. Referenser
Boverket, 2016. Varför satsa på utökad medborgardialog? Tillgänglig 2016-10-31:
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/medborgardialog1/varforsatsa-pa-utokad-medborgardialog/
Lindesbergs kommun, 1999. Beslut kommunstyrelsen ang tillämpning av FN:s barnkonvention.
Lindesbergs kommun, 2013. Beslut kommunfullmäktige ang Riktlinjer för medborgardialog som
en del i styrprocesser.
Lindesbergs kommun, 2014. Beslut kommunfullmäktige ang Ungdomspolitisk Strategi
Lindesbergs kommun, 2016. Beslut kommunfullmäktige ang Utvecklingsstrategi Vision 2025. År
2017-2019

3. Besöksplan för Lindesberg
Ärendebeskrivning

Besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna med en årlig tillväxt på 5-8%.
Besöksnäringen är också den mest sysselsättningsintensiva av alla näringar.

I ”Turiststrategi för Bergslagen” beskrivs hur det gemensamma arbetet för Destination
Bergslagen och de fyra KNÖL-kommunerna ska se ut.
Under 2014-2015 arbetades det intensivt med att ta fram en ny platsvarumärkesplattform
för Lindesbergs kommun. I detta arbete lyftes Idrottsturismen fram som en av de större
besöksanledningarna till kommunen. För att komplettera och bygga vidare på Bergslagens
turiststrategi beslöts att först ta fram en strategi för idrottsturism som sedan ändrades till
en Besöksplan för Lindesberg. Syftet med Besöksplanen är att sätta fokus på Lindesbergs
styrkor och utvecklingsområden när det gäller att attrahera besökare.

Tillväxtförvaltningen överlämnade förslag till besöksplan för Lindesberg den 1 november
2016 och föreslår att tillväxtutskottet ska föreslå kommunstyrelsen besluta att anta
besöksplan för Lindesberg daterad den 31 oktober 2016.
3.1. Handlingar
Tjänsteskrivels Besöksplan_1.pdf (inkluderad nedan)
Besköksplan Lindesberg.pdf (inkluderad nedan)
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Tillväxtutskottet
Kommunstyrelsen

Besöksplan för Lindesberg
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen
besluta:
 Besöksplan för Lindesberg daterad den 31 oktober 2016 antas.
Ärendebeskrivning
Besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna med en årlig
tillväxt på 5-8%. Besöksnäringen är också den mest
sysselsättningsintensiva av alla näringar.
I ”Turiststrategi för Bergslagen” beskrivs hur det gemensamma arbetet
för Destination Bergslagen och de fyra KNÖL-kommunerna ska se ut.
Under 2014-2015 arbetades det intensivt med att ta fram en ny
platsvarumärkesplattform för Lindesbergs kommun. I detta arbete lyftes
Idrottsturismen fram som en av de större besöksanledningarna till
kommunen. För att komplettera och bygga vidare på Bergslagens
turiststrategi beslöts att först ta fram en strategi för idrottsturism som
sedan ändrades till en Besöksplan för Lindesberg. Syftet med
Besöksplanen är att sätta fokus på Lindesbergs styrkor och
utvecklingsområden när det gäller att attrahera besökare
Ärendets beredning
Näringslivenheten har tagit fram besöksplanen. Vi hade ett inledande
möte där Besök Linde AB (VD samt arenachef), Tursam i Bergslagens
ekonomiska förenings VD samt representant från kulturenheten deltog.
Vi har även gjort studiebesök med erfarenhetsutbyte i Kristinehamn som
gjort ett liknande arbete. Vi har vägt in synpunkter som framkommit av
idrotten i tidigare möten. För att få en röd tråd så har vi vägt in
dokumenten Utvecklingsstrategi Vision 2025, Lindesbergs
varumärkesplattform, samt Turiststrategi Bergslagen.

Merit Israelsson
Förvaltningschef

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

Jeanette Andersson
Enhetschef näringslivsenheten

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
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För kännedom:
Besök Linde AB
Kulterenheten Lindesbergs kommun
Tursam i Bergslagen ekonomisk förening.

Bilagor:
Besöksplan

Besöksplan
Kommunstyrelsen

Strategi
›› Plan/program
Riktlinje
Regler och instruktioner

Fastställt av: Kommunstyrelsen
Datum:
För revidering ansvarar: Tillväxtutskottet
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Tillväxtförvaltningen
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller till och med: 2020-12-31
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Varför en besöksplan?
Besöksnäringen är världens snabbast växande näring och vi vill dra nytta av och bidra till
denna tillväxt. Enligt UNWTO (World Tourism Organisation) kommer den årliga tillväxten
att vara mellan 5-8%. Besöksnäringen är också den mest sysselsättningsintensiva av alla
näringar. I Sverige har besöksnäringen 159 000 årssysselsatta vilket är mer än Sveriges tolv
största företag tillsammans.
Ingångsjobb som stannar i Sverige
Besöksnäringen är ofta inkörsporten för ungdomar till arbetsmarknaden. Det är den näring
som kan erbjuda störst variation av arbetstillfällen för människor med olika
utbildningsbakgrund. Det är också den näring där flest utlandsfödda svenskar får sina första
jobb. Inte minst viktigt, det är svårt att flytta produktionen utomlands.
Ökade marknadsandelar och export
Sverige har stärkt sin position som attraktivt turistland och jämfört med våra konkurrenter har
vi tagit marknadsandelar de senaste åren. Den turistiska omsättningen i Sverige år 2014 var
269 miljarder kronor. Vår turistiska export är 97 miljarder, vilket är mer än både trä & skogs-,
järn & stål- fordons- och läkemedelsindustrin.
Omsättningen fördubblas på 10 år
I Sveriges nationella besöksstrategi är målsättningen att den turistiska målsättningen ska
dubblerar från 2011 fram till år 2020. Exportandelen av detta ska tredubblas. Vilken utmaning
och vilka möjligheter det ger för Sverige, Bergslagen och Lindesberg!

Destination Bergslagen
Redan nu ingår Lindesberg i Tursam, en ekonomisk förening bildad av KNÖL-kommunerna,
med syfte att driva Destination Bergslagen. De fyra kommunerna har en strategi för
besöksnäringen i Bergslagen. Tillsammans får vi ett större och intressantare utbud och kan
erbjuda fler reseanledningar.
Vi är en destination – Vi är bergslagen.
Vi ska fokusera på:






Shopping – unika produkter i trivsamma miljöer.
Lockande kultur och attraktiva evenemang
Aktiva naturupplevelser
Njutning – boende, mat och dryck i bästa klass
Bergslagen Made Sweden – vår historia

Målgrupper:
Active family – den aktiva familjen som värdesätter tid tillsammans på sin semester och har
ett starkt intresse för kultur, naturupplevelser och olika sportaktiviteter. De efterfrågar ett
utbud av aktiviteter där hela familjen kan delta.
WHOPs - aktiva äldre med utflugna barn som vill ha passande upplevelser kopplade till natur
och kultur, gärna bra boende och god mat. Deras nyfikenhet gör att de vill uppleva och lära
nya saker. Här finns även de som gärna åker på bussresor i grupp.
Active Meeting – affärs och konferensturister som efterfrågar möten i kreativ miljö och gärna
med tillgång till kvalitativa kringaktiviteter. Här finns en intern målgrupp hos de verksamma
företagen i Bergslagen som tar emot gäster.

Turismen i Lindesberg
Vårt nuläge
Vi följer SCB mätningar gällande gästnätter och tar vår utgångspunkt i året 2015 där antalet
gästnätter var 88 000. När det gäller antalet besökare på våra besöksmål samlar vi själva in
uppgifterna och där mäter vi 10 utvalada besöksmål. Siffran för 2015 var 292 000.
Övergripande mål
Lindesbergs kommun är attraktivt för invånare, turister och andra besökare.
 Vi stöttar besöksnäringen med syfte att de ska öka antalet gästnätter och besökare i enlighet
till målen satta i utvecklingsstartegin Vision 2025
 Vi verkar för att Lindesbergs kommun är synligt i form av marknadsföring
 Vi verkar för att erbjuda våra besökare en innehållsrik vistelse i Lindesbergs kommun

Lindesberg – Bergslagens själ
Förutom det goda samarbete som finns inom Tursam behöver vi titta närmare på och utveckla
Lindesberg som besöksmål. Att kaxigt säga att vi är Bergslagens själ förpliktar.
I det omfattande arbete som gjordes när vi tog fram vårt nya platsvarumärke kom några
tydliga tillgångar och fördelar fram. Förutom den vackra Bergslagsnaturen och allt det andra
som tas upp inom Tursam så lyftes





Glöden och engagemanget är ett utmärkande drag för Lindesberg.
Det rika förenings- och kulturlivet.
Ett stort utbud av aktiviteter och evenemang.
Idrottsturismen.

Vision
Lindesbergs vision bygger på invånarnas egna tankar och idéer. Visionen beskriver vad
Lindesberg ska vara känt för nationellt och internationellt i framtiden.

Lindesberg - välkänt för aktivitet och avkoppling i miljö där trolsk bergslagsnatur möter ljusa
Mälardalen, samt dess unika förutsättningar för sportutövande.

Profil
Vår profil är vårt turistiska varumärke, det vi önskar att våra gäster ska förknippa oss med.
Vad skulle vi känna stolthet över om våra gäster tänkte, tyckte och sa efter ett besök i
Lindesberg?





Värme och engagemang
Aktiva upplevelser
Vår historia
Naturen

Värme & Engagemang
Vi vill att våra besökare ska förknippa Lindesberg med värme och engagemang. Dessa värden
är utmärkande för platsen och bygger på en lång historia av samarbete, gemenskap och driv.
Bergsmännen som brukade marken, skogen och bröt järnmalmen i gruvorna arbetade ofta i
kooperativ där de samarbetade för en gemensam sak. Att värme, engagemang och gemenskap
är någonting som utmärker Lindesbergaren är tydligt än i dag, framför allt, genom det rika
föreningslivet där människor brinner för och samarbetar inom ett gemensamt intresseområde.
Aktiva upplevelser
Lindesberg ska upplevas som en aktiv plats. Här händer det mycket och händelserna är
vackert inramade av trolsk bergslagsnatur och charmig bebyggelse. Här finns en balans
mellan aktivitet och lugn. Idrotten har en stor plats i Lindesbergarnas hjärta och det finns ett
stort utbud av idrottsliga aktiviteter.
Vår historia
Tack vare vår historia av skogs- och bergshantering har vi idag många intressanta platser att
besöka såsom hyttor, gruvor och industrimuseum. Vi Lindesbergare gillar att köra framåt
men med ett öga i backspegeln och här kan du på nytt få uppleva 50-talet i vår Nostalgiby
eller titta på stilfulla veteranfordon och coola raggarbilar på någon av alla våra motorträffar.
Natur
Historiskt sett är det de tillgångar som finns i naturen som ligger till grund för Lindesbergs
utveckling. Skogen, Järnmalmen och de tillgängliga transportvägarna på sjöar och vattendrag
skapade förutsättningar för människor att bosätta sig i området. Idag nyttjas inte längre de
många vattendragen som transportmedel utan till bad, fiske och rekreation. Möjligheterna till
avkoppling i naturen är idag en stor anledning till varför många väljer att besöka området.

Position
Den ska uttrycka det som gör oss unika och vad våra starkaste konkurrensfördelar är relativt
andra platser.
Lindesbergs position är den aktiva Bergslagsbygden.
Konkurrensfördelar:




Idrottsarrangemang, idrottsläger och idrottsmöten
Naturmiljöer
Tillgängligt



Kulturarrangemang

Marknader och målgrupper
Turistbyråns arbete är att föra ihop utbud med efterfrågan. För Lindesberg betyder det att
matcha aktörers erbjudanden (produkter och tjänster) mot utvalda marknader och
målgruppernas livsstil, behov och intressen. Då vi har begränsade resurser för marknadsföring
sker mycket av marknadsföringen i samarbete med Destination Bergslagen.
Utland
Sker i samarbete med Destination Bergslagen.
Sverige





Örebro län
Västerås
Arboga
Ludvika, Borlänge, Falun, Gävle (Här finns ett samarbete med ”Sommarkortet” som gör det
billigt och enkelt att resa)

Lindesbergs prioriterade målgrupper:





Active family
WHOPs
Active meeting
Idrottsturister

Målgrupper- Nisch och intresse
Nischade målgrupper består av potentiella besökare som har ett gemensamt intresse. Ofta är dessa
lättare att nå då de läser samma media, går på specialarrangemang och mässor.
Intresseområden för våra målgrupper:
 Outdoor
 Idrott
 Trädgård
 Nostalgi och Industrihistoria
 Motor
 Kultur

Idrottsturism
Tack vare våra fina idrottsanläggningar och vårt duktiga föreningsliv sker en massa läger,
tävlingar, cuper och idrottsmöten som lockar till sig många besökare under hela året. Faktum
är att idrotten är en av de största besöksanledningarna till Lindesbergs kommun och genererar
ca 10 000 gästnätter per år. Vi vill ta tillvara på och skapa bättre förutsättningar för dessa
besökare att se och uppleva mer än ”bara” idrottsanläggningen när de besöker oss. För att
göra detta krävs ett nära samarbete mellan föreningsliv, turistbyrå, näringsliv och våra
besöksmål. Vi har redan idag ett gott samarbete med länsidrotten och vill stärka det ytterligare
för att locka hit fler idrottsarrangemang.

4. Ekonomisk redovisning oktober 2016 - handlingar tillkommer
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5. Försäljning av
i Linde AB samt förvärv av

till Fastigheter
från Fastigheter i Linde AB

Ärendebeskrivning

Fastigheter i Linde AB (FALAB) har beslutat att renodla sitt fastighetsinnehav och fokusera
på fastigheter där de ser en utvecklingspotential för framtida byggnationer, och därefter
sälja resterande fastigheter. En del av dessa fastigheter utgörs av industriområden,
rekreationsområden etc. vilka inte ingår i FALABs planerade framtida fastighetsinnehav.
FALAB avser att förvärva tre stycken fastigheter av Lindesbergs kommun för planerad
byggnation. Om försäljning genomförs bör Lindesbergs kommun förvärva en fastighet
för motsvarande värde, vilken utgörs av det långsiktiga markinnehavet för Lindesberg
kommun.

FALAB avser att förvärva
parkeringsyta intill
Strandskolan). För att
möjliggöra nybyggnation av de planerade flyglarna på
krävs denna fastighet.
är parkeringsytan som idag nyttjas för Kristinaskolan.
är
sedan 30-talet planerat för bostäder. FALAB har tagit fram bebyggelseförslag för området
och vill genomföra ett förvärv av fastigheten för att möjliggöra byggnation. FALAB äger ett
industriområde i Storå,
vilket de avser att försälja. Fastighetens värde
motsvarar värdet på de ovan föreslagna fastigheterna.

Förvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse från mark- och exploateringsingenjör Jesper
Almlöf daterad den 26 oktober 2016 att tillväxtutsskottet beslutar:

Lindesbergs kommun förvärvar fastigheten
för 1 Mnkr.

från Fastigheter i Linde AB

Lindesbergs kommun försäljer fastigheterna
till Fastigheter i Linde AB för sammanlagt 1 Mnkr.

samt

5.1. Handlingar
försäljning av mark FALAB lindesberg.pdf (inkluderad nedan)
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-10-26

p. 2016.3525
2016-11-01
Dnr 2016/404

Näringsliv och utveckling
Jesper Almlöf
0581-811 27
Jesper.almlof@lindesberg.se

Försäljning av
till Fastigheter i Linde AB samt förvärv av
från fastigheter i Linde AB
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att tillväxtutsskottet beslutar



Lindesbergs kommun förvärvar fastigheten
Fastigheter i Linde AB för 1 Mnkr
Lindesbergs kommun försäljer fastigheterna
samt
till Fastigheter i Linde AB för
sammanlagt 1 Mnkr.

från

Ärendebeskrivning
Fastigheter i Linde AB (FALAB) har beslutat att renodla sitt
fastighetsinnehav och fokusera på fastigheter där de ser en
utvecklingspotential för framtida byggnationer, och därefter sälja
resterande fastigheter. En del av dessa fastigheter utgörs av
industriområden, rekreationsområden etc. vilka inte ingår i FALABs
planerade framtida fastighetsinnehav.
FALAB avser att förvärva tre stycken fastigheter av Lindesbergs
kommun för planerad byggnation.
Om försäljning genomförs bör Lindesbergs kommun förvärva en
fastighet för motsvarande värde, vilken utgörs av det långsiktiga
markinnehavet för Lindesberg kommun.
FALAB avser att förvärva
parkeringsyta intill
(Strandskolan). För att möjliggöra nybyggnation av de planerade
flyglarna på
krävs denna fastighet.
är parkeringsytan som idag nyttjas för Kristinaskolan.
är sedan 30-talet planerat för bostäder. FALAB har
tagit fram bebyggelseförslag för området och vill genomföra ett förvärv
av fastigheten för att möjliggöra byggnation.
FALAB äger ett industriområde i Storå,
vilket de avser
att försälja. Fastighetens värde motsvarar värdet på de ovan föreslagna
fastigheterna.
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Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
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Giro
Bankgiro 821-3134
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I bilaga 1 återfinns en karta över aktuella fastigheter.
Ärendets beredning
Tillväxtförvaltningen

Jesper Almlöf

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
I samband försäljning av aktuella fastigheter bör kommunen återföra
industrimark till det kommunala fastighetsbeståndet.
Konsekvenser
Fastigheter som förvärvas av FALAB motsvarar den köpeskilling som
aktuellt industriområde har. I samband med lagfartsansökan kommer en
lagfartsavgift om ca 55 000 som belastar näringslivsenhetens
driftbudget.

Merit Israelsson
Förvaltningschef

Meddelas för åtgärd:
Jesper Almlöf
För kännedom:
Roger Sixtensson
Bilagor:
Karta aktuella fastigheter

Jesper Almlöf
Mark- och
exploateringsingenjör

3
Bilaga1
Lejonet 5, 706 kvm Bedömt värde: 150 000 kr

808 kvm Bedömt värde 150 000kr

4004 kvm. Bedömt värde 700 000

4
60 800 kvm Bedömt värde 1 000 000Kr.

6. Försäljning av del av

samt nybyggnation av lokalgata

Ärendebeskrivning

Lindesbergs tätort har under ett antal år haft en brist på lägenheter. Lindesbergs kommun
har arbetat aktivt under denna tid för att möjliggöra nybyggnation i Lindesberg, samt
tillskapa en planberedskap för framtiden.

Under sommaren 2016 vann detaljplan Lindesby norra laga kraft och möjliggjorde
nybyggnation av flerbostadshus i 1-4 våningar i aktuellt område. Under året har
diskussioner om en försäljning av området förts med ett antal intressenter. Under
hösten har ett företag lämnat klartecken och vill köpa området för att bebygga detta med
bostäder. Inför byggnationen av dessa krävs det att detaljplanen genomförs, d.v.s. att en
ny lokalgata byggs som ansluter området till det lokala vägnätet.

Lindesbergs kommun har även ansökt om artskyddsdispens för jättesalamandern som
lever i området. Denna ansökan har bifallits av Länsstyrelsen, under förutsättningar att
vissa kompensationsåtgärder utförs. Dessa ska genomföras i samband med byggnation
av vägen.

Förvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse från mark- och exploateringsingenjör Jesper
Almlöf daterad den 27 oktober 2016 att tillväxtutskottet ska föreslår kommunstyrelsen
besluta:

Försäljning av del av
2016.

genomförs i enlighet med avtal daterat den 27 oktober

Kommunstyrelsen ger starttillstånd för nybyggnation av ny lokalgata till området samt
åtgärder i enlighet med dispens från artskyddsförordningen

Kommunstyrelsen uppdrar till Bergslagens kommunalteknik att eftersöka medel för drift
och underhåll av kommunala angelägenheter i området såsom skötsel av Lindesby
trädgård, snörröjning etc.
Sida 8 av 30

Kommunstyrelsen uppdrar till Bergslagens kommunalteknik att se över den tidigare
investeringen för VA i Lindesby och återkomma med förslag på fördelning av
anslutningsavgift mellan Lindesbergs kommun och VA-kollektivet våren 2017.

6.1. Handlingar
Försäljning av

.pdf (inkluderad nedan)

.pdf (inkluderad nedan)
LK_PK_20160629-A1-L.pdf (inkluderad nedan)
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-10-27

p. 2016.3457
2016-10-27
Dnr 2016/390

Näringsliv och utveckling
Jesper Almlöf
0581-811 27
Jesper.almlof@lindesberg.se

Försäljning av del av
lokalgata

samt nybyggnation av

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen
besluta
 Försäljning av del av
genomförs i enlighet med
avtal daterat den 27 oktober 2016.
 Kommunstyrelsen ger starttillstånd för nybyggnation av ny
lokalgata till området samt åtgärder i enlighet med dispens från
artskyddsförordningen
 Kommunstyrelsen uppdrar till Bergslagens kommunalteknik att
eftersöka medel för drift och underhåll av kommunala
angelägenheter i området såsom skötsel av Lindesby trädgård,
snörröjning etc.
 Kommunstyrelsen uppdrar till Bergslagens kommunalteknik att
se över den tidigare investeringen för VA i Lindesby och
återkomma med förslag på fördelning av anslutningsavgift
mellan Lindesbergs kommun och VA-kollektivet våren 2017.
Ärendebeskrivning
Lindesbergs tätort har under ett antal år haft en brist på lägenheter.
Lindesbergs kommun har arbetat aktivt under denna tid för att
möjliggöra nybyggnation i Lindesberg, samt tillskapa en planberedskap
för framtiden. Under sommaren 2016 vann detaljplan Lindesby norra
laga kraft och möjliggjorde nybyggnation av flerbostadshus i 1-4
våningar i aktuellt område.
Under året har diskussioner om en försäljning av området förts med ett
antal intressenter. Under hösten har ett företag lämnat klartecken och vill
köpa området för att bebygga detta med bostäder. Inför byggnationen av
dessa krävs det att detaljplanen genomförs, d.v.s. att en ny lokalgata
byggs som ansluter området till det lokala vägnätet.
Lindesbergs kommun har även ansökt om artskyddsdispens för
jättesalamandern som lever i området. Denna ansökan har bifallits av
Länsstyrelsen, under förutsättningar att vissa kompensationsåtgärder
utförs. Dessa ska genomföras i samband med byggnation av vägen.
Ärendets beredning

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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Näringslivsenheten
Bergslagens kommunalteknik

Jesper Almlöf

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Området är utpekat såsom bostadsområde i översiktsplan för Lindesberg
sedan ca 30 år tillbaka i tiden. I dagsläget finns det en gällande
detaljplan för området samt en intresserad byggherre som vill bebygga
området. Om fastigheten försäljs ger det möjlighet till ett antal nya
lägenheter i Lindesbergs tätort.
Konsekvenser
Nybyggnation av ny lokalgata samt kompensationsåtgärder beräknas av
BKT till ca 3 milj kronor. I förslag till investeringsbudget 2017 samt VP
2018 finns 5 milj avsatta 2017, 5 milj 2018 för vägar och VA i Lindesby.
Således kan investeringsmedel för 2018 tas bort, samt 2017
investeringsäskande sänkas till 3 milj. kronor.
En försäljning innebär en intäkt om 2 miljoner kronor. Utöver detta skall
en del av anslutningsavgiften erläggas till Lindesbergs kommun.

Merit Israelsson
Förvaltningschef

Meddelas för åtgärd:
Jesper Almlöf
Markus Orre
Arne Tschentscher
Jan Erik Andersson

Jesper Almlöf
Mark- och
exploateringsingenjör

Näringslivsenheten
Bergslagens kommunalteknik.
Bergslagens kommunalteknik
Bergslagens kommunalteknik

För kännedom:
Eva Jonsson Bergslagens kommunalteknik
Bilagor:
Avtalsförslag
Detaljplan Lindesby

Fastigheter i Linde AB

KÖPEKONTRAKT
Säljare:

Lindesbergs kommun
Box 76
711 22 Lindesberg

org nr 21200-20154

Köpare:

Bolaget AB
????????????
?????

org nr -----------

Fastighet

Säljaren överlåter och försäljer härmed till köparen
Fastigheten Lindesberg Del av

Köpeskilling

TVÅ MILJONER KRONOR

2 000 000:-

Avtalsvillkor
1. Köpeobjektens skick
2. Köpeskillingens
erläggande
3. Tillträde
4. Avgifter m.m.
5. Ansökan om
avstyckning
6. Köpebrev

7. Vitesvillkor

8. Utstakning av
tomtplats
9. Säljares åtagande

Fastigheten är obebyggd och överlåtes i befintligt skick.
Genom att köpeskillingen överföres till Lindesbergs kommun:s
bankgiro nr 821 3134. Betalning sker senast på tillträdesdagen
Köparen tillträder fastigheten så snart köpeskillingen erlagts
Köparen svarar för lagfartskostnader i samband med detta förvärv.
Detta avtal utgör tillika ansökan till Lantmäteriet om avstyckning av
köpeobjektet.
Säljaren förbinder sig att betala förrättningskostnaderna
När köpeskillingen är betald skall köpebrev upprättas och
undertecknas av parterna.
Köpebrevet skall utgöra underlag för lagfartsansökan .
Pkt 7 nedan skall även ingå i köpebrevet
Säljarens ambition med denna tomtförsäljning är att snarast få till
stånd köparens etablering av flerbostadshus.
Skulle den försålda fastigheten per 2019-06-01 inte vara bebyggd
med minst 20 st lägenheter ska köparen till säljaren erlägga ett vite
om 1 000 000 kr för varje nytt påbörjat kalenderår som vitesvillkoret
inte är uppfyllt (max 5 år).
Köpare och säljare skall närvara personligen när den nya tomtplatsen
stakas ut på plats
Säljaren skall genomföra de åtgärder som krävs för att gällande
artskyddsdispensens skall vara uppfylld. Åtgärder skall genomföras i
samband med byggnation av ny lokalgata.

Fastigheter i Linde AB

Underskrifter

Lindesberg 2016-??-??Säljare:
...............................
Christer Lenke/Kommunchef

.............................………………….
Irja Gustavsson/Kommunalråd

Ovanstående namnteckningar bevittnas:
.............................………………..

.............................………………

Lindesberg 2016-??-??
Köpare:
……………………………………….
????????/BOLAGET AB

Detta kontrakt har upprättats i 3 likalydande exemplar, ett för vardera parten och ett för
lantmäterimyndigheten.

Kartskiss.
Avstyckning skall ske i enlighet med gällande detaljplan.
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7. Bidragsansökan från Löa hembygdsförening för teatervandring och
kulturell mötesplats
Ärendebeskrivning

Teatersektionen i Löa Hembygdsförening har de senaste åren producerat
teatervandringen ”Trollstigen” i Löa samt föreställningen ”Smida planer” som ingick i
Bergslagsspel 2016.

Föreningen har sedan något år tillbaka planerat för en teatervandring som är knuten till
Löa hytta. 2014 gjorde de en förstudie av projektet som bland annat var finansierad med
landsbygdsmedel från Beredningsgruppen för lokal utveckling.

Föreningen har tagit extern hjälp för att skriva manuset ”Hyttans hemligheter” som de
vill sätta upp med start sommaren 2017. Det är en ”saga” för hela familjen som har
anknytning till miljön vid Löa hytta. Föreställningen är tänkt att ges varje dag under 6
veckor på sommaren fram till 2019.

Föreningen söker 200 000 kr i kommunalt bidrag för hela 3-årsperioden. Föreningen söker
även andra externa bidrag samt har budgeterat med en hög självfinansiering.

Förvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse från fritidskonsulent Jonas Andersson daterad
den 20 oktober 2016 att utskottet ska besluta att Löa Hembygdsförening beviljas bidrag på
200 000 kronor inom budget för föreningsbidrag för kulturarrangemang.
7.1. Handlingar
tjänsteskrivelse bidragsansökan Löa HBF 161020.pdf (inkluderad nedan)
ISO-8859-1Förstudie slutgiltig version 31 juli m bilaga.pdf (inkluderad nedan)
Kopia av Kopia av Budget Hyttans hemligheter 2017-20.pdf (inkluderad nedan)
Bidragsansökan Löa hembygdsförening.pdf (inkluderad nedan)
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-10-20
Tillväxtförvaltningen
Jonas Andersson
0581-811 66
jonas.andersson@lindesberg.se

p.2016.3454
2016-10-31
Dnr 2016/388

Till Tillväxtutskottet.

Bidragsansökan från Löa Hembygdsförening om att sätta
upp teatervandringen ”Hyttans hemligheter” i Löa 20172019
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår utskottet besluta
 Löa Hembygdsförening beviljas bidrag på 200 000 kronor inom
budget för föreningsbidrag för kulturarrangemang
Ärendebeskrivning
Teatersektionen i Löa Hembygdsförening har de senaste åren producerat
teatervandringen ”Trollstigen” i Löa samt föreställningen ”Smida
planer” som ingick i Bergslagsspel 2016.
Föreningen har sedan något år tillbaka planerat för en teatervandring
som är knuten till Löa hytta. 2014 gjorde de en förstudie av projektet
som bland annat var finansierad med landsbygdsmedel från
Beredningsgruppen för lokal utveckling. Se bilagd utvecklingsplan.
Föreningen har tagit extern hjälp för att skriva manuset ”Hyttans
hemligheter” som de vill sätta upp med start sommaren 2017. Det är en
”saga” för hela familjen som har anknytning till miljön vid Löa hytta.
Föreställningen är tänkt att ges varje dag under 6 veckor på sommaren
fram till 2019. Se bifogad projektbeskrivning.
Föreningen söker 200 000 kr i kommunalt bidrag för hela 3-årsperioden.
Föreningen söker även andra externa bidrag samt har budgeterat med en
hög självfinansiering. Se bifogad budget.
Ärendets beredning
Tillsammans med landsbygdsutvecklare Christer Kallin har jag träffat
företrädare för föreningen vid 3 tillfällen under hösten för att diskutera
projektet.
Kultursekreteraren Sara Sporre har också gjort en bedömning av
projektet och tillstyrker bidragsansökan.
Föreningen har sökt föreningsbidrag och även medel hos
Beredningsgruppen för lokal utveckling. I samråd med
beredningsgruppen föreslås att bidraget betalas ut från kommunens
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föreningsbidrag för kulturarrangemang. Beredningsgruppen ställer sig
bakom förslaget.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
De tidigare teateruppsättningarna i Löa har varit populära. Föreningen
bör ges en möjlighet att utveckla ett nytt teaterkoncept som kan locka
många nya besökare till Löa och Lindesbergs kommun.

Jonas Andersson
Fritidskonsulent

Bilagor:
Projektbeskrivning ”Hyttans hemligheter”.
Budget 2017-2019 för ”Hyttans hemligheter”.
Utvecklingsplan ”Hyttans hemligheter”.
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,/|DKDUXQGHUHWWSDUYHFNRUYDUMHVRPPDUHWWWHDWHUlYHQW\UVSHODWVI|UEDUQ
IDPLOMHUPHGVNRJHQVRPVSHOSODWV7HDWHUVHNWLRQHQL/|DE\JGHQV+HPE\JGV
I|UHQLQJRFKPnQJDDY/|DVLQQHYnQDUHKDUKDIWHWWVWRUWHQJDJHPDQJLGHWWD
(QIUnJDKDUVWlOOWVWLOO+HOHQD%UXVHOOIUnQ7UROVND6NRJHQVRPWLGLJDUHVWnWWI|U
PDQXVRFKUHJLL/|DVVRPPDUWHDWHURPVXSSRUWLKXU/|DVWHDWHUWUDGLWLRQNDQ
XWYHFNODVPHG/|DK\WWDVRPNXOLVV7HDWHUVHNWLRQHQKDUWLGLJDUHWDJLWKMlOSDY
/LQGHVEHUJVNRPPXQI|UDWWDQV|NDRPPHGHOI|UXWYHFNOLQJDYRPUnGHWNULQJ
K\WWDQLVDPYHUNDQPHGDQGUDK\WWVDPKlOOHQPHQXWDQUHVXOWDW+HOHQDKDU
WLOOVDPPDQVPHGHWWWHDPDYSURIHVVLRQHOODUHVXUVHUJHQRPI|UWDUEHWHWLIRUPDY
HQI|UVWXGLH'HWWDGRNXPHQWEHVNULYHUUHVXOWDWHW
)|UVWXGLHWHDPHWVRPI|UXWRP+HOHQDEHVWnWWDYOMXGNRQVWQlUHQ3HU6DPXHOVVRQ
NRQVWQlUHQ-DQLQD6WRRURFKXWYHFNOLQJVNRQVXOW,QJHOL*DJQHUKDUWDJLWWLOOYDUD
/|DERUQDVHJQDLGpHURPXWYHFNOLQJDYEHV|NVPnOHWRFKWLOOI|UWHJQDI|UVODJSn
O|VQLQJDU
/|DK\WWDKDUDQRUIUnQWDOHW'HWlUHQYDFNHURFKYlOEHYDUDGMlUQK\WWDWLOO
YLONHQPnQJDLE\JGHQKDUVWDUNDEDQGHOOHUQnJRQDQQDQNRSSOLQJ'HQ
XQGHUKnOOVDY/|D+\WWHODJ6YHULJHVlOGVWDRFKIRUWIDUDQGHDNWLYDNRRSHUDWLY
)|UVWXGLHQNRQFHQWUHUDVNULQJK\WWDQRFKGHP|MOLJKHWHUGHQHUEMXGHUL
ODQGVE\JGVXWYHFNOLQJHQVRFKEHV|NVQlULQJHQVWMlQVWRFKGHI|UXWVlWWQLQJDUVRP
/|D+\WWHODJ7HDWHUVHNWLRQHQRFKDOOD|YULJD/|DERUWLOOVDPPDQVPHGRIIHQWOLJD
ILQDQVLlUHURFKDQGUDVDPDUEHWVSDUWQHUVKDUDWWI|UYHUNOLJDXWYHFNOLQJVSODQHUQD
,I|UVWXGLHQIUDPJnUDWW/|DK\WWDKDUVWRUDP|MOLJKHWHUDWWXWYHFNODVWLOOHWW
QDWLRQHOOWEHV|NVPnO'HWJDJQDU6YHULJHVRPWXULVWODQGRFKJHUnWHUElULQJDY
VNDWWHLQWlNWHU
+\WWDQV+HPOLJKHWHUlUQDPQHWSnGHXSSOHYHOVHUVRPK\WWDQVNDJHVLQD
EHV|NDUH'HWlUIUlPVWEDUQIDPLOMHUVRPlUPnOJUXSSRFKXSSOHYHOVHUQD
DUUDQJHUDVLIRUPDYHQWHDWHUSURPHQDGGlUEHV|NDUQDInUSURYDSnROLND
\UNHVUROOHULHWWGDJVYHUNHLK\WWDQ%DUQHQInUNOlXWVLJRFKNRPPDLNRQWDNWPHG
NRODUHVODJJGUlQJDURFKDQGUD\UNHQVRPK|UWLOOOLYHWLHWWMlUQEUXN<WWHUOLJDUH
YHUNVDPKHWHURFKDNWLYLWHWHUU\PVSnRPUnGHWRFKGHNDQJHQRPI|UDVXQGHU
DQGUDWLGHUlQQlUEDUQIDPLOMHUQDlUSnEHV|N
(QXWYHFNOLQJLSURMHNWIRUPXQGHUWYnnUEHUlNQDVWLOONQDSSWPLOMRQHUNURQRURFK
NDQ ILQDQVLHUDV DY 6WUXNWXUIRQGHU /DQGVE\JGVSURJUDP NRPPXQ RFK QDWXUOLJWYLV
/|DERUQDVMlOYDPHGLGHHOODLQVDWVHURFKSULYDWDPHGHO
,QRPQnJUDnUNDQ+\WWDQV+HPOLJKHWHUKDHQRPVlWWQLQJSnQlUPDUHPLOMRQHU
NUSHUnUYLONHWJHUHQVNDWWHnWHUElULQJYLDPRPVRFKDUEHWVJLYDUDYJLIWHUHWFSn
GU\JWPLOMRQHUNUnUOLJHQ
ϯ


20)g5678',(1
8QGHUPnQJDnUKDU7HDWHUVHNWLRQHQL/|DE\JGHQV+HPE\JGVI|UHQLQJ
KlGDQHIWHU7HDWHUVHNWLRQHQKDIWHWWVDPDUEHWHPHG7HDWHUI|UHQLQJHQL
0HOODQIMlUGHQL+lOVLQJODQG,EnGDVDPKlOOHQDKDUXQGHUHWWSDUYHFNRUYDUMH
VRPPDUWHDWHUlYHQW\UHW7UROOVWLJHQI|UEDUQIDPLOMHUVSHODWV6NRJHQKDUYDULW
VSHOSODWVSnEnGDVWlOOHQDGlUSXEOLNHQSURPHQHUDWHIWHUHQVWLJRFKVDPWLGLJW
DNWLYWGHOWDJLWLHQI|UHVWlOOQLQJPHGIRONWURQVYlVHQJHVWDOWDGHDYEnGH
SURIHVVLRQHOODVNnGHVSHODUHRFKORNDODDPDW|UHU+HOHQD%UXVHOOIUnQ
0HOODQIMlUGHQKDUVWnWWI|UEnGHPDQXVRFKUHJL9DUMHnUKDUQ\DI|UHVWlOOQLQJDU
VNDSDWVQ\DNXOLVVHUKDUE\JJWVXSSLVNRJHQI|UDWWVHGDQULYDVQHULJHQ
(QWXVLDVPHQKDUYDULWVWRURFKSXEOLNHQKDUlOVNDWGHQQDWHDWHUIRUP0HOODQ
EHWDODQGHKDUVHWWI|UHVWlOOQLQJHQXQGHUGHNQDSSDWYnYHFNRUYDUMHnUVRP
GHQVSHODWV
,0HOODQIMlUGHQKDUNRQFHSWHWlQGUDWVWLOODWWEOLHQI|UHVWlOOQLQJNULQJIRONWURQV
YlVHQLHQVWDWLRQlUXSSOHYHOVHSDUNPHGKnOOEDUDO|VQLQJDURFKQ\WHNQLNPHG
EODPXOOWRDRFKVROHQHUJL'HWVWHJHWWRJVI|UDWWGHWEOHYI|UMREELJWI|UVnYlO
+HOHQDVRPDOODDQGUDLGHHOODNUDIWHUDWWYDUMHnUE\JJDXSSRFKULYDQHURFK
DOGULJULNWLJWYHWDRPGHWIDQQVWLOOUlFNOLJWPHGSHQJDUI|UDWWVNDSDPLOM|HUQD
WLOOJnQJWLOOOlPSOLJWVNRJVRPUnGHLGHHOODNUDIWHURFKWLOOVNnGHVSHODUH
bYHQL/|DILQQVHWWEHKRYDYDWWlQGUDIRUPPHQlQGnKnOODIDVWYLGGHW
OHYDQGHWHDWHUlYHQW\UHW7HDWHUVHNWLRQHQRFKPnQJDDY/|DVLQQHYnQDUHKDU
HWWVWRUWHQJDJHPDQJLGHWWD(QIUnJDKDUVWlOOWVWLOO+HOHQD%UXVHOORPVXSSRUWL
KXU/|DVWHDWHUWUDGLWLRQNDQXWYHFNODVRFKJlUQDPHG/|DK\WWDVRPNXOLVV
7HDWHUVHNWLRQHQKDUWLGLJDUHWDJLWKMlOSDY/LQGHVEHUJVNRPPXQI|UDWWDQV|ND
RPPHGHOI|UXWYHFNOLQJDYRPUnGHWNULQJK\WWDQLVDPYHUNDQPHGDQGUD
K\WWVDPKlOOHQPHQlQQXXWDQUHVXOWDW+HOHQD%UXVHOOWDFNDGHMDWLOODWW
WLOOVDPPDQVPHGHWWWHDPDYSURIHVVLRQHOODUHVXUVHUJH/|DERUQD
7HDWHUVHNWLRQHQRFK/|D+\WWHODJVLWWVW|GI|UDWWXWYHFNOD/|DVWHDWHUWUDGLWLRQ
PHGXWJnQJVSXQNWIUnQ/|D+\WWD
, gVWUD /|D OLJJHU /|D K\WWD PHG DQRU IUnQ WDOHW 'HW lU HQ YDFNHU RFK YlO
EHYDUDGMlUQK\WWDWLOOYLONHQPnQJDDY/|DVIDPLOMHUKDUHWWVWDUNWEDQGRFKWLOOYLONHQ
DOOD ERHQGH L RPUnGHW Sn QnJRW YLV KDU HQ NRSSOLQJ 'HQ XQGHUKnOOV DY /|D
+\WWHODJ VRP lU 6YHULJHV lOGVWD RFK IRUWIDUDQGH DNWLYD NRRSHUDWLY )|UVWXGLHQ
NRQFHQWUHUDV NULQJ K\WWDQ RFK GH P|MOLJKHWHU GHQ HUEMXGHU L
ODQGVE\JGVXWYHFNOLQJHQVRFKEHV|NVQlULQJHQVWMlQVWRFKGHI|UXWVlWWQLQJDUVRP
/|D+\WWHODJ7HDWHUVHNWLRQHQRFKDOOD|YULJD/|DERUWLOOVDPPDQVPHGRIIHQWOLJD
ILQDQVLlUHURFKDQGUDVDPDUEHWVSDUWQHUVKDUDWWI|UYHUNOLJDXWYHFNOLQJVSODQHUQD
8QGHUWYnGDJDUGHQPDMEHV|NWHWHDPHW/|DRFKILFNGnEODHQ
P\FNHWSURIHVVLRQHOOWJHQRPI|UGJXLGDGWXULK\WWDQPHGWLOOK|UDQGHORNDOHURFK
VHQDUHHWWNYlOOVP|WHPHGGHODUDY7HDWHUVHNWLRQHQ%HV|NHWDYVOXWDGHVPHGHWW
ϰ


P|WHLE\JGHJnUGHQGlUWHDPHWSUHVHQWHUDGHQnJUDWDQNDURFKHUIDUHQKHWHU
IUnQDQGUDXSSGUDJRFKK|OOHQZRUNVKRSPHGDOODGHOWDJDUHI|UDWWInQJDXSS
LGpHUGULYNUDIWHUKLQGHURFKP|MOLJKHWHU'HWlUPHGKMlOSDYDOODGHVVD
V\QSXQNWHURFKI|UVODJWHDPHWVVDPODGHHUIDUHQKHWHU/|DVXWYHFNOLQJVSODQIUnQ
RFKHQDQV|NDQRPSURMHNWPHGHOLVDPYHUNDQPHGDQGUD%HUJPDQVE\DU
VRPGHQQDI|UVWXGLHJHQRPI|UWV8WYHFNOLQJVWHDPHWKDUI|UXWRP+HOHQD%UXVHOO
EHVWnWWDYNRQVWQlUHQ-DQLQD6WRRUIUnQ*UlQVIRUVOMXVNRQVWQlURFKNRQVXOW3HU
6DPXHOVVRQIUnQ*lYOHVDPWXWYHFNOLQJVNRQVXOW,QJHOL*DJQHUIUnQ6XQGVYDOO
)|UVWXGLHQlUVDPPDQVWlOOGDY,QJHOLRFK+HOHQDPHG,QJHOLVELOGHU+HOHQD
ODQVHUDGHWLGLJWDUEHWVQDPQHW+\WWDQV+HPOLJKHWI|UNRPPDQGHWHDWHUlYHQW\U
1XNRQVWDWHUDUYLDWWGHWQDPQHWlUPLWWLSULFN/|D+\WWHODJRFK7HDWHUVHNWLRQHQ
lUGHµQlUPDVWV|UMDQGHµLQWUHVVHQWHUQDDYGHQQDI|UVWXGLHPHQUHVXOWDWHWlJV
RFKI|UYDOWDVDYDOOD/|DERUVRPYLOO


)|UVWDP|WHWPHOODQ8WYHFNOLQJVWHDPHWRFKUHSUHVHQWDQWHUI|U/|D+\WWHODJRFK
7HDWHUVHNWLRQHQ)UY0DUJDUHWD*XVWDIVVRQ%DUEUR*HUGWVVRQ(YD3HUVVRQ0DULD*RWWKDUG
)ULPRGLJ+HOHQD%UXVHOO-DQLQD6WRRU$QGHUV(ULFVVRQ







ϱ


20%(6g.61b5,1*(1
6YHULJHKDUJHQRPUHJHULQJHQDQWDJLWHQQDWLRQHOOVWUDWHJLIUDPWLOOnUI|U
EHV|NVQlULQJHQVXWYHFNOLQJ'HQIRUPXOHUDGHVRFKO\GHULNRUWKHW
0HGIRNXVSnKnOOEDUKHWVNDYLI|UGXEEODVYHQVNEHV|NVQlULQJSnWLRnUlU
EHV|NVQlULQJHQ6YHULJHVQ\DEDVQlULQJ5HVPnOHW6YHULJHlUHWWQDWXUOLJW
I|UVWDKDQGVYDOI|UGHQJOREDODUHVHQlUHQ1lULQJHQRPVlWWHUPLOMDUGHUNURQRU
RFKHUEMXGHUH[SRUWPRJQDGHVWLQDWLRQHU
,HNRQRPLVNDWHUPHUlUEHV|NVQlULQJHQGHQQlULQJVRPELGUDUWLOOWXULVPNRQVXP
WLRQHQ7XULVPPlWVRFKGHILQLHUDVIUnQNRQVXPWLRQVVLGDQVRPµPlQQLVNRUVDNWLYLWHWHU
QlUGHUHVHUWLOOHOOHUYLVWDVSnSODWVHUXWDQI|UVLQYDQOLJDRPJLYQLQJI|UIULWLGDIIlUHU
HOOHUDQGUDV\IWHQRFKI|UNRUWDUHWLGlQHWWnUµ .lOOD7LOOYl[WYHUNHW81:72 
,GDJlUVWUDWHJLQYlOI|UDQNUDGEODQGEHV|NVQlULQJHQVI|UHWDJUXQWRPL6YHULJHRFK
PnQJDGHVWLQDWLRQHUlUXQGHUXSSE\JJQDG
%DNRPVWUDWHJLQVWnU6YHQVN7XULVP$%6WUDWHJLDUEHWHWJHQRPI|UGHVLGLDORJPHG
QlULQJHQVROLNDDNW|UHURFKLVDPDUEHWHPHG9LVLWD9LVLW6ZHGHQ7LOOYl[WYHUNHW
6ZHGDYLD6WRFNKROP9LVLWRUV%RDUG1lWYHUNHW6YHULJHV5HJLRQDOD7XULVWRUJDQLVD
WLRQHU9lVWVYHQVND7XULVWUnGHWVDPWPHGILQDQVLHOOWVW|GIUnQ-RUGEUXNVYHUNHW6YHQVN
7XULVP$%I|UHWUlGHUGHQVDPODGHVYHQVNDEHV|NVQlULQJHQRFKlUQlULQJHQV
lJDUUHSUHVHQWDQWLGHWPHGVWDWHQJHQRP1lULQJVGHSDUWHPHQWHWVDPlJGD
PDUNQDGVI|ULQJVERODJHW9LVLW6ZHGHQGlUYDUGHUDSDUWHQlJHUSURFHQWDY
ERODJHW6YHQVN7XULVP$%lJVDYI|UHWDJRFKRUJDQLVDWLRQHUVRP
UHSUHVHQWHUDUWLRWXVHQWDOVI|UHWDJ

0HGGHQQDQDWLRQHOODVWUDWHJLLU\JJHQYHWYLDWWVDWVQLQJDUSnEHV|NVQlULQJHQ
YlONRPQDVDYEnGHRIIHQWOLJDRFKSULYDWDDNW|UHU%LOGHQQHGDQRFKWH[WHQ
RYDQlUIUnQZZZVWUDWHJLVH








ϲ


.25720/g$
/|DlUHWWDNWLYWOLWHWVDPKlOOHL/LQGHVEHUJVNRPPXQ6WRUnQRFKYlJGHODUE\Q
LgVWUDRFK9lVWUD/|D0HGGHRPJLYDQGHE\DUQD7RUSD5lOOVnRFK/|DERUQERU
KlU FD  SHUVRQHU 6NRODQ lU QDYHW L E\Q RFK I|U KHOD RPUnGHW 8QGHU
QHGOlJJQLQJVKRWRPELOGDGHVGHQLE|UMDQDYWDOHWIUnQDWWYDUDHQNRPPXQDO
VNRODPHGNQDSSWEDUQWLOOHQIULVNRODVRPLGDJKDUYX[LWWLOOFDEDUQ
, RPUnGHW ILQQV HWW WUHWWLRWDO I|UHWDJ LQRP GH PHVW VNLOGD EUDQVFKRPUnGHQ VRP
H[HPSHOYLVGMXURFKMRUGEUXNLQGXVWULRFKPDVNLQE\JJRFKIDVWLJKHW,7RFKZHEE
ILOPRFKIRWRGHVLJQIULVNYnUGRFKKlOVDKDQWYHUNRFKSUHVHQWRFKVLVWPHQLQWH
PLQVW&DIpRFKFDWHULQJ%\QKDUPnQJDI|UHQLQJDUQlVWDQHQI|UYDUMHLQWUHVVH
HOOHUDQJHOlJHQKHWVRPUnGH'HIOHVWDKDUKLWWDWHQKHPYLVWI|UHQDNWLYIULWLG'H
I|UHQLQJDU VRP ILQQV lU gVWUD /|D E\DODJ 9lVWUD /|D E\DODJ /80 /|D 8QJD
0DPPRU 
/|D
6SRUWNOXEE
/|D
%\JGHJnUGVI|UHQLQJ
/|DE\JGHQV
+HPE\JGVI|UHQLQJ /|D 6NROD (NRQRPLVN )|UHQLQJ .XOWXUVlOOVNDSHW -DNW 
)LVNHYnUGVRPUnGHQVDPW/|D+\WWHODJ
,QRP/|D6SRUWNOXEEILQQVHQKHPYLVWI|UDOODP|MOLJDVSRUWHURFKIULOXIWVDNWLYLWHWHU
RUJDQLVHUDGHLROLNDVHNWLRQHUPHGDQVYDUI|UROLNDPRWRURFKEROOVSRUWHUVLPQLQJ
J\PQDVWLNVW\UNHWUlQLQJRFKVNULGVNR$OODGDJDULYHFNDQSnJnUQnJRQDNWLYLWHW


%LOGHQIUnQLQYLJQLQJHQDYYDQGULQJVOHGHQ µOnQDGµIUnQ/|D6SRUWNOXEERFKEHVNXUHQ 

%\JGHJnUGHQlUHQIOLWLJWDQYlQGRFKIXQNWLRQHOOORNDO'HQKDUFDEHV|NDUH
YDUMHPnQDGRFKlUHQYLNWLJH[WUDUHVXUVI|UVNRODQ
/|D)ULVNROD QlULQJVRFK I|UHQLQJVOLYHW QDWXU RFK NXOWXUPLOM|HUQDL VDPKlOOHQDL
RFK NULQJ /|D VDPW GHQ YlONRPQDQGH DWWLW\G VRP LQQHYnQDUQD YLVDU XSS KDU
ORFNDWPnQJDIDPLOMHUWLOORPUnGHW0nQJDlULQIO\WWDGHLQWHEDUDIUnQDQGUDGHODU
DY 6YHULJH XWDQ RFNVn IUnQOlQGHU VRP W H[ 1RUJH 7\VNODQG gVWHUULNH 86$ RFK
$XVWUDOLHQ/|DPHGRPJLYDQGHE\DUlUPnQJNXOWXUHOOWRFKPHGHOnOGHUQlUHQGDVW
nUDWWMlPI|UDPHGULNHWVnU6DPKlOOHWKDUIUDPWLGHQI|UVLJ0HURP/|D
ILQQVSnKWWSZZZEHUJVODJHQFRP

ϳ


0g-/,*+(7(5
)nSODWVHUKDUVnJRGDI|UXWVlWWQLQJDUI|UDWWEOLHWWQ\WWQDWLRQHOOWEHV|NVPnOVRP
/|D+lUNDQPDQNRPPDQlUDHQYLNWLJRFKDYJ|UDQGHGHOL6YHULJHVKLVWRULD
RFKGHQNDQEHUlWWDVRPRFKDYHQJDJHUDGHPlQQLVNRUVRPERUPLWWLGHW
VFHQLVNDODQGVNDSHW%\QlUHQDYGHPnQJDVPnE\DUVRPWLOOVDPPDQVXQGHU
6YHULJHVVWRUPDNWVWLGVYDUDGHI|UHQVWRUGHODY(XURSDVMlUQSURGXNWLRQ
0LWWL/|DOLJJHUGHQJDPODK\WWDQVRPPHGVLQDPnQJDYlOEHKnOOQDE\JJQDGHU
VnJHQNYDUQHQVPHGMDQNROKXVHQHWFXWJ|UHQGHODYHWWP\FNHWYDFNHUWRFK
YnUGDWODQGVNDSPLWWL%HUJVODJHQ
+\WWDQU\PPHUPnQJDKHPOLJKHWHU6SlQQDQGHOLYV|GHQRFKVNU|QRUPHQlYHQ
WHNQLNHQVVPnXQGHUYHUNRFKNOXULJDO|VQLQJDU+lUILQQVP\FNHWDWWXSSWlFND
RFKVRPUlWWI|USDFNDWNDQEOLHQIDQWDVWLVNWUROLJRFKVSlQQDQGHXSSOHYHOVHRFK
UHVHDQOHGQLQJlYHQI|UOnQJYlJDEHV|NDUH
8QGHUGHQZRUNVKRSVRPJHQRPI|UGHVGHQPDMO\IWHVPnQJDVSlQQDQGHRFK
EUDLGpHUIUDP'HWYLVDGHVLJDWWPnQJD/|DERUElUSnOLNQDQGHWDQNDURFK
LGpHUIOHUDDYGHPKDURFNVnWLGLJDUHGLVNXWHUDWVRFKSODQHUDWVI|UPHQDYROLND
DQOHGQLQJDUKDUGHLQWHNRPPLWYLGDUH$QGUDLGpHUYDUKHOWQ\DRFKWLOOVDPPDQV
XWJ|UGHHWWULNWLQQRYDWLRQVRFKLGpDUNLYDWWYnUGDNRPSOHWWHUDRFK|VDXU6RP
HQELODJDWLOOGHWWDGRNXPHQWILQQVDOODLGpHUQDIUnQZRUNVKRSHQUHGRYLVDGH
'HQU|GDWUnGHQKRVGHIOHVWDLGpJLYDUHlUDWWK\WWDQVNDHUEMXGDHQ
WHDWHUEDVHUDGLQWHUDNWLYXSSOHYHOVHI|UEHV|NDUQD²EDUQIDPLOMHUQD


+\WWDQPHGURVWXJQHQVVNRUVWHQLEDNJUXQGHQRFKEOnVPDVNLQVKXVHWQlUPDVW

ϴ


bYHQXWYHFNOLQJVWHDPHWW\FNHUDWWGHWlUUlWWYlJDWWJn/|DKDUHQVWDUNNXOWXU
RFKWHDWHUWUDGLWLRQPHGEUDNXQVNDSRFKHUIDUHQKHWHUDYYDGHQSXEOLN
XSSVNDWWDU'HWVNDYLE\JJDYLGDUHSn,I|UVWXGLHQVO|VQLQJVI|UVODJKDUHWWXUYDO
DYLGpHURFKWDQNDUNRPELQHUDWVRFKSDNHWHUDWVPHGKlQV\QWDJHQWLOOK\WWDQV
SODWVHQVRFKKLVWRULHQVI|UXWVlWWQLQJDUYDGRPYlUOGHQNDQHUEMXGDRFK
NRQNXUUHUDPHGVDPWGHQGULYNUDIWRFKGHRUJDQLVDWRULVNDP|MOLJKHWHUVRPILQQV
KRV/|DERUQD$OOWI|UDWWInHQVWDELOJUXQGDWWVWnSnI|UXWYHFNOLQJVDUEHWHWRFK
IUDPWLGHQ'HHNRQRPLVNDI|UXWVlWWQLQJDUQDlUQDWXUOLJWYLVRFNVnHQGHODY
I|UVODJHW'HLGpHUVRPLQWHILQQVPHGLGHWWDI|UVODJlURFNVnEUDPHQEHG|PV
SDVVDElWWUHLHQDQQDQPLOM|HOOHUVDPPDQKDQJRFKK|UMXVWQXKHPPDL
LGpDUNLYHWWLOOVDWWGHNDQNRPPDWLOODQYlQGQLQJLHWWDQQDWVDPPDQKDQJ



9,6,21
+\WWDQVKHPOLJKHWHUVNDYDUDHWWYlONlQWRFKHIWHUWUDNWDWEHV|NVPnOI|UEDUQRFK
YX[QDLRFKXWDQI|U6YHULJHVRPYLOOKDHQLQWHUDNWLYXQGHUKnOODQGHRFKOlUDQGH
XSSOHYHOVH



0c/
$WWIUDPWLOOKDVNDSDWHQXSSOHYHOVHWHDWHUI|UEHV|NDUHnUOLJHQLGHW
RPUnGHVRPK|UWLOOK\WWDQRFKPHGHQEHUlWWHOVHVRPE\JJHUSnGHSHUVRQHU
RFK\UNHVNDWHJRULHUVRPYHUNDWLRFKYLG/|DXQGHUnUIUDPWLOODWWK\WWDQ
XSSK|UGHVRPSURGXNWLRQVHQKHWLE|UMDQDYWDOHW



0c/*5833(5
%nGHEDUQRFKYX[QDlUPnOJUXSSHUI|U
+\WWDQVKHPOLJKHWHU6RPPDUWLGNRPPHU
GHQSULPlUDPnOJUXSSHQEDUQIDPLOMHUQD
SnEHV|NI|UDWWLQWHUDJHUDLGHQWHDWHU
VRPVSHODVGDJOLJHQPHGDQ
VNRONODVVHUQDNRPPHUK|VWRFKYnUI|UHQ
OLNQDQGHDNWLYLWHW.YlOOVWLGnUHWUXQWKDU
K\WWDQYX[QDEHV|NDUHVRPNRPPHUI|U
NRQVHUWHUEHUlWWDUNYlOODUNRQVWXWVWlOOQLQJ
HWFRFKI|UDWWWUlIIDV|YHUHQPnOWLG
HOOHUWDHWWJODV|O



%LOGXU,QJHOL*DJQHUVDUNLY

ϵ


)g5678',(16)g56/$*
+\WWDQV+HPOLJKHWHUbYHQW\UVSURPHQDGHQ
+\WWDQVRPUnGHVNDSULPlUWDQYlQGDVVRPVFHQI|UHQGUDPDWLVHUDGEHUlWWHOVHL
HQXSSOHYHOVHSURPHQDGRPGHROLNDPlQQLVNRUVRPERGGHRFKDUEHWDGHYLG
HQEHUJVPDQVJnUGRFKGHJHVWDOWDVGHOVDYVNnGHVSHODUHVRPUHSUHVHQWHUDU
ROLND\UNHVNDWHJRULHUPHQRFNVnVRPILNWLYDJHVWDOWHUPHGKMlOSDYOMXGRFK
OMXVWHNQLN


.DUWDVRPYLVDURPUnGHW)UnQ/|DVXWYHFNOLQJVSODQ

%HV|NDUHQInULXSSJLIWDWWKMlOSDWLOOPHGROLNDV\VVORULHWWGDJVYHUNHVRPDWWNROD
HQPLODJMXWDHQMlUQWDFNDVN\IIODNROHWFRFKLQWHUDJHUDUGnPHG
VNnGHVSHODUQDVUROOILJXUHURFKGHILNWLYDSHUVRQHUQDRFKJnUGnPHOODQROLND
VWDWLRQHUSnRPUnGHW'H\QJUHEHV|NDUQDInUOnQDNOlGHUI|UGHUROOHUGHVNDKD
XQGHUGDJVYHUNHW'HP|WHUVPHGHQRFKInUYDUDµVOlJJGUlQJµHQVWXQGPHGDQ
MlUQHWVPLGVElUDWYlWWWLOOnQRFKVNUXEEDPDWWRUnNDµKXQGEDQDµI|UDWWI|OMD
PDOPHQWLOOPDVXJQHQPP8QGHUVLWWDUEHWHInUGHO\VVQDWLOOPlVWHUHOOHUQnJRQ
DQQDQVRPRQGJ|UVLJ|YHUVOLWHWRFKNULJVKHWVHQHOOHUNRODUHQVRPYLGPLODQYDULW
QlUDDWWUDPODQHULGHQRFKEOLXSSEUlQG

ϭϬ


'HKHPOLJKHWHUVRPDYVO|MDVNDQ
KDQGODRPKXUPDQEODQGDGHOLPVWHQ
WUlNRORFKPDOPI|UDWWNXQQDInIUDP
GHWElVWDMlUQHWWLOONXQJHQRPKXU
PDQPDOGHUnJHQWLOOPM|OVRPVHGDQ
EOHYWLOOGHWJRGDVWHEU|GHWHOOHURP
I|UEMXGHQNlUOHNPHOODQWYnXQJDPlQL
ULYDOLVHUDQGHIDPLOMHU6SlQQLQJHQ
OLJJHULGHWRNlQGDRFKLUHODWLRQHU
PHOODQPlQQLVNRU0RGHUQWHNQLNI|U

OMXVRFKOMXGNRPPHUDWWJHI|UVWlUND
%LOGHQSnNRODUHQYLGPLODQIUnQPXVHHWL/|D
VSlQQLQJHQRFKGlUPHGlYHQ
XSSOHYHOVHQlQQXPHU
+\WWDQV+HPOLJKHWHUGHQGUDPDWLVHUDGHEHUlWWHOVHQRFKlYHQW\UHWKDUHQW\GOLJ
E|UMDQRFKVOXWRFKKHODRPUnGHWlQGDWLOONYDUQHQWDVLDQVSUnN(QWUpQlUYLNWLJ
'HQVNDYDUDYlONRPQDQGHLQIRUPDWLYRFKKDGHIDFLOLWHWHUVRPEHK|YVI|UDWW
EHV|NDUHQVNDNXQQDEHWDODI|UVLQXSSOHYHOVH


%LOGIRWRJUDIHUDGYLG;LSLOHQVULNWQLQJLNDUWDQSnI|UHJnHQGHVLGD

.XQVNDSRFKOlUDQGHlUHQYLNWLJGHOLXSSOHYHOVHQRFKGlUI|UVNDEHV|NDUHQIn
P|MOLJKHWDWWVHKXUYDWWHQHOGOXIWRFKMRUGVDPYHUNDURFKNDQWlPMDVWLOONUDIWHUL
PlQQLVNDQVWMlQVW([HPSHOYLVJHQRPHQPLQLDW\UDYYDWWHQKMXOHWRFK
YDWWHQUlQQDQVRPJDYGHQQ|GYlQGLJDNUDIWHQWLOOGHROLNDIXQNWLRQHUQDVRP
EDUQHQInUH[SHULPHQWHUDPHGHOOHUElOJHQVRPV\UHVDWWHNROElGGHQLlVVMDQI|U
DWW|NDWHPSHUDWXUHQVnDWWMlUQHWNXQGHVPLGDV
ϭϭ



%OnVPDVNLQVKXVHWPHGYDWWHQKMXOHWRFKYDWWHQUlQQDQEDNRPGHQERUWUHJDYHOQ

)|UDWWNXQQDHUEMXGDHQRUGQDGXSSOHYHOVHSURPHQDGPHGJRGORJLVWLNL
RPUnGHWEHK|YHUYLVVDVFHQHULHUE\JJDVXSSVRPNRPSOHPHQWWLOOGHEHILQWOLJD
PHQlYHQDYVlNHUKHWVVNlORFKI|UDWWPDQLQWHVNDNRPPDI|UQlUDNlQVOLJD
GHODUDYNXOWXUPLOM|Q2OLNDJnQJVWUnNPnVWHRFNVnJ|UDVLRUGQLQJVnDWWLQWHDOOD
JU|Q\WRUVOLWVQHUHOOHUEOLUWLOOHQOHUYlOOLQJYLGGnOLJWYlGHUDYDOODEHV|NDUHVRP
I|UYlQWDVWLOOK\WWDQ*UXVDGHJnQJDUHQEUR|YHUJnQJRFKHQVSnQJKlURFKGlU
NDQEHK|YDV'HWXQGHUOlWWDURFNVnI|UIXQNWLRQVKLQGUDGHDWWWDVLJIUDPRFKJ|U
XSSOHYHOVHQWLOOJlQJOLJI|UGHIOHVWD
%nGHVnJKXVHWRFKNYDUQHQHUEMXGHUILQDVFHQHULHURFKU\PPHUPnQJD
KHPOLJKHWHU,QQDQGHNDQWDVLDQVSUnNVRPHQSODWVGlUEDUQRFKYX[QDNDQ
YLVWDVXQGHUWU\JJDI|UKnOODQGHQPnVWHPDQUHQVDERUWHOOHUDYVNlUPDHQGHO
IDUOLJKHWHUVRPVnJEODGKnOLJROYHWHOOHUGHODUVRPNDQYlOWDHOOHUVRPPDQNDQ
NOlPPDVLJL,VWlOOHWI|UGHYDVVDVnJEODGHQNDQHQOMXVRFKOMXGLOOXVWUDWLRQ
NRPSOHWWHUDGPHGHQYlOGROGURERWPDVNHUDGVRPVnJYHUNVDUEHWDUHJHHQ
LOOXVLRQRPDWWVWRFNDUU|UVLJJHQRPRFKVnJDVLUDPVnJHQ5RERWHQ
VnJYHUNVDUEHWDUHQO\IWHUJnQJSnJnQJVWRFNHQRFKGHµVnJDGHµEUlGHUQDSn
SODWV/|VQLQJHQJHUEHV|NDUHQEnGHOMXGRFKELOGIUnQHQVnJPHQLQJDIDUOLJD
GHODUlULU|UHOVHI|UXWRPVWRFNHQ'HWILQQVRFNVnO|VQLQJDUI|UNYDUQHQVRPJ|U
DWWPDQWURUDWWPM|OPDOVPHQGHWlULVWlOOHWHQILNWLYNYDUQLU|UHOVH
'H|SSQLQJDULJROYHWVRPWLGLJDUH
DQYlQGHVI|UDWWO\IWDVSDQQPnORFKPM|O
PHOODQGHROLNDYnQLQJDUQDLNYDUQHQNDQ
DQWLQJHQDQYlQGDVVRPHQGHOLlYHQW\UHW
GlUEDUQHQInUJ|UDµEXVVWUHFNµRFKnND
HQYlOVlNUDGPM|OVlFNEDNRPU\JJHQSn
PM|OQDUHQHOOHUVWlQJDVLJHQVnDWWLQJHQ
DYPLVVWDJUDPODUQHUPHOODQYnQLQJDUQD,
GHWVHQDUHIDOOHWE\JJVXSSOHYHOVHQNULQJ
QnJRQDQQDQGHODYNYDUQHQV
YHUNVDPKHW%LOGHQYLVDUHQDY|SSQLQJDUQDL

 NYDUQHQVJROY

ϭϮ


+\WWDQV+HPOLJKHWHU²%HUlWWDUNYlOODUYLG
K\WWNUDQVHQ
6RPPDUWLGDQRUGQDVEHUlWWDUNYlOODUYLGK\WWNUDQVHQ)|UUNRPYDQGUDUHOXIIDUH
RFKEHV|NDUHIUnQDQGUDE\DURIWDLQWLOOK\WWDQI|UDWWGHODPHGVLJDYQ\KHWHU
RFKInQ\DPHGVLJ0DQVDPODGHVYLGK\WWNUDQVHQGlUGHWYDUYDUPWRFKJRWW
RFKSDVVDGHlYHQSnDWWO\VVQDWLOOQnJRQVRPYDUGXNWLJSnDWWEHUlWWDHQ
KLVWRULD





7Y0DUJDUHWD*XVWDIVVRQJXLGDURFK0DULD*RWWKDUG)ULPRGLJO\VVQDU7K(YD3HUVVRQRFK
%DUEUR*HUGWVVRQLVDPWDO


'HWWDlUHQWUDGLWLRQDWWnWHUXSSOLYDRFKI|UVWXGLHQI|UHVOnUDWWK\WWNUDQVHQ
IUlVFKDVXSSRFKNRPSOHWWHUDVPHGQnJRWEHNYlPWDWWVLWWDSnVDPWHQ
YlUPHNlOODI|UElWWUHNRPIRUW7HDWHUVHNWLRQHQDUUDQJHUDUEHUlWWDUNYlOODUVRP
GHOVNDQLQQHKnOODUROOVSHOPHQlYHQHQJRGEHUlWWHOVHµUDNWXSSRFKQHGµ
bYHQQnJUDDPDW|UHUXUSXEOLNHQNDQKlUInPLQI|UDWWVSRQWDQWEHUlWWDVLQ
KLVWRULDI|UXWE\WHRFKOlUDQGH


'HWlUYLNWLJWDWWLQWHJO|PPDERUW
NYLQQRUQDVUROOI|UDWWHQDUEHWVSODWV
HWWKXVKnOORFKHWWVDPKlOOHL
%HUJVODJHQVNXOOHIXQJHUDGlUI|UE|U
PDQXVRFNVnLQQHKnOODLQIRUPDWLRQ
RPGHUDVDUEHWVGDJDU

%LOGIUnQPXVHHWDY%DJJD0DMD+RQKDGH
VnUSnPDJHQVRPDOGULJOlNWHIUnQGHQ
KHWDVODJJHQVRPKRQEDU



ϭϯ


+\WWDQV+HPOLJKHWHU²)UnQVFHQHQ
,RPUnGHWGlUPDVXJQHQWDSSDGHVSnVODJJRFKMlUQILQQVHWWµUXPµPHGHQ
µVFHQµOlPSOLJWI|UNRQVHUWHUPXVLNDIWQDUIULVWnHQGHWHDWHUI|UHVWlOOQLQJDUHWF
RFKUHGDQLGDJKnOOHU.XOWXUVlOOVNDSHWPXVLNHYHQHPDQJKlULEODQG
8WYHFNOLQJVWHDPHWDQVHUDWWGHWWDRPUnGHE|UJODVDVLQPHGVNMXWEDUD
JODVYlJJDURFKHWWPLQGUHWDN|YHUVFHQVRPUHJQRFKVQ|VN\GG,
µNRQVHUWKDOOHQµVNDnWHUNRPPDQGHPXVLNRFKNXOWXUDIWQDUDUUDQJHUDVVRP
H[HPSHOYLV0nQGDJVMD]]7LVGDJVEOXHV7RUVGDJVWHDWHU)UHGDJVP\VHOOHU
+\WWVnQJVNYlOODUHWFI|UQlUERHQGHEHV|NDUHIUnQLQRPQnJUDPLOVRPNUHWV9lOM
XWRFKWHVWDQnJUDIRUPHUI|UDWWWDUHGDSnYDGVRPSDVVDUL/|DRFKVRPPDQ
YLOODWWK\WWDQVNDVWnI|UQnJRWVRPJHUWLOOUlFNOLJWP\FNHWSXEOLN²FD
SHUVRQHURFKLQWHPLQVWJOlGMHDWWDUUDQJHUD.RQVHUWKDOOHQNDQJlUQDEOLHQ
DUHQDI|UHQPL[DYHWDEOHUDGHYlONlQGDPXVLNHURFKVNnGHVSHODUHRFKQ\D
WDODQJIXOOD$WWKDVSHODWL+\WWDQVNDYDUDHQlUDcWHUNRPPDQGHDUUDQJHPDQJ
VRPXSSVNDWWDVDYEHV|NDUHQEOLUHIWHUIUnJDGHRFKOlWWDUHDWWPDUNQDGVI|UD
YLONHWVlQNHUGHWRWDODNRVWQDGHUQD'HEOLURFNVnHQNODUHDWWDGPLQLVWUHUDRFK
GHWSnYHUNDURFNVnNRVWQDGVELOGHQ
%LOMHWWLQWlNWHUQDNDQEHUlNQDVWLOOGU\JWNUDUUDQJHPDQJYLGEHV|NDUH[
NUELOMHWW0HUI|UVlOMQLQJDYPDWVRPPHGI|UGHON|SVLQIUnQ$QQDV&DIpL/|D
JHUH[WUDLQNRPVWHUWLOOFDIpHW'HWNDQYDUDHQHQNHORFKYlOVPDNDQGHVRSSD
HOOHUJU\WDVHUYHUDGXUMlUQJU\WDSnSULPLWLYDWUlERUGPHGVXUGHJVEU|GVRP
WLOOWXJJVDPWYLQHOOHU|O
.RQVHUWORNDOHQLQJnURFNVnVRPHQGHOLXSSOHYHOVHSURPHQDGHQRFKDQYlQGV
Yl[HOYLVI|UGDJRFKNYlOOVEUXNRFKGHQUHNYLVLWDVRPDQYlQGVVNDKHOVWYDUDIDVW
PHQLQWHLYlJHQI|UHQDQQDQDNWLYLWHWRFKDOOWVnLQWHEHK|YDIO\WWDV


3HU6DPXHOVVRQ+HOHQD%UXVHOORFK-DQLQD6WRRULVDPWDOLµUXPPHWµµNRQVHUWORNDOHQµRP
+\WWDQV+HPOLJKHWHUµ6FHQHQµWLOOK|JHU

ϭϰ


'HWlULQWHI|UVWXGLHQVXSSJLIWDWWLGHWDOMEHVNULYDGHROLNDXSSOHYHOVHVWDWLRQHUQD
XWDQLVWlOOHWDWWSHNDSnK\WWDQVP|MOLJKHWHU/|VQLQJDUQDW\FNVRlQGOLJD
EHJUlQVQLQJHQOLJJHULYLONDUHVXUVHUVRPNDQIULJ|UDVI|UXSSE\JJQDGRFKGULIW²
H[HPSHOYLVNDSLWDONRPSHWHQVRFKRUJDQLVDWLRQRFKLQWHPLQVWYDGVRPlU
WLOOnWHWI|UHWWNXOWXUDUYVRPUnGH,/|DILQQVJHGLJHQNXQVNDSRPYDGPDQInULQWH
InUHOOHUE|UJ|UDPHGNXOWXUDUYHWPHQGHGHWDOMHUDGHI|UVODJVRPWDVIUDPE|U
lQGnVWlPPDVDYPHGHQOlQVDQWLNYDULH



,17b.7(52&+'5,)76.2671$'(5
%LOMHWWLQWlNWHUQDNDQEHUlNQDVWLOOPLOMRQHUNUYLGEHV|NDUHRFKNUSHU
SHUVRQLLQWUlGH.RVWQDGHUQDI|UGULIWHQDY+\WWDQV+HPOLJKHWHUNDQYDULHUD
EHURHQGHSnKXUO|QHOLVWDQVHUXWGYVEDODQVHQPHOODQLGHHOODNUDIWHU
VRPPDUMREEDUHRFKIXOO|QVDQVWlOOGDRFKKXUYlOPDQO\FNDVHIIHNWLYLVHUDIO|GHW
RFKVN|WDXQGHUKnOOHW0DUNQDGVI|ULQJlUHQVWRURFKYLNWLJSRVWRFKVWnUDOOWLGL
UHODWLRQWLOOKXUPnQJDEHV|NDUHPHQYLOOKD1RJJUDQQSODQHULQJRFKXSSI|OMQLQJ
lU$RFK2I|UDOODSRVWHUOLNVRPHQEUDUHODWLRQWLOOEnGHDQVWlOOGDRFK
VDPYHUNDQVSDUWQHUV6LGRDNWLYLWHWHUVRPJXLGQLQJDUWHPDGDJDUXQGHUDQGUD
GHODUDYnUHWPXVLNHYHQHPDQJXWK\UQLQJDYORNDOHUWLOODQGUDHWFJHUEnGH
LQWlNWHURFKNRVWQDGHURFKNDQVHVVRPEnGHHWWIULVWnHQGHHYHQWRFKVRPHQ
GHOLPDUNQDGVI|ULQJHQDYXSSOHYHOVHDQOlJJQLQJHQ

9DURURFKWMlQVWHUWLOOI|UVlOMQLQJ





)|UVlOMQLQJ DY YDURU RFK WMlQVWHU JHU UlWW SULVVDWW
P|MOLJKHWHU WLOO IOHU VLGRLQWlNWHU +lU lU UnGHW *UlY
GlU GX VWnU , PXVHHW ILQQV H[HPSHO Sn MlUQWDFNRU
RFK EUXNVI|UHPnO VRP JU\WRU RFK SDQQRU DY MlUQ
+\WWDQV E\JJQDGHU EHVWnU DY EnGH VODJJVWHQ RFK
WUl*HQRPDWWO\IWDIUDPGHVVDLlYHQW\UHWNRPPHU
EHV|NDUQDDWWYLOMDWDPHGVLJHWWPLQQHIUnQEHV|NHW
RFKGnILQQVP|MOLJKHWI|UK\WWDQDWWVlOMDHQGHODY
VLQD KHPOLJKHWHU  0lQQLVNR|GHQ RFK VNU|QRU lU


ElUDQGH L EHUlWWHOVHUQD RFK lYHQ GHW NDQ
(WWYDUJKXYXGDYMlUQLPXVHHW
SDNHWHUDVRFKVlOMDVLERNIRUPVRPNRQVWHWF
7DYDUDSnGHNRQVWQlUHUI|UIDWWDUHRFKHQWUHSUHQ|UHUVRPYLOOELGUDPHGHWW
XW|NDWSURGXNWXWEXGPHQVlWWVDPWLGLJWNULWHULHUSnKXUGHVNDI|UNQLSSDVPHG
+\WWDQV+HPOLJKHWHURFK/|DNXOWXUPLOM|HUVnDWWLQWHNYDOLWHWHQXUYDWWQDV'HWVRP
LQWHSDVVDULQLNXOWXUPLOM|QNDQVlNHUWVlOMDVLHWWDQQDWIRUXPRPGHWlUWLOOUlFNOLJW
EUDXQLNWHOOHUSULVYlUW9lONRPQDDOODLQLWLDWLYRFKNUHDWLYLWHWHQNRPPHUDWWIO|GD
0HQYDUW\GOLJPHGJUlQVHUQDWLOO+\WWDQV+HPOLJKHWHU
ϭϱ


87$1)g5+<77$1²7b1.6$09(5.$1
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6DPYHUNDQ
-XIOHUXSSOHYHOVHUHOOHUDNWLYLWHWHUHQSODWVNDQHUEMXGDMXIOHUEHV|NVDQOHGQLQJDU
'lUI|UlUGHWYLNWLJWDWWVDPDUEHWDPHGDQGUDK\WWRUROLNDHQWUHSUHQ|UHU
I|UHQLQJDURFKHQVNLOGDSHUVRQHU/\IWIUDPGHWVRPILQQVDWWVHRFKXSSOHYD(WW
ILQWH[HPSHOlU6WULSDJUXYDVRPPHGKMlOSDYILOPRFKVWLOOELOGHUKMlOSHU
EHV|NDUHQDWWI|UVWnYLONHQYHUNVDPKHWVRPWLGLJDUHEHGULYLWVGlURFKORFNDUWLOO
EHV|N0DUNQDGVI|ULQJWLOOVDPPDQVPHGDQGUDVSDUSHQJDURFKJHUVW|UUHHIIHNW
0HQVlNHUVWlOODWW+\WWDQVKHPOLJKHWHURFK/|DVSURILORFKHJHQVNDSHUV\QVL
EUXVHW6\QOLJJ|UGHWXQLNDPHG+\WWDQV+HPOLJKHWHUVnDWWEHV|NDUHI|UVWnUDWW
/|DHUEMXGHUµK\WWRUQDVK\WWDQRµPHQDWWEHV|NDUHQRFNVnNDQWDGHODY
DQGUDEUDDNWLYLWHWHUSnDQGUDVWlOOHQL%HUJVODJHQ'HWILQQVUHGDQIOHUDLQLWLDWLY
I|UVDPYHUNDQL%HUJVODJHQRFKSnJnHQGHSURMHNWVRPKDUWLOOV\IWHDWWWDWLOOYDUD
KLVWRULVNDNXOWXUPLOM|HUVRPHQUHVXUVI|UWXULVPHQ%HUJVVODJVVDWVQLQJHQ.XOWXURFK
7XULVPlUHQVnGDQ'HWlUHQWLRnULJVDWVQLQJVRPDYVOXWDVLQLWLHUDGDY
5LNVDQWLNYDULHlPEHWHWLVDPYHUNDQPHGOlQVVW\UHOVHUQDL'DODUQD*lYOHERUJ
9lUPODQG9lVWPDQODQGRFKgUHEUROlQRFKVNDVNDSDI|UXWVlWWQLQJDUI|U
HQWUHSUHQ|UHUDWWE\JJDXSSRFKYLGDUHXWYHFNODYHUNVDPKHWHUPHGNRSSOLQJWLOO
EHV|NVQlULQJHQ+lUSDVVDU/|D+\WWDVRPKDQGLKDQGVNH
+lQJSnRFKYDUDNWLYD


/DUVcE\
)UnQ/|DNRPPHU/DUVcE\  HQLPnQJDNUHWVDUP\FNHWNlQGILOPDUH
RFKIRWRJUDIPHGPnQJDSURGXNWLRQHUI|UEOD6YHULJHV7HOHYLVLRQ%%&RFK
1DWLRQDO*HRJUDILF+DQKDUVNLOGUDWEnGHPlQQLVNRURFKQDWXU2PKDQV
DQK|ULJDVDPW\FNHUE|UPDQJ|UDQnJRWL/|DDYKDQVULNDSURGXNWLRQ'HW
NRPPHUDWWORFNDHQDQQDQNDWHJRULEHV|NDUHlQGHPVRPV|NHUIDPLOMHlYHQW\U
HOOHUlUNXOWXUKLVWRULVNWLQWUHVVHUDGHRFKGHWNRPPHUDWWVWLPXOHUDNUHDWLYLWHWHQL
NRQVWRFKNXOWXUNUHWVDULRPUnGHW(WWI|UVODJIUnQZRUNVKRSHQYDUHQ
ELOGXWVWlOOQLQJXWRPKXVHIWHUGHWQ\OLJHQXSSI|UGDSURPHQDGVWUnNHW(WWDQQDWlU
DWWQ\WWMDYlJJDUQDLHQGHODYNYDUQHQVnJHQHOOHUHWWPDJDVLQ(QNXUVLELOGRFK
ILOPLVDPDUEHWHPHGK|JVNRODQNDQKDHQGHODYVLWWSURJUDPL/|DPHG
LQVSLUDWLRQIUnQEnGH/DUVcE\VSURGXNWLRQRFKPLOM|HUQDYLG/|D

ϭϲ


cWHUYl[W
.XOWXUUnGHWKDUSURMHNWPHGHOI|UGHVNRORUVRPYLOOVWlUNDVDPYHUNDQPHOODQVNRODQ
RFKGHWSURIHVVLRQHOODNXOWXUOLYHW0nOHWlUDWWHOHYHUQDVNDInWLOOJnQJWLOONXOWXUHQV
DOODXWWU\FNVIRUPHURFKDWWGHUDVP|MOLJKHWHUWLOOHJHWVNDSDQGH|NDU'lUI|UKDU
lYHQ/|D)ULVNRODJlUQDRFNVnLVDPYHUNDQPHGDQGUDVNRORUL%HUJVODJHQ
P|MOLJKHWDWWV|NDGHVVDSURMHNWPHGHORFKWLOOVDPPDQVPHG/|D+\WWHODJRFK
7HDWHUVHNWLRQHQL/|DJ|UDHQSODQPHGDNWLYLWHWHUGlUK\WWDQNDQYDUDVFHQHQ
RFKKLVWRULHQLQVSLUDWLRQHQWLOONUHDWLYWVNDSDQGH'HWlURFNVnHWWVlWWDWWWU\JJD
nWHUYl[WHQDYXQJDNXOWXUDUEHWDUHWLOO+\WWDQV+HPOLJKHWHURFKDQGUD
NXOWXUHWDEOLVVHPDQJ6HKWWSZZZNXOWXUUDGHWVHELGUDJ6NDSDQGHVNROD




352-(.7)g5*(120)g5$1'(


3URMHNWRUJDQLVDWLRQ
)|UDWWVNDSDlYHQW\UHW+\WWDQV+HPOLJKHWHUEHK|YVHWWWYnnULJWSURMHNWI|UDWWWD
IUDPGHNUHDWLYDO|VQLQJDUQDRFKDWWUHDOLVHUDGHP(QVW\UJUXSSlU
XSSGUDJVJLYDUHRFKVlNHUVWlOOHUILQDQVLHOODRFKSHUVRQHOODUHVXUVHU(WW
OHGQLQJVWHDPXSSKDQGODVDOWHUQDWLYWUHNU\WHUDVSnDQQDWVlWW VRPI|OMHU
RIIHQWOLJDULNWOLQMHUGlUGHWlUDNWXHOOW PHGSURMHNWOHGDUHVFHQRJUDI
PDQXVI|UIDWWDUHE\JJDQVYDULJRFKK\WWDQVYDULJ/HGQLQJVWHDPHWVUROOlUDWWWD
IUDPGHWDOMHUDGHO|VQLQJDUI|UXSSOHYHOVHQLIRUPDYXSSOHYHOVHVWDWLRQHUVRP
DQWLQJHQlUEHPDQQDGHPHGVNnGHVSHODUHVWDWLVWHUHOOHUHQWHNQLVNO|VQLQJHOOHU
HQNRPELQDWLRQDYGHVVD8QGHUOHYHUDQW|UVWMlQVWHUVRPWHNQLNDWWULEXWPDNHUL
PDWHULDORFKE\JJUHVXUVHUPPN|SVLQDYSURMHNWOHGQLQJHQ,GHHOODUHVXUVHURFK
WLPDYO|QDGHHQJDJHUDVI|UROLNDGHOXSSGUDJ



%XGJHW
%XGJHWRFKUHVXUVHULSURMHNWHWE\JJHUSnHWWDQWDJDQGHRPDWWHQHQWUpRFK
XSSOHYHOVHVWDWLRQHUVNDE\JJDVI|UlYHQW\UHWRFKSnDWWHQGHODYK\WWDQVND
JODVDVLQRFKGHOYLVVN\GGDVPHGHWWWDN)|UDWWI|UKLQGUDVOLWDJHSn
JU|QRPUnGHQRFKI|UDWWXQGHUOlWWDIUDPNRPOLJKHWHQPHOODQRFKLVWDWLRQHUQD
WLOOVNDSDVI|UVWlUNWDSURPHQDGYlJDUPHGJUXVHOOHUDYVSnQJRFKWUDSSRU$Y
VlNHUKHWVVNlOVNDHQGHOPLOM|HUI|UVWlUNDVHOOHUDYVNlUPDV'HWJ|UVRFNVnPHG
PDWHULDOVRPWUlJODVHOOHUEHWRQJRFKVWHQ

ϭϳ


'HWHNQLVNDO|VQLQJDUQDI|UYDUMHXSSOHYHOVHVWDWLRQNDQEHVWnLEnGHOMXGOMXV
ELOGU|UHOVHHOOHUQnJRQLOOXVLRQ
8QGHUGHWI|UVWDnUHWVNDSDVXSSOHYHOVHVWDWLRQHURFKXQGHUGHWDQGUD
gYULJDO|VQLQJDUVRPNRQVHUWKDOOVWLJDURFKVSnQJDUHWFJ|UVLRUGQLQJQlUGHW
ILQQVEHVOXWRPI|UlQGULQJDULNXOWXUPLQQHW8WDQDWWLVNULYDQGHVWXQGNlQQDWLOO
YLONDO|VQLQJDURFKVWDWLRQHUVRPVNDE\JJDVNDQYLDYHUIDUHQKHWJ|UDHQEXGJHW
VRPJHUSURMHNWHWHNRQRPLVNDP|MOLJKHWHURFKVWDELOLWHW


8SSOHYHOVHVWDWLRQHU


0DWHULDO 7HNQLN




0LODQPHGU|N
6nJHQPHGURERW
OMXGOMXVLOOXVWUDWLRQ
.YDUQHQPHGPM|OVlFNHQ
6PHGMDQPJO|GlVVMDMlUQ
YHUNW\J

.|SDY
WMlQVW gYULJW



,GHHOOW
6XPPD DUEHWH 


















































+\WWULQJHQ













0DOPEnVPHGPDOPVOlGDU













5RVWXJQ













0DVXJQ
7YlWWSODWVHQ I|UPDWWRURFK
NOlGHU 





































 





















9DWWHQKMXO
.RQVHUWKDOOPJODVYlJJDUWDN
VWRODU
(QWUpPNDVVDEXWLNVGHORFK
VN\OWDU
0DUNQDGVI|ULQJRFKKHPVLGD



.OlGHURFKUHNYLVLWD
6SnQJDUWUDSSRURFKVWLJDU
2I|UXWVHWW















































3URMHNWOHGQnULQNOVRFDYJ 







 

6FHQRJUDInULQNOVRFDYJ









 

,OOXVWUDW|UnULQNOVRFDYJ









 

0DQXV





 





$GPLQLVWUDWLRQ











7RWDONRVWQDG






   

7RWDOLQYHVWHULQJLQNOLGHHOOWDUEHWH



iNUWLPHQO/HDGHU
































 
















ϭϴ


)LQDQVLHULQJ
)|UVWXGLHQYLVDUQHGDQHWWH[HPSHOKXUSURMHNWHWNDQILQDQVLHUDVLHWW
VDPPDQKnOOHWVWUXNWXUIRQGVSURMHNWPHGPHGHOIUnQ/lQVVW\UHOVHQV
.XOWXUPLOM|DQVODJRFK5HJLRQDODXWYHFNOLQJVPHGHO/LQGHVEHUJVNRPPXQ
(XURSHLVNDUHJLRQDODIRQGHQJHQRP6WUXNWXUIRQGVSURJUDPPHWI|UgVWUD
0HOODQVYHULJH gUHEUROlQ VDPWSULYDWILQDQVLHULQJJHQRPLGHHOOWDUEHWHRFKL
SHQJDU$OOPlQQD$UYVIRQGHQ6SDUEDQNVVWLIWHOVHQRFKDQGUDSULYDWDIRQGHUHOOHU
JLYDUHNDQRFNVnELGUDWLOOGHQSULYDWDILQDQVLHULQJHQRFKVRPRIIHQWOLJILQDQVLlU
NDQRFNVn5LNVDQWLNYDULHlPEHWHWYDUDDNWXHOO6DPPDQVlWWQLQJHQEHURUSnYLOND
GHODUILQDQVLlUHUQDNDQRFKYLOOVW|GMDRFKKXUXSSGHOQLQJHQEOLULGHOSURMHNW
)LQDQVLlU
/LQGHVEHUJVNRPPXQ
.XOWXUPLOM|DQVODJ
5HJLRQDODXWYHFNOLQJVPHGHO/DQGVE\JGVSURJUDP
(8V5HJLRQDODIRQG
3ULYDWDSHQJDU
,GHHOOWDUEHWH




NU










())(.7(5$96$761,1*(1


*HQRPDWWUHDOLVHUD+\WWDQV+HPOLJKHWHUVNDSDVDUEHWVWLOOIlOOHQI|U
VlVRQJVDQVWlOOGDRFKIDVWDWMlQVWHUnUOLJHQI|UXQGHUKnOOSODQHULQJRFK
PDUNQDGVI|ULQJ
+\WWDQEOLUHQOHYDQGHNXOWXUPLOM|RFKHQJHPHQVDPQlPQDUHI|UE\DUQDL
QlURPUnGHW
)OHUHQWUHSUHQ|UHUNRQVWQlUHURFKNXOWXUDUEHWDUHNRPPHUDWWInWLOOJnQJWLOOHWW
|NDWNXQGXQGHUODJWDFNYDUHDWWIOHUEHV|NDUHILQQVLHOOHUSODQHUDUDWWNRPPDWLOO
RPUnGHW
0HUVNDWWHLQWlNWHUWLOONRPPXQRFKVWDW0DQNDQUlNQDPHGDWWYDUMH
EHV|NDUHWXULVWVSHQGHUDUFDNUGDJSnXSSOHYHOVHUERHQGHOLYVPHGHO
EHQVLQHWF1lUPDUHKlOIWHQXWJ|UVDYDUEHWVJLYDUDYJLIWHUVNDWWSnO|QHURFK
PRPV0HGEHV|NDUHL/|DRFKRPJLYDQGHE\DURFKVWlGHUVNXOOHGHW
LQQHElUD|YHUPLOMRQHUNUYDUMHnUWLOOYlOIlUGHQLIRUPDYVNDWWHU




ϭϵ


%,/$*25



6DPPDQVWlOOQLQJHQIUnQZRUNVKRSHQL/|DGHQPDM






ϮϬ




ŝůĂŐĂϭ

^hDDZ/E'stKZ<^,KW/>P
D

zKZ͕ddZ^<d/KEE/>Pz'E^
,Dz'^&PZE/E'K,>P,zdd>'
&ƂƌƐůĂŐƉĊĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌ
ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

>ćŐŐŐƌƵŶĚĞŶĨƂƌĚĂŐůŝŐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ
&ŽŬƵƐƉĊŚǇƚƚĂŶ
^ĞƚŝůůĂƚƚĚĞƚĨŝŶŶƐĞŶŐƌƵŶĚƉůĊƚĨƂƌƌĞƐƚĂƵƌĞƌŝŶŐŽĐŚƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĂǀŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ
ŽƉĊŚǇƚƚĂ
'ƂƌĂĞŐĞŶ͟ƚĂĐŬĂ͕͟ĚĞƚŬĂŶǀĂƌĂŝĂŶŶĂƚŵĂƚĞƌŝĂůŵĞŶƐŽŵƐĞƌƵƚƐŽŵũćƌŶ͕ĞůůĞƌƐŽŵƐůĂŐŐƐƚĞŶ
ĂƌŶĞŶŬůćƌƵƚƐŝŐŝƚŝĚƐƚǇƉŝƐŬĂŬůćĚĞƌŽĐŚŐƂƌĞƚƚĚĂŐƐǀĞƌŬĞĚćƌŵĂŶŵƂƚĞƌŽůŝŬĂǇƌŬĞƐŐƌƵƉƉĞƌŐĞƐƚĂůƚĂĚ
ĂǀĞŶƐŬĊĚĞƐƉĞůĂƌĞ
DŝŶŝŚǇƚƚĂŝŚǇƚƚĂŶůĂŐŽŵƐƚŽƌĨƂƌďĂƌŶĂƚƚĊŬĂ͟ŚƵŶĚ͕͟ƐŬǇĨĨůĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂůƚŝůůŵĂƐƵŐŶĞŶŵĞĚĞŶ
͟ĞůĚŬǀĂƐƚ͕͟ŬŽůŵŝůĂŵĞĚƚƌćŬŽůƐƐůćĚĂƌĞƚĐ͘
^ĊŶŐŽĐŚŵƵƐŝŬŬǀćůůĂƌƉĊĨĂƐƚĂƚŝĚĞƌ͘

EĂƚƚĞĂƚĞƌʹǀĂĚŚćŶĚĞƌŝŚǇƚƚĂŶƉĊŶĂƚƚĞŶ͍
^ƉƂŬƐƚŝŐĞŶ
EǇƚƚũĂĨƵůůŵĊŶĞŶ
<ŽƐƚǇŵĞƌ
>ũƵƐŽĐŚůũƵĚ
dŝůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚʹĨƂƌďĂƌŶǀĂŐŶĂƌ͕ŚĂŶĚŝŬĂƉƉĂĚĞͬĨƵŶŬƚŝŽŶƐŚŝŶĚƌĂĚĞ͕ćǀĞŶĨƂƌďĂƌŶŝƌƵůůƐƚŽů͕ŐĂŵůĂŵĞĚ
ƌƵůůĂƚŽƌ
sĞƌŬůŝŐŚĞƚŽĐŚĨĂŶƚĂƐŝƐŬĂŐĊŝŚŽƉ͕Ğǆ>ĂƐƐĞͲDĂũĂ͕ƐŬƌƂŶŽƌ
ĞƚĨŝŶŶƐŵĊŶŐĂŬćŶĚĂĨƂƌĨĂƚƚĂƌĞĨƌĊŶŽŵƌĊĚĞƚ
ŬŽŶŽŵŝƐŬƚʹŵĊƐƚĞŬƵŶŶĂŐĊƌƵŶƚ

DŝŶŝĂƚǇƌĂǀǀĂƚƚĞŶŚũƵůŽĐŚƚƵď
'ƌćĚĚĂƉůćƚƚĂƌŵĞĚďĂƌŶĞŶƉĊǀĞĚƐƉŝƐŝĨŝƐŬĞƐƚƵŐĂŶ
'ƂƌĂŬŽƉŝŽƌĂǀƚĂĐŬũćƌŶƐŽŵŵĂŶĨĊƌƚĂŵĞĚƐŝŐŚĞŵ
ǇŐŐĂŵŝůĂƐŽŵŵĂŶŬĂŶŐĊŝŶŝŽĐŚůǇƐƐŶĂƉĊƐĂŐŽƌŽĐŚƐćŐŶĞƌĨƌĊŶŬŽůĂƌƐŬŽŐĞŶ
ƌĞǀƂůƐŬĂůĂƐďŽƌĚƐŽŵŝƚƌŽůůĞŶƐŚƵƐ
DĂůĂŵũƂůǀŝĚŬǀĂƌŶĞŶ
ZŝǀĂƉŽƚĂƚŝƐƚŝůůƉŽƚĂƚŝƐŵũƂůǀŝĚŬǀĂƌŶĞŶ
ůĚƉĊćƐƐũĂŶĨƂƌĂƚƚǀćƌŵĂũćƌŶƚŝůůƐŵŝĚĞ;ĨƂƌƐƚĨĊŐŽĚŬćŶŶĂŶĚĞĨƌĊŶŵǇŶĚŝŐŚĞƚĞƌŽĐŚĨƂƌƐćŬƌŝŶŐƐďŽůĂŐͿ
,ćƐƚƐŬũƵƚƐŝŬŽůƌǇƐƐ͕ƉŽƚĂƚŝƐŬćƌƌĂ

ǀĞŶƚǇƌƐƵƉƉůĞǀĞůƐĞ
&ƌĊŶƐƚĞŶƚŝůůĨćƌĚŝŐƉƌŽĚƵŬƚ
^ŬĂƉĂŶĊŐŽƚƐŽŵćƌ͟>ƂĂ͟
sĂĚŐũŽƌĚĞďĂƌŶĞŶƚŝůůĚĞƐŽŵũŽďďĂĚĞŝŚǇƚƚĂŶ͍
<ŽůŚƵƐ
Ͳ,ǇƚƚƐƉĞů
^ůƵƚƐŽŵŐĊƌĂƚƚďǇŐŐĂƉĊ
ͲdĞĂƚĞƌ
<ƌĊŬŐƵůĚĞƚ͕ƚǇƉ͘
Ͳ,ŝƐƚŽƌŝŬŬƌŝŶŐŚǇƚƚĂŶ
ͲWƵď
&ƂƌĞƚĂŐƐƐƉŽŶƐŽƌ͕ŵƂƚĞ







ϭ




ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

^ĊŐĞŶƐŽŵŐĂůůĞƌŝ
^ƉƂŬŶĂƚƚŵĞĚƂǀĞƌŶĂƚƚŶŝŶŐ

;ůćŶŐƌĞĨƌĂŵͿ
>ũƵĚΘůũƵƐ͟ŚǇƚƚĂŶůŝǀĞ͟^ĐĞŶ͕ŵƵƐŝŬ,ŝƐƚŽƌŝĞƌ͕ƐćŐŶĞƌ͕ƚĞĂƚĞƌ

<ǀĂƌŶĞŶ͕ĂŬĂďƌƂĚƐ^ŵĞĚ͕ƚĞŶŶ
>ĞŬĂƌͬƐĂŐŽůćƐŶŝŶŐ
dĞŶŶ
DŝůĂ͕ŬŽůĂͲƉƌŽǀĂƉĊ
hƚŬůćĚŶŝŶŐĨƂƌŚĞůĂĨĂŵŝůũĞŶ

ƵƐƐĂƌĨƌĊŶPƌĞďƌŽ͕>ƵĚǀŝŬĂ͕&ĂůƵŶZŝŬƚĂĚŵĂƌŬŶĂĚƐĨƂƌŝŶŐʹ^ŬŽůŽƌ͕ĚĂŐŝƐ͕ĊůĚĞƌĚŽŵƐͲ
ŚĞŵ

dĞĂƚĞƌƐƚƌŽĨĞƌ͟ĞƚƌŝŶŶĞƌƵƚŝƐĂŶĚĞŶ͟
ͲŶƐĐĞŶŵĞůůĂŶŵćŶŝƉƂƌƚĞƐŽŵŵŝůĂƌ
ͲŶƐĐĞŶŵĞĚĞŶŵĂŶŽĐŚƌĊ
ͲŶƐƚćŵƐĊŶŐ
ͲŶďĞƌćƚƚĞůƐĞ
ͲŶĚĂŶƐ

ŶůĞŬĚĂŐŵĞĚƐǀĂƌƚĂŵĂůŵďŝƚĂƌŽĐŚǀŝƚĂŬĂůŬƐƚĞŶĂƌ
ZŝƚĂŵĞĚŬŽůƉĊďƌćĚůĂƉƉсхĞŶƐŽƵǀĞŶŝƌĂƚƚƐćůũĂʹďĂƌŶŬĂŶŐƂƌĂƐũćůǀ

ƚƚũĂŐĨůǇƚƚĂƌŵŝƚƚĂƌďĞƚĞƚŝůůŚǇƚƚŽŵƌĊĚĞƚƐĊƚƵƌŝƐƚĞƌŚĂƌŵƂũůŝŐŚĞƚĂƚƚƉƌŽǀĂƉĊĂƚƚƚŽǀĂ͕ƐŵŝĚĂ͕ŐũƵƚĂ
ĞůůĞƌƐŬƌŝǀĂƌŬƵƌƐ͘

ĞƌćƚƚĂƌŬǀćůůĂƌŝŵĊŶůũƵƐ͘
^ƉƂŬǀĂŶĚƌŝŶŐŝŶĂƚƚĞŶ͘^ĞŶƐŽƌĞƌ͕ŝŶƐƉĞůĂĚĞŵŽŶŽůŽŐĞƌ͘
^ŬĂƚƚũĂŬƚŵĞĚůĂƉƉůĞŬĞŶŽĐŬŽƌ;ĨƵůůƐƚŽƌůĞŬͿƐŽŵũŽďďĂƌ

/ŝǀŝŶŐŵĞĞƚŝŶŐͬŚĂƉƉĞŶŝŶŐƉůĂĐĞǁŝƚŚŝŶǀŝůůĂŐĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
hƐĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞůŽĐĂůƐĐŚŽŽůͬƐĐŚŽŽůƐŽƵƚƐŝĚĞŚŝƐƚŽƌǇͬďĞůŽŶŐŝŶŐ͕ĐƵůƚƵƌĞͬƐŬĂƉĂŶĚĞ
dŚĞĂƚĞƌ͕ƐƚŽƌǇƚĞůůŝŶŐ
WƌĂĐƚŝĐĂůůĞĂƌŶŝŶŐ͕ƐŬŝůůƐͬĐƌĂĨƚƐ
ͲhƐĞĚǁŝƚŚŽƚŚĞƌŐƌŽƵƉƐsŝůůĂŐĞͬŽƵƚƐŝĚĞǀŝůůĂŐĞ

^ŽǀĂƉĊŚǇƚƚŬƌĂŶƐĞŶ
>ũƵĚʹŬĂŶŽŶ
^ŵŝĚĞ
,ǇƚƚĂŶƐŽŵĞŶǀŝďƌĞƌĂŶĚĞĚĞůĂǀďǇŶƐŽŵĚĞƚŵĊƐƚĞǀĂƌĂʹĨƂƌŝƐŽůĞƌĂĚͲŵƵƐĞƵŵ
DƵƐŝŬͬdĞĂƚĞƌ
^ŬŽůĂŶͬƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐ
sĂƚƚĞŶ͕ǀĂƚƚĞŶ
ŝƌŬƵƐ











Ϯ





ϭϬ

^ůƵƚĞƚŐŽƚƚĂůůƚŐŽƚƚ

ŶƚƌĠŶͬďƂƌũĂŶ^ćŬĞƌŚĞƚ͕ƚƌĂƉƉŽƌŽĐŚƐĊŶƚ
<ůĂƌŚĞƚ
ŶŬĞůŚĞƚDƵƐŝŬŽĐŚŬćŶƐůĂ
,zddE
Ͳ<ƵůͬŚƵŵŽƌ'ůćĚũĞ
ŵĞŶćŶĚĊ
ŵǇĐŬĞƚŐĞŶĞƌƂƐƚ
>ćƌŽƌŝŬƚ͕
&ĊŵĞĚ>ƵĨƚůĞǀĂŶĚĞ
ĞůĚŚŝƐƚŽƌŝĂ
ǀĂƚƚĞŶĚŽĐŬƚĞĂƚĞƌ
ũŽƌĚ


WƌŽĚƵŬƚĂƚƚƚĂŵĞĚ
ǇŐŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĨƂƌƐƚ
&ZDd/EʹůǇƐƐŶĂćǀĞŶƉĊĨƌĂŵƚŝĚĞŶƐůũƵĚ
dŽǀĂĚǀŝƚćůŐ
ŬŽ
,ćƐƚŽĐŚǀĂŐŶ
WĂŶŶŽƌ͕ƉŽƚĂƚŝƐ͕ŬĂĨĨĞ
ĞƌćƚƚĞůƐĞŶ͗,ŽŶƐŽŵďƌćŶŶĞƌƐŝŐ͕͙>ĞŶĂ͍
<ćŶĚŝƐĂƌ͗>ĂƐƐĞͲDĂũĂ
WŽƌƚĞŶƐŽŵůŽĐŬĂƌŝŶ
ŬĂĂǀ

sćƌŵĞŶʹƐŬĞŶ͕ŬĂŵŝŶ͕ŚĞƚƚĂ͕ďƌćŶŶŵćƌŬĞŶ
͙ŝůũĞƚƚŚćĨƚĞ
&ŽƚŽďŽŬƐŽŵŵĂŶůǇƐƐŶĂƌƉĊŶćƌŵĂŶŬŽŵŵĞƌ
>ĞƚĂůƵĨĨĂƌŵćƌŬĞŶ
ŚĞŵ
<ůćƉĊƐŝŐ
EĊŐŽŶƌŝŶŶĞƌƵƚ;ƵƌƵŐŶƐůƵĐŬĂŶ͍ͿPǀĞƌƌĂƐŬĂƌ
^ŵĞĚĞŶ

/ŶƚĞƌĂŬƚŝǀŝƚĞƚ

dĞĂƚĞƌǀĂŶĚƌŝŶŐŝƚƌŽůůƐƚŝŐƐĂŶĚĂ
<ŽŶƐƚŚĂŶƚǀĞƌŬƐǀĞƌŬƐƚĂĚ
ĞƌćƚƚĂƌŬǀćůůĂƌǀŝĚŚǇƚƚŬƌĂŶƐĞŶ
DƵƐŝŬŬǀćůůĂƌ
sƵǆĞŶǀĂŶĚƌŝŶŐʹ^ƉƂŬǀĂŶĚƌŝŶŐ
ĂĨĞ
>ƵĐŝĂƚĊŐʹŐŝŐĂŶƚŝƐŬƚ
:ƵůŵĂƌŬŶĂĚ
<ŽŶƐĞƌƚĞƌ
WŝĐŬŶŝĐŬ͍

dĞĂƚĞƌǀĂŶĚƌŝŶŐ
hƉƉůĞǀĞůƐĞƌ͕ďĊĚĞŚƂŐƚŽĐŚůĊŐƚ
DǇĐŬĞƚůũƵĚŬƵůŝƐƐĞƌ
ŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌŝƐŵĞĚũĂŶ͕ƚŝůůǀĞƌŬŶŝŶŐĂǀďĞƚŽŶŐŝƵƚƐůĂŐĞƚ
DǇƐƚŝŬ
^ŬƌƂŶŽƌŽĐŚŵƵƐŝŬƌƵŶƚŵĂƐƵŐŶĞŶ
ůůĂŵĞĚǀĞƌŬĂŶĚĞ;ƉƵďůŝŬĞŶͿŬĂŶĨĊďćƌĂŶĊŐŽƚĨƂƌĂƚƚďůŝĚĞůĂŬƚŝŐĂŝǀŝƐŶŝŶŐĞŶ
^ƉƂŬŶĂƚƚ
^ĞƌǀĞƌŝŶŐŚǇƚƚŬŽŶƚŽƌĞƚ
'ĂŵůĂůĞŬĂƌ

>ũƵĚƐƉĞůƚŝůůDĂƐƵŐŶŽĐŚZŽƐƚƵŐŶ
dĂŬƂǀĞƌƐĐĞŶĞŶĨƌĂŵĨƂƌďůĊƐŚƵƐĞƚ
^ƉƂŬŶĂƚƚ͘sĂƌŝĂŶƚĞƌŵĞĚƐĂŶƚŽĐŚƐćŐŶĞƌ
,ŝƚƚĂƐćƚƚĂƚƚŐƂƌĂŬǀĂƌŶŽĐŚƐĊŐŝŶƚƌĞƐƐĂŶƚĂƌĞ
ůĊƐŵƵƐŝŬŚƵƐͲhƚƐƚćůůŶŝŶŐĂƌ
ŶǀćŶĚĂƐŵĞĚũĂŶƉĊƌŝŬƚŝŐƚ
>ĞŬƉůĂƚƐŚǇƚƚĞŵĂ



ϭϭ

ϭϮ

ϭϯ

ϯ




ϭϰ

ƌŝǀŬƌĂĨƚĞŶ
/ŶƐƚŝŶŬƚĞŶŽŵƂǀĞƌůĞǀŶĂĚ͘,ĂƌŽůŝŐƚ'ĞŵĞŶƐŬĂƉ͘


^ƚǇƌŬĂŶʹ^ƚŽƌŬƵŶƐŬĂƉ
ZĞƐƵƌƐĞƌʹ&ƌŝǀŝůůŝŐĂƌďĞƚƐŬƌĂĨƚ͕ƚƌĂĚŝƚŝŽŶ͘
ƌŝƐƚĞƌʹŶǀćŶĚĂŚǇƚƚĂŶƚŝůůĂůůƚŝĨƌĂŵƚŝĚĞŶ͕^ćůũĂŝŶƚŝůůďǇďŽƌ͕ƐŬŽůĂŶ͘
KŵϳĊƌʹ,ǇƚƚĂŶŵĞĚĞůƉƵŶŬƚĞŶ͕ŝŶĨůǇƚƚŶŝŶŐ͕ćůĚƌĞďŽĞŶĚĞ


ϭϱ

ƌŝǀŬƌĂĨƚ
DƂƚĞŵĞůůĂŶŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶĞƌŶĂ
hŵŐćŶŐĞƚŬƌŝŶŐĞƚƚĂŵŶĞ
>ćƌĂƵŶŐĚŽŵĂƌĂƌƌĂŶŐĞƌĂ
^ƚŽůƚŚĞƚƂǀĞƌďǇŶŽĐŚĚĞƐƐƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶĞƌ
,ćůƐĂʹŚƵƌďƌĂŵĂŶŵĊƌĂǀĂƚƚŐƂƌĂŶĊ͛ƚ
dŝůůƐĂŵŵĂŶƐƂǀĞƌŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶĞƌ
ŶǀćŶĚĂŬƌŽƉƉĞŶŽĐŚŚĂĂŶƐǀĂƌƐŬĂƉĂƌǀćůŵĊĞŶĚĞ
^ŬĂƉĂĞŶůĞǀĂŶĚĞŵƂƚĞƐƉůĂƚƐ


^ƚǇƌŬĂZĞƐƵƌƐĞƌ
ƌĨĂƌĞŶŚĞƚĂǀŐĞŵĞŶƐĂŵŵĂĂƌďĞƚĞƚ
DŝŶŶĞŶƚŝůůƐĂŵŵĂŶƐ
^ƚŽůƚŚĞƚ
<ŽŶƚĂŬƚĞƌ
/ĚĞĞůůĂĂƌďĞƚĞƚ
,ǇƚƚĂŶʹĚĞĨǇƐŝƐŬĂƌƵŵŵĞŶ>ũƵĚ͕ůũƵƐ͕ŵƵƐŝŬ͕ƚĞĂƚĞƌ
,ŝƐƚŽƌŝĞŶ
EĂƚƵƌĞŶ
WĂƌŬĞƌŝŶŐĞŶ
sćŐϱϬ
ŶŶĂƐĐĂĨĞ
&ƂƌĞŶŝŶŐĂƌ
sĂƚƚŶĞƚ͕ŚĞůŚĞƚĞŶ
<ƵŶƐŬĂƉ
ƌŬŝǀĞƚ
^ŬŽůĂʹŵƂƚĞƐƉůĂƚƐ
DĊůŐƌƵƉƉ
ƌĂŬŽŶƚĂŬƚŵĞĚŵǇŶĚŝŐŚĞƚĞƌ
ƌĂŬŽůůĞŬƚŝǀƚƌĂĨŝŬ


ƌŝƐƚĞƌʹ,ŝŶĚĞƌʹWƌŽďůĞŵ
'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶƐǀćǆůŝŶŐ
ŬŽƌƌŚũƵůĞƚŚŝŶĚƌĂƌƵŶŐĂƐĚĞůĂŬƚŝŐŚĞƚ
ŬŽŶŽŵŝ
&ƂƌƐƂƌũŶŝŶŐ
<ŽůůĞŬƚŝǀƚƌĂĨŝŬŚĂƌďůŝǀŝƚƐćŵƌĞ
&ƂƌŵǇĐŬĞƚďĞƐƂŬĂƌĞ


>ƂĂŽŵϳĊƌ
sŝŐĊƌŵŽƚďůŝƉƉƚƌĞŶĚĞŶ͕ŵĞĚŝƚĂƚŝŽŶŝŚǇƚƚĂŶ
'ĞŶŽŵĨƂƌƚĞŶŚĞůĚĞů͘&ĂĐŬĚćƌŵĂŶůćŵŶĂƌŝŶƚĞůĞĨŽŶ
>ĞŬƉůĂƚƐĞŶĨŝŶŶƐŵĞĚŐĂŵŵĂůĚĂŐƐĂŬƚŝǀŝƚĞƚ
DĞƌŐƌƵŶĚĂƚůŝǀ͕ŬŽŶƚĂŬƚŵĞĚǀĞƌŬůŝŐŚĞƚĞŶ
/ŶƚĞďůŝƉƉŽĐŚďůŝŶŬʹdǀćƌƚŽŵ͕ƚŝůůďĂŬĂƚŝůů͘͘
ĂĨĠƚƂƉƉĞƚĊƌĞƚŽŵ
>ĞǀĂŶĚĞŵƂƚĞƐƉůĂƚƐĨƂƌĂůůĂďŽĞŶĚĞʹĨƚĞƌtŽƌŬ͕ƐĂŬŶĂƐƌƵŵƵƚĂŶĚĂƚŽƌ͍
KŵŝŶƚĞƉƌŽũĞŬƚʹƚƌĊŬŝŐĂƌĞĂƚƚďŽ
WĞŶĚůŝŶŐƐŽƌƚ
ϰ




ϭϲ









ϭϳ











ϭϴ








ϭϵ

ϮϬ

sĊƌĂƚĂŶŬĂƌ͕ďŽƌĚϭ


ƌŝǀŬƌĂĨƚĞŶ
dƌŽůůƐƚŝŐĞŶŚĂƌůĞƚƚƚŝůůĞŶďƌĂďŽƚƚĞŶсх'ŽƚƚƌǇŬƚĞƉĊĨŝŶŬǀĂůŝƚĞƚ
&ŝŶŶƐĞŶŐĂŐĞŵĂŶŐ͕ĂƚƚĚĞƚĞŶŐĂŐĞŵĂŶŐĞƚĨŽƌƚƐŬƌŝĚĞƌ
hƚǀĞĐŬůĂƌĞĚĂŶďĞĨŝŶƚůŝŐĂǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌŽĐŚƐƚƂĚũĂĚĞŵ͘
/ŶŐĞƚƐŬĞƌĂǀƐŝŐƐũćůǀсхŵĊƐƚĞĞŶŐĂŐĞƌĂƐŝŐ
sŝŬƚŝŐƚĂƚƚŐƂƌĂďǇŶĂƚƚƌĂŬƚŝǀ


^ƚǇƌŬĂŶͬƌĞƐƵƌƐĞƌŶĂ
^ũćůǀćŐĚĂďƂŶĚĞƌ͕ǀĂŶĂĂƚƚƚĂƚĂŐŝƐĂŬĞƌƐũćůǀ
DĊŶŐĂůǇĐŬĂĚĞĞǀĞŶĞŵĂŶŐŝďĂŐĂŐĞƚ
ZŽƚĂƚŝŽŶƉĊďǇŝŶǀĊŶĂƌŶĂнŐƌƵŶĚƐƚǇƌŬĂŶ
DĊŶŐĂŬƵŶŶŝŐĂŵćŶŶŝƐŬŽƌ
DŝůũƂŶćƌĨćƌĚŝŐ͕ĨŝŶĂŬŽŶƚĂŬƚĞƌ
ŶƚƌĞƉƌĞŶƂƌĂŶĚĂ
>ĂƌƐ ďǇ;,ƵƌŬĂŶǀŝ͟ĂŶǀćŶĚĂ͟ŚŽŶŽŵͿ
^ŬŽůĂŶŽĐŚŚǇƚƚĂŶŵŝƚƚŝďǇŶ
,ǇƚƚĂŶƐŚĞŵůŝŐŚĞƚĞƌ͕ǀĂƌƵŵćƌŬĞƐƐŬǇĚĚĂ
&ŽůŬǀĊŐĂƌƚĂƚũćŶƐƚůĞĚŝŐƚ


ƌŝƐƚĞƌ
^ƚŽƌĂŬƚŝǀŝƚĞƚ͕ƐǀĊƌƚĂƚƚĨĊĨŽůŬĂƚƚŐƂƌĂŵĞƌćŶĚĞƌĞĚĂŶŐƂƌ
DĊŶŐĂĨƂƌĞŶŝŶŐĂƌ͕ĂůůĂĂŬƚŝǀĂ
^ĂŵůĂĂůůĂĨƂƌĞƚƚŐĞŵĞŶƐĂŵƚŵĊů
&ƂƌĂŶŬƌĂŚŽƐĂůůĂͬŬŽŵŵĂƂǀĞƌĞŶƐ
&ƌŝŐƂƌĂͬŬƂƉĂŬŽŵƉĞƚĞŶƐ
͟^ƉćŶŶŝŶŐĂƌ͟ŝďǇŶ
ŬŽŶŽŵŝ


>ƂĂŽŵϳĊƌ
ůĚƌĞďŽƐƚćĚĞƌ
>ĞǀĂŶĚĞŚǇƚƚĂ
^ŬŽůĂŵĞĚƉƌŽĨŝůʹŬƵůƚƵƌŽĐŚŵŝůũƂƉƌŽĨŝů
DƵƐŝŬĞƌƐŽŵǀŝůůŬŽŵŵĂŚŝƚ
ϴϬйćƌŝŐĊŶŐ
EǇĂĂƌďĞƚƐƚŝůůĨćůůĞŶŚĂƌƐŬĂƉĂƚƐ
^ƚƂƌƌĞΘ
ĂůǀŝŬƐŬǀĂƌŶŵĞĚ>ƂĂŵĂĐŬĞŶ͕ŚĂƌǀƵǆŝƚ

ƵŐŵĞŶƚĞĚƌĞĂůŝƚǇǀŝƐƵĂůŝƐĞƌŝŶŐĂƌ
^ŽƵŶĚǁĂůŬŵĞĚŚƂƌůƵƌĂƌ;ŐƵŝĚĂĚƚƵƌͿ
^ŽƵŶĚǁĂůŬĂŬƵƐƚŝƐŬƚ
&ƂƌćĚůĂǀĂƌĚĂŐƐŐƵůĚŬůŝŵƉĂƌ
,ŝƚƚĂŽĐŚďǇŐŐŬŽŶĐĞƉƚĨƂƌǀĂƌƵŵćƌŬĞ
&ŝŶŶƐŝŵĊŶŐĂŵĞĚŝĞƌ;ƐŽĐŝĂůĂŵŵ͘Ϳ
,ǇƚƚĂŶƐŚĞŵůŝŐŚĞƚĞƌʹŵŽƌŐŽŶĚĂŐĞŶƐtŝůĚŬŝĚƐ
ůŝƐǇŶůŝŐĂŝƚƵƌŝƐƚŵĂƚĞƌŝĂůŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĞůůƚнdǇƐŬůĂŶĚ
ũƵĚŝŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĞůůĂŬŽŶƐƚŶćƌĞƌʹǀĂƌŵćƌŬǀćƌĚŝŐ
&ƂƌƐƚĂŚǇƚƚĂŶƉĊDĂƌƐ
,ǇƚƚŵƵƐŝŬŬŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶŵĞĚůũƵĚĨƌĊŶŚǇƚƚĂŶ͘DƂũůŝŐŚĞƚƚŝůůƌĞŵŝǆ




ϱ





Ϯϭ

ϮϮ

dĂŶŬĂƌŬƌŝŶŐ>ƂĂ

&ĊŬŽŵŵĂŝŶŝďƌƵŬĞƚ͟ƐŽŵůĞǀĞƌ͟ŝŐĞŶ
ͲŚĂŶƚǀĞƌŬĂƌĞ
Ͳ^ŬĊĚĞƐƉĞůĂƌĞ
Ͳ&ĊǀĂƌĂĂŬƚŝǀƚĚĞůĂŬƚŝŐ
dĂǀĂƌĂƉĊĞƌĞŶŽƌŵĂƐŬĂƚƚ͕ĨŽŬƵƐĞƌĂƉĊĞƌĂ͟ŚŝƐƚŽƌŝĞƌ͟
,ŝƚƚĂƉƵůƐĞŶƐŽŵǀĂƌ
,ĂŵƵƐŝŬŬǀćůůǀĂƌũĞǀĞĐŬĂ
dĂŝŶŵƵƐŝŬĞƌĨƌĊŶŚĞůĂ^ǀĞƌŝŐĞ

^ƂŬďůĂŶĚĞƌĂŬŽŶƚĂŬƚĞƌ
ͲsĂĚŚĂƌǀŝĨƂƌĚƌĂŐƉůĊƐƚĞƌ
ͲĞŵĊƐƚĞŝŶƚĞďŽŝŶćƌŚĞƚĞŶ
,ĂĞŶŬŽŶƐƚŶćƌĚćƌŝϭͲϮǀĞĐŬŽƌďǇƚƐĞĚĂŶ͘<ŽŶƐƚŶćƌĞƌŶĂďĞƚĂůĂƌŚǇƌĂ͘
ŶǀćŶĚĞƌĞŶŽƌŵƚƵŶĚĞƌďĂƌĂƐĐĞŶŵĞƌ͘
>ĞƚĂĞƌŚŝƐƚŽƌŝĂŝǀćŐŐĂƌŶĂ͕ƐŵƵƚƐĞŶ͕ƐĂŶĚĞŶ͕ǀĞƌŬƚǇŐĞŶ
>ĊƚŽƐƐĨĊŬćŶŶĂŵĞĚĂůůĂǀĊƌĂƐŝŶŶĞŶǀĂĚƐŽŵǀĂƌŝƚΘćƌ



ϲ


Flerårsbudget Hyttans Hemligheter Löa
2017

2018

2019

2020

500 000

800 000

1 000 000

1 200 000

Uthyrning av scen 4000 kr/vecka

24 000

24 000

24 000

24 000

Servering

30 000

48 000

60 000

72 000

Förs souvernirer

12 000

19 200

24 000

28 800

566 000

891 200

1 108 000

1 324 800

Projektledning 50%

250 000

250 000

250 000

250 000

Skådespelare (8 st 7 veckor 2017)

175 000

280 000

350 000

420 000

Marknadsföring

100 000

100 000

100 000

100 000

0

50 000

50 000

50 000

Scenografi/kostym

50 000

80 000

100 000

120 000

Illustratör

25 000

40 000

50 000

60 000

Inköp Kafé

10 000

16 000

20 000

24 000

8 000

12 800

16 000

19 200

Summa

618 000

828 800

936 000

1 043 200

Resultat

-52 000

62 400

172 000

281 600

Intäkter
Biljettintäkter (á 100kr)

Summa
Kostnader

Regi manus

Inköp souvernirer

Investeringsbudget
Scenografi

50 000

Ljus o Ljud

100 000

Gradänger/bänkar

75 000

Toaletter
Kolhus entré /loger, Stigar stängsel trappor
Inredning entre/loger
Glastak scen + vägg

400 000
400 000
75 000
150 000

Kolmila med rök

35 000

Kvarnen med mjölsäcken
Oförutsett
Summa

175 000
50 000
900 000

400 000

35 000

175 000

0

0

Tänkta bidragsgivare
Jordbruksverket Kolhus/Entré

247 600

Lindesbergs kommun

200 000

Region Örebro län

100 000

Sparbanksstiftelsen

100 000

Adolf Lindgrens stiftelsen

50 000

Arvsfonden

500 000

Kulturstiftelsen

100 000

Boverket 50% på toaletter
Summa

200 000
1 297 600

200 000

p.2016.3453
2016-20-31
Dnr 2016/388
Bidragsansökan Lindesbergs kommun.

2016-10-13

Vi vill göra en samlingspunkt för kultur i Löa hytta. Här vill vi ge möjlighet att få uppleva
teater, musik, dans, bildkonst och hantverk över generationsgränserna. Här ska det vara en
mötesplats där alla är välkomna, utrikesfödda som inrikes födda och det ska vara enkelt att
kunna visa upp sin konstart. Här ges möjligheter likväl för den etablerade konstnären som
den unga okända.
För barnen ordnas aktiviteter under hela året och på sommaren ges möjlighet att visa upp
sina färdigheter antingen i form av workshops eller utställningar, uppvisningar, konserter.
Ett samarbete med Löa friskola är naturligt, men aktiviteterna riktar sig till alla barn i
kommunen och närliggande områden.
För att få ekonomi vill vi starta med teatervandringen med fokus på barn och deras familjer.
Det är inte en dramatiserad guidning av Löa hytta som vi tänker göra utan en fristående saga
som väver in historien kring Löa hytta, en saga som är spännande och samtidigt lärande.
Teatervandringen har stora utvecklingsmöjligheter eftersom det på hyttområdet även finns
kvarn och såg som kan bli en del i teatervandringen. Med enkla medel kan sagan förändras
år från år och på det sättet locka till återbesök.
I dagsläget har vi finansierat ett manus som är skrivet samt regi.
Vi har också finansierat ett besökscentra, som inhyser entrè för biljettförsäljning, samt loger,
byggnationerna ska påbörjas under hösten.
Trappor och stigar har hårdgjorts och en del stängsel mot farligheter finns på plats.
Vi har köpt in belysning till scenen, samt satt upp ett tak av plast över scenen.
Bänkar för ca 60 personer finns på plats.
En hemsida www.hyttanshemligheter.se och illustrationer av huvudkaraktärerna finns också.
Så har vi naturligtvis den stora tillgången, den fantastiska miljön i Löa hytta med byggnader
som är väl underhållna.
Vår plan är att vi till sommaren 2017 startar upp teatervandringen med 8 aktörer i två lag.
Hyttans hemligheter har öppet från 1 juli till den 13 augusti alla dagar från kl. 11-15.
Biljetterna kostar 100 kr/person.
Vi samarbetar med Helena Brusell från Mellanfjärdens teater, som byggt upp Trolska skogen,
en teatervandring i skogen, som på fem år gått från 6000 besökare första året till 30000
besökare 2015. Hyttans Hemligheter skall göras efter samma koncept och ska vara den
motor som ger oss möjlighet att göra Löa hytta till en kulturell mötesplats och finansiera
aktiviteter under året för barnen.
Vi vill också redan sommaren 2017 iordningställa scenen så vi kan ta emot artister av alla
slag och erbjuda en liten spelplats i storslagen miljö för ca 200 besökare. Priset för att hyra
scenen är tänkt att vara 10% på biljettintäkterna, vilket innebär att det enda någon kan
förlora är den tid man lagt ner för evenemanget.
Här vill vi gärna att det finns ungdomar och invandrare som vill vara med och driva scenen.
Under sommaren 2016 var vår förening, Löa hembygdsförening/teatersektionen, delaktig i
projektet Bergslagsspelen som utmynnade i familjeteatern Smidda Planer. Spelplatsen var
Löa hytta.

Ett gäng pojkar från Lindesbergs gymnasium fick under tre veckor feriejobba som
ljustekniker. De fick först tillsammans med sin lärare under terminen på kvällstid lära sig om
ljussättning. De var involverade i vårt inköp av scenbelysning och de fick sen praktisera sina
kunskaper under föreställningarna. En uppgift de skötte elegant och de var tacksamma för
att de fick den här möjligheten. De uttryckte att det här skulle vara bra om det kunde få
fortsätta även kommande år.
Vi berättade om våra tankar om hur scenen skulle kunna användas och ungdomarna gillade
verkligen vår idén. De påpekade att när man är ungdom i vårt område, är det en stor apparat
att kunna ha en spelning i någon form. Det är så mycket som måste ordnas, inget står helt
färdigt för att användas, och då blir tröskeln för stor för att våga satsa, även fast man
verkligen vill.
Tanken är också att vi ska kunna erbjuda feriepraktikplatser redan till sommaren. Några kan
kanske vara skådespelare, andra kan vara behjälpliga i entrén och kaféet som finns med i
planerna.
Genom projektet Bergslagsspelen har vi fått många bra kontakter som lovat att stötta oss i
vårt arbete med Hyttans Hemligheter. Stefan Jansson, Johan Wennman, Kajsa Forsberg från
Kulturskolan, Tina Ruth amatörteaterkonsulenten, Eva Ströman ABF för att nämna några.
Löa hembygdsförening/teatersektionen samarbetar med Löa hyttelag som äger Löa hytta.
Löa hytta är fortfarande en andelsägd hytta, den enda i sitt slag i Sverige, som nu drivs vidare
som museum.
Vi har också ett gott samarbete med Bygdegårdsföreningen, Löa sportklubb och
Kultursällskapet, (föreningar i Löa).
Vi håller på att etablera ett samarbetar med Löa friskola. Vi har ställt en fråga till
Universitetet i Örebro om de har något intresse av Hyttans Hemligheter
Vi ämnar också ställa frågan till Kulturskolan i Lindesberg om ett samarbete.
För att klara att göra en teatervandring i Löa hytta 2017 behöver vi bidrag till Sceneri,
kostym, ljud, marknadsföring, lön till aktörer.
För att klara att göra en kulturell mötesplats som blir hållbar och varaktig behöver vi bidrag
till projektledare, illustratör, toaletter, sittplatser i form av gradänger, bättre tak till scenen.
Se bilaga budget.
2013 lämnade vi in en ansökan under namnet I bergsmannens spår, upplev historien i
Lindesbergs kommun. Den gällde bl. a. hur man skulle kunna binda ihop Löa hytta, Stripa
gruva och Siggebohyttan. Förslaget mottogs inte positivt av alla politikerna. Vi uppfattade att
politikerna inte gillade att vi i Löa hembygdsförening gjorde planer för Stripa och
Siggebohyttan.
Slår det väl ut med Hyttans Hemligheter, vilket vi tror, delar vi naturligtvis gärna med oss av
alla våra erfarenheter och kontakter. Det kanske går att få en berättelse som binder ihop de
tre besöksmålen, men initiativet ska nog komma från dem som har anknytning till Stripa
gruva och Siggebohyttan, inte från bergsmän i Löa.

Eva Persson ordförande i Löa hembygsförening/teatersektionen.

8. Projekt utebelysning Löa
Ärendebeskrivning

Löa SK har inkommit med en ansökan om bidrag för belysning vid Löa idrottsplats.

Tillväxtutskottet föreslås besluta att ge bifall till ett Projektet utebelysning i Löa med 50
000:-. Summan föreslås belasta ramprogrammet för lokalutveckling och entreprenörskap
i Lindesberg kommun. Hantering av ärendet har skett i beredningsgruppen för lokal
utveckling.
8.1. Handlingar
Tjänstemannaskrivelse för utebelysning i löa TU 2016 2.pdf (inkluderad nedan)
Löa Sportklubb IB 160915.pdf (inkluderad nedan)
ansökan-100.pdf (inkluderad nedan)
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Tillväxtförvaltningen
Christer Kallin
0581-810 94
E-post christer.kallin@lindesberg.se

TJÄNSTESKRIVELSE

p.2016.3489
2016-10-31

2015-10-31

Dnr

2016/395

Tillväxtutskottet.

Projekt Utebelysning i Löa.
Förslag till beslut
Tillväxtförvaltningen föreslås besluta att ge bifall till ett Projektet
utebelysning i Löa med 50 000:-. Summan föreslås belasta
ramprogrammet för lokalutveckling och entreprenörskap i Lindesberg
kommun. Därefter vid bifall utbetalas i samband med hanteringen som
förs av Jonas Andersson och fritid. Hantering av ärendet har skett i
beredningsgruppen för lokal utveckling (se nedan och bifogad bilagor).
Ärendebeskrivning
Projekt utebelysning i Löa ( Jonas Andersson)
Jonas Andersson föredrar projektansökan ifrån
från Löa
SK. Kostnad för projektet är 250 000 varav man söker 50 000 från fritid
som Jonas Andersson kommer att bevilja via sin deligation. Då man
finansierar 150 000 på annat sätt så fattas 50 000 för att kunna
genomföra projektet. Se bifogade bialgor.
”Mötet beslutade att skicka ärendet vidare till TU för beslut men
tycker att det är en hälsofrämjande investering som riktar sig mot
ungdom Beredningsgruppen för lokalutveckling föreslår bifall på
ansökan om 50,000:- för beslut av TU”.

Merit Israelsson
Förvaltningschef

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

Christer Kallin
Handläggare

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015

Bidragsansökan, Investeringsbidrag (ID 4785): Löa Sportklubb
Från: Löa Sportklubb
Skapad av:
Godkänd av:
Datum för godkännande:
Ansökt belopp: 50000
Beviljat belopp: 0
Motivering:
Kontaktperson
För- och efternamn på den person som ansvarar för ansökan i föreningen
Telefon
Telefonnummer till kontaktpersonen
Telefon Mobil
Mobilnnummer till kontaktpersonen
E-post
E-postadress till kontaktpersonen
Föreningens bank eller plusgiro
Utbetalning sker enbart till bank- eller plusgiro kopplat till föreningen
5406-8861
Investeringen avser
Belysning Löa idrottsplats
Beskrivning av investeringen
Se projektbeskrivningen
Motiv och önskade effekter av investeringen
Har anger ni varför ni vill göra investeringen, vilka är målgruppen och vilka effekter föreningen vill uppnå med
investeringen
Se projektbeskrivningen
Kostnader
Ange de kostnader ni har för investeringen
Kostnad för personal

Kostnad för material
250.000

Kostnader övrigt

Summa kostnader
250.000

Kommentarer till kostnader
Här kan ni kommentera, förklara och motivera kostnaderna för investeringen. Ni kan styrka er ansökan med offerter
eller liknande som ni kan ladda upp nedan
Materialkostnaderna består av 4 st högmaster, armaturer, lampor, kabel samt styrenhet.
Finansiering
Ange den finansiering som ni har för investeringen förutom sökt belopp från Kultur- och fritid som ni lämnar längst
ned i ansökan
Egna medel

Externa bidrag
100.000

Övrig finansiering
100.000

Summa finansiering
200.000

Kommentar till finansiering
Beskriv den finansiering ni redan har till investeringen och från vem
Ovanstående summor sökta hos Sparbanksstiftelsen Bergslagen och Kommunens Landsbygdsutvecklingsavd.
Övriga upplysningar
Har kan ni lämna övrig information som styrker er ansökan
Projektbeskrivning
Här kan ni ladda upp en projektplan eller liknande för investeringen
Filer
Belysning Löa IP016.pdf, 494357 byte
Offert, budget eller liknande

Här kan ni ladda upp kostnadssammanställning, offerter eller liknande
Filer
Inga filer
Ritningar, kartor eller liknande
Har kan ni ladda upp ritningar, kartor eller liknande
Filer
Inga filer
Andra dokument
Här kan ni ladda upp andra dokument som styrker ansökan
Filer
Inga filer
Föreningen har lämnat senaste Verksamhetsberättelse och Årsmötesprotokoll under Årsmöteshandlingar
Ja
Föreningen försäkrar att lämna en slutredovisning på investeringen senast en månad efter genomförandet
Ja
Jag lovar och försäkrar att denna ansökan är godkänd av föreningens styrelse
Ja
Datum
2016-09-15
Namn
För- och efternamn på den person som lämnar in ansökan

9. Utegym i Fellingsbro
9.1. Handlingar
Kostnadskalkyl utgym.pdf (inkluderad nedan)
Offert Lindesberg Fellingsbro.pdf (inkluderad nedan)
Föreningar för utegym i Fellingsbro.pdf (inkluderad nedan)

Sida 12 av 30

Kostnadskalkyl grundläggning för utegym, Fellingsbro, 200m²
Röjning yta 200m²:

7 600 kr

Schakt 0,4m ca 200 m²+ schakt borrhål:

20 000 kr

Transport av schakt

10 350 kr

Förstärkningsgrus 10 cm:

15 000 kr

Bärlager 40 cm:

30 000 kr

Stenmjöl 5 cm: 180 kr/m³ inkl. transport, 25 m³

4500 kr

Geonät ca 300m²: 25 kr/m²

7 500 kr

Dränering inkl. dräneringsgrus och schakt: 50 m 191kr/m

9 550 kr

Dräneringsbrunnar: T-rör, ev. förlängningsrör+plastlock

900 kr

100 st borrhål djup 1 m:
Betongfyllning: 7 m³ ca 1000kr/m³

7000 kr
112 400 kr

10. Uppdragsersättningsavtal för servicepunkt i Vedevåg
Ärendebeskrivning

Servicepunkten har under året bedrivits enligt det tilltänkta avtalet med månadsmöten och
ett möte med politiken där Daniel Andersson (S) och Sussanne Karlsson (C) deltog. Detta
är det tillägg som är gjort sedan avtalet med tidigare ägare Mikael Westgård. Tillägget är
en breddning av uppdraget inom den befintliga kapitalkostnaden. Beredningsgruppen för
lokalutveckling har behandlat ärendet.

Tillväxtförvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse från landsbygdsutvecklare Christer Kallin
daterad den 31 oktober 2016 att utskottet ska ge bifall till ett uppdragsersättningsavtal för
en servicepunkt i Vedevåg och därefter vid bifall utbetalas.
10.1. Handlingar
Tjänstemannaskrivelse för servicepunkt vedevåg TU 2016 2.pdf (inkluderad nedan)
Lokal utvecklingsplan 2016 för Vedevåg_1.pdf (inkluderad nedan)
Avtal om uppdragsersättning för servicepunkt 2016_1.pdf (inkluderad nedan)
Protokoll beredningsgruppen 2016-10-19_1.pdf (inkluderad nedan)
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Tillväxtförvaltningen
Christer Kallin
0581-810 94
E-post christer.kallin@lindesberg.se

TJÄNSTESKRIVELSE

p.2016.3500
2016-10-31

2015-10-31

Dnr

2016/401

Tillväxtutskottet.

Uppdragsersättnings avtal för servicepunkt i Vedevåg.
Förslag till beslut
Tillväxtförvaltningen föreslås besluta att ge bifall till ett
uppdragsersättningsavtal för en Servicepunkt i Vedevåg och därefter vid
bifall utbetalas
Ärendebeskrivning
Servicepunkten har under året bedrivits enligt det tilltänkta avtalet med
månadsmöten och ett möte med politiken där Daniel Andersson (S) och
Sussanne Karlsson (C) deltog. Detta är det tillägg som är gjort sedan
avtalet med tidigare ägare Mikael Westgård. Tillägget är en breddning
av uppdraget inom den befintliga kapitalkostnaden. Beredningsgruppen
för lokalutveckling har behandlat ärendet se nedan samt bifogad bilaga
protokoll under punkt 2.
”Servicepunkt Vedevåg.
Christer Kallin föredrog skrivelsen som behandlades under
beredningsgruppens förra möte. Denna skrivelse skall nu upp i TU och
därefter vid bifall utbetalas. Christer Kallin framlade också att det inte
saknas pengar i ram-programmet utan snarare är ett rejält överskott. Han
förslog därför att ersättningen skall betalas ut även för nästa år under
årets budget.
Mötet tackade för informationen och beslutade att vid bifall av TU
även föreslå en utbetalning av nästa års ersättning på årets budget.
Här skall dock utbetalningen vilkoras med skrivftlig och muntlig
redovisning under våren 2017.”

Merit Israelsson
Förvaltningschef

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

Christer Kallin
Handläggare

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015

Idyllen i Bergslagen med närhet, omtanke,
vilja och framtidstro…
www.vedevag.com

LOKAL UTVECKLINGSPLA N
DETTA ÄR EN LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR VÅRT FUNKTIONELLA OMRÅDE VEDEVÅG SOM ÄR IDYLLEN I BERGSLAGEN MED
NÄRHET, OMTANKE, VILJA OCH FRAMTIDSTRO...

Lokal handlingsplan för Vedevåg…
Planen är framtagen av en grupp bestående av representanter för ortens
föreningsliv, företag och andra intressegrupper. Gruppen har en bra sammansättning
vad det gäller ålder och fördelning mellan könen. Arbetet har föregåtts av ett antal
möten och diskussioner. Positiva kontakter har bland annat tagits med företag på
orten, Lindesbergs kommun, Linde bergslags församling, Leader Bergslagen,
Länsstyrelsen och Axfood. Under december 2009 hölls också ett välbesökt och
positivt informationsmöte för allmänheten i Teatern i Vedevåg.

Kontakt via e-post på följande adress: vedevagsvisionen@vedevag.com
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Vedevåg
- historia
Ortens historia går många hundra år bakåt i tiden och sammanfaller mycket väl med
den industriella utvecklingen på orten. Även om människor långt tidigare bott inom
området och ägnat sig åt enkelt jordbruk så kan man troligen anse att orten fick sin
tillblivelse under 1300-talet.
Genom sin belägenhet utefter Arbogaån blev orten tidigt en industriort. Ån var både
transportmedel och kraftgivare, via vattenhjul till järnhanteringen. Namnet Wedevåg
betyder ”skogssjön” och syftar på Vedevågssjön. Den industriella utvecklingen
startade genom att man i blästerugn smälte den järnmalm som erhölls från gruvorna
längre norrut i socknen. I anslutning till ugnen fanns också en osmundssmedja där
järnet färskades till osmund, vilket sedan lätt kunde vidaretransporteras långa
sträckor kluvet på hästsadeln.
Från denna enkla början har orten genom århundraden utvecklats, som typisk
bruksort och varit helt beroende av Wedevågs Bruk, som från 1500- talet varit en
dominerande arbetsgivare och styrande avseende ortens utveckling. Olika
bruksägare har varit olika offensiva i form av satsningar och investeringar. Vissa har
varit mera teologiskt eller filosofiskt orienterade och detta har då präglat den tidens
satsningar.

Kontakt via e-post på följande adress: vedevagsvisionen@vedevag.com
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Vedevåg
- resurser och styrka idag
Orten har ett utmärkt geografiskt läge -i hjärtat av Bergslagen, strax norr om Örebro
och mitt emellan Stockholm och Oslo. Vi kan genom otroliga naturresurser och det
stora utbudet av skog, mark och vatten erbjuda möjligheten till bär och
svampplockning, fina fiskevatten, båt- och kanotleder samt bad vid vår fint belägna
badplats.
Idag finns två anrika företag och ett flertal mindre företag etablerade på orten och
utrymme finns för fler och nya företag. Här finns tillgång till bra och prisvärt
boende i form av lägenheter och småhus/villor samt naturskön tomtmark för
nybyggnation.
För våra barn kan vi erbjuda en fin daghemsmiljö och en totalrenoverad skola med
undervisning från förskolan till och med årskurs sex.
Vedevåg har ett brett och aktivt föreningsliv där varierande aktiviteter för intresserade
erbjuds, från barn till pensionärer. Ortens företag och föreningsliv genomför i
samverkan uppskattade Valborgs- och Midsommarfiranden för allmänheten. Vid
norra infarten till Vedevåg tronar vår fina åttakantiga kyrka, med närbeläget
församlingshem.
Möjlighet att hyra lokaler för varierande ändamål finns i Vedevågs Teater, i
församlingshemmet, på idrottsplatsen Smedvallen, vid sjönära Sommarro och i
Vedevågs skola.
Närservice inkluderar f.n. bensinmack, handlarn butik och en pizzeria. Sedan hösten
2009 erbjuds företag och villaägare bredband via fiberoptiska kablar. Sist men inte
minst så planeras en ny tåganslutning i Vedevåg som förkortar restiden till Örebro till
20 minuter.
Befintliga industrier har åter börjat att växa i antalet anställda, vilket är mycket
positivt.En del nya företag har etablerat sig i Vedevåg.
Inflyttning av framför allt barnfamiljer har ökat..

Kontakt via e-post på följande adress: vedevagsvisionen@vedevag.com

3

Idyllen i Bergslagen med närhet, omtanke,
vilja och framtidstro…
www.vedevag.com
Badplatsen i Vedevåg har fått ett ”nytt liv” efter det att den har fått en stor
upprustning, vilket gynnar sammanhållning och gemenskap i Vedevåg, den besöks
av många från andra delar av kommunen, Badplatsen underhålles av en ”badgrupp”
bestående av 6-7 familjer med barn, vilket innebär att barnen blir mer delaktiga i att
behålla den i ett bra skick.

Vedevåg
-svagheter
Orten Vedevåg måste marknadsföras både internt och externt! Alla ortens invånare
måste inse vikten av att alla goda krafter drar åt samma håll. Utåt måste ortens
attraktivitet kraftigt förbättras. Samarbetet mellan kommunen och dess företrädare, å
ena sidan, och Vedevåg, dess invånare, företagare och organisationer, å andra
sidan, måste utvecklas.
Ortens sport- och fritidsanläggningar, behöver upprustas. Den i grunden vackra,
sjönära, lantliga miljön behöver en ”finputsning” – allt för att förbättra ortens
attraktionskraft.
Kollektiva transporter måste förbättras, med bättre/snabbare kommunikationer och
högre turtäthet.

Kontakt via e-post på följande adress: vedevagsvisionen@vedevag.com
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Vedevåg
- våra närmaste planer
Vi har bland annat tagit del av kommunens sammanställning för Vedevåg och
statistiska centralbyråns lokalekonomiska analys (LEA) från 2008. Av den framgår att
samhället Vedevåg har:
• Ca 325 hushåll
• Totalt 680 boende personer.
• Ytterligare 150-200 hushåll i kringliggande områden.
Den lokala industrin samverkar med kommunen för att de kollektiva
transportmöjligheterna så snart som möjligt skall förbättras. En ny tåganslutning i
Vedevåg planeras.
Stora ansträngningar måste göras för att skapa flera arbetstillfällen, såväl vid
befintliga arbetsställen som genom nyetableringar.
Även här måste ett nära och aktivt samarbete ske mellan näringslivsföreträdare på
orten och kommunens representanter.
Fortsätta med att samverka mellan de olika föreningarna i Vedevåg genom att aktivt
arbete i Vedevåg visionen för att kunna erbjuda ett bättre Vedevåg.
Ta fram en välkomst broschyr för alla som flyttar in till Vedevåg, där information om
de olika föreningarna, företag och det olika aktiviteter som finns att deltaga i.
Broschyren kommer att även att skickas ut till alla boende i Vedevåg och
kringliggande samhällen.

Kontakt via e-post på följande adress: vedevagsvisionen@vedevag.com
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Vedevåg
- våra närmaste planer, fortsättning
Den kommunala servicen är även viktig så som:
• Sportanläggningar
• Fritidsanläggningar
• Mötesplats i centrum
Utformningen av denna service måste diskuteras och fastläggas. Den service som
ges av kyrkan i Vedevåg är också mycket viktig. Kyrkans verksamheter omfattar
gudstjänster, viss barnverksamhet och öppet hus-aktiviteter. Även denna verksamhet
bör kunna utvecklas i omfattning och innehåll.
Många besöker vår fina badplats vid Vedevågssjön.
En välkomstskylt bör tillkomma vid varje infart till Vedevåg, längs väg 249.
En hemsida för samhället med allt från information om samhället, aktiviteter till
samhällsservice. Hemsidan ska vara till nytta för såväl boende som gästande, och
även vara ansiktet utåt på internet! www.vedevag.com.

Vedevåg
- visioner och mål för framtiden
Vi ser i framtiden ett levande centrum kring det nya butiksområdet. Under
sommarperioden kan minigolf & boulebana och enklare uteservering vara ett positivt
inslag. I butiksfastigheten finns också möjligheter att hyra/utnyttja mindre lokaler för
etablering av annan verksamhet.

För att möjliggöra tillgängligheten för lastbilar och bussar bör parkeringsfickor
iordningställas i båda körriktningar, utefter väg 249.
Ortens sport- och fritidsanläggningar, med fokus på Smedvallen och dess olika
aktivitetsmöjligheter, behöver en upprustning.

Kyrkans verksamhet i Vedevåg behöver expandera och omfatta mera aktiviteter för
daglediga, öppna
aktiviteter – som körsång och hobbyaktiviteter – samt utökat diakonalt arbete för
sjuka och äldre.

Kontakt via e-post på följande adress: vedevagsvisionen@vedevag.com
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Miljön omkring genomfarten, väg 249, behöver en uppsnyggning. Alla som kör in i
Vedevåg skall känna sig välkomna.

Ett första steg är att genomföra en bättre och attraktivare skyltning av orten och dess
olika verksamheter.

Grönområden runt vägen måste snyggas upp och sedan hållas i ett vårdat skick.

Strandytorna kring Arbogaåns båda armar bör röjas/gallras för att bli mera tillgängliga
och attraktiva för fritidsfiskare och flanörer. Samma sak kan gälla för en kulturstig vid
Lillön/ Lillölogen.

Generellt måste en höjning ske av attraktionskraften för orten Vedevågallt för att öka
inflyttningen och få hit flera företag.
I Vedevåg bygger vi framtiden med vår historia som bas. Vi blandar våra erfarenheter
och kunskaper - från såväl organisationer och företag som svenskar och invandrare.
I detta gränsöverskridande möte skapas möjligheter till ett nytt Vedevåg, utifrån
visionen
” Idyllen i Bergslagen – med närhet, omtanke, vilja och framtidstro”.
* Denna handlingsplan skall också vara ett underlag för det kommande arbetet med
en ny
översiktsplan och för det därav följande fördjupningsarbetet (FÖP)

Kontakt via e-post på följande adress: vedevagsvisionen@vedevag.com
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Befolkningsutveckling
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Källa SCB

Kontakt via e-post på följande adress: vedevagsvisionen@vedevag.com
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Lindesbergs kommun

Antal
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Sammanfattningstabell Folkmängd 2010
Område
Folkmängd
Medelålder
Lindesbergs tätort 9 100
42,6
Frövi tätort
2 510
44
Fellingsbro tätort
1 383
46,4
Guldsmedshyttan
1 051
44,7
Storå
814
47,7
Vedevåg
654
44,4
Gusselby
353
38,4
Stråssa
302
45,3
Rockhammar
266
43,4
Ramsberg
246
45,7
Löa
175
39,5
Blixterboda
152
41,6
Fanthyttan
119
48,8
Vasselhyttan
103
44,5
Ullersäter
98
34,7
Oppboga
91
40,4
Snuggan
82
41,3
(21) Hidingen
67
41,9
Öskevik
66
47,8
Grönbo
61
49,2
Vanneboda
61
45,5
Lövåsen
50
38
Allmänningbo
49
56,7
Torphyttan
49
40,4
Spannarboda
36
45,1
Fornaboda
36
36,4
Finnåker
35
52,7
Kloten
29
53,2
Resta
24
44,8
Gammelbo
24
33,8
Grimsöbodar
9
65,8
18 095
43,6
Summa

Kontakt via e-post på följande adress: vedevagsvisionen@vedevag.com
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Åldersstruktur i Vedevåg…
2010-12-31
Antal
Män

%
Kvinnor

Summa

Män

Kvinnor

Summa

0-4

11

19

30

3,3

6

4,6

5-9

22

15

37

6,5

4,7

5,7

10-14

14

20

34

4,2

6,3

5,2

15-19

23

17

40

6,8

5,4

6,1

20-24

19

15

34

5,6

4,7

5,2

25-29

12

13

25

3,6

4,1

3,8

30-34

21

23

44

6,2

7,3

6,7

35-39

19

14

33

5,6

4,4

5

40-44

22

26

48

6,5

8,2

7,3

45-49

20

13

33

5,9

4,1

5

50-54

19

20

39

5,6

6,3

6

55-59

24

23

47

7,1

7,3

7,2

60-64

37

34

71

11

10,7

10,9

65-69

25

20

45

7,4

6,3

6,9

70-74

16

7

23

4,7

2,2

3,5

75-79

14

16

30

4,2

5

4,6

80-84

7

8

15

2,1

2,5

2,3

85-89

11

7

18

3,3

2,2

2,8

90-94

1

4

5

0,3

1,3

0,8

95-99

0

3

3

0

0,9

0,5

100-w

0

0

0

0

0

0

337

317

654

100

100

100

Summa
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19

Idyllen i Bergslagen med närhet, omtanke,
vilja och framtidstro…
www.vedevag.com

Kontakt via e-post på följande adress: vedevagsvisionen@vedevag.com

20

1/4

Avtal om uppdragsersättning för servicepunkt

Uppdragsavtal där Kvarnbacka Livs och Vedevågsvisionen åtar
sig att vara lokal servicepunkt inom Lindesberg kommun
Parterna, Kvarnbacka Livs i Vedevåg AB, Kvarnbackavägen 4A, 711 72 Vedevåg med organisationsnummer
556804-6519 och Vedevågsvisionen Ekonomiska Förening Industrigatan 7,711 72 Vedevåg med organisations
nummer 769621-2302 och Lindesberg kommun ingår härmed avtal om att Kvarnbacka Livs i Vedevåg AB från
och med den 2014-09-10 åtar sig att vara lokal servicepunkt.
Att vara lokal servicepunkt innebär att man åtar sig vissa uppdrag för kommunens räkning
och för det erhåller man en uppdragsersättning.
Som kommunal servicepunkt åtar man sig nedanstående uppdrag. Servicepunkten förbinder sig alltid att delta i
minst tre av kommunen anvisade korta utbildningar samt att se till att butiken är tillgänglig för
funktionshindrade.
Avtalet tecknas på ett år med möjlighet till förlängning årsvis. De uppdrag som Kvarnbacka Livs åtar sig
framgår av tabellen nedan. Ersättning utbetalas kvartalsvis för de antal månader då öppettiderna är minst fem
timmar per dag och fem dagar i veckan. Kvarnbacka Livs i Vedevåg AB åtar sig vidare att ha sin del av avtalet
iordningställt månaden innan kontraktet börjar löpa och ska för kommunens räkning vara besiktigat och klart för
igångsättning.
För det fall att någon av parterna bryter mot avtalet kan det sägas upp med en månads
uppsägningstid. Ersättningen återbetalas då mot återstående kontraktstid.
Detta avtal skrivs för en period på ett år som ett pilotprojekt och skall utvärderas under projekttidens gång.
Under denna tid skall även ett arbete med att ta fram en serviceförsörjningsplan inom Lindesberg kommun
påbörjas. Denna process kan behov framkomma som påvisar att en implementering bör ske. Detta för att skapa
god upplevd service i hela Lindesberg kommun.
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Åtagande
Information om sevärdheter
och turistiska attraktioner,
föreningsinformation och
kommun information
Wifi för allmänheten tillhanda
hållande av
internetuppkoppling. Tillgång
till dator och skrivare vid
behov.
Tillhandahålla caféhörna med
fika servering eller liknande
Ta fram en plan för att driva
minst fyra aktiviteter per år
för de som besöker
servicepunkten
Lokal Utvecklingsplan

Ersättning
10 000 kr/år

Ekonomiskt stöd utgår inom
kommunen till butik för
varuhemsändning till
hushåll på landsbygd.

10 000 kr/år

10 000 kr/år

10 000 kr/år
10 000 kr/år

10 000 kr/år

Genomförande
Kommunen erhåller tillgång till
information och fyller på med
broschyrer. Servicepunkten bereder
plats/ utrymme
Kommunen erhåller tillgång till
information och support runt
varumärkesplattsform etc.

Signatur
Kvarnbackalivs
Näringsliv och
utveckling

Servicepunkten ansvarar för att en
samlingsplats för dialog är tillgänglig
Aktiviteterna skall vara väl förankrade i
det funktionella området och en del av
utvecklingen i närsamhället.

Kvarnbackalivs

Lokal utvecklingsplan skall göras för
det funktionella området. Därefter skall
planen uppdateras årligen.
Redovisning av butikens
varuhemsändning insändes årsvis på
särskild blankett.

Kvarnbackalivs
Vedevågsvisionen

Kvarnbackalivs

Kvarnbackalivs
Vedevågsvisionen

Kvarnbackalivs
Näringsliv och
utveckling

Bidrag utgår endast för hemsändning
till åretruntboende
Rätt att erhålla hemsändningsbidrag
innebär för butiken skyldighet att utföra
hemsändningsverksamhet inom
butikens kundupptagningsområde.
Butiken skall utföra ett minimum av 50
godkända varuhemsändningar för att
full ersättning skall erhållas.
Tjänsten kan nyttjas för en leverans per
hushåll och vecka.
Hemsändningen skall ske med aktörens
egna fordon, enligt livsmedelsverkets
rekommendationer för hantering av
matvaror.

Uppdragsersättning vid tecknande av avtal 60 000 kr/år
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Öppettider i Vedevåg:
Vardagar

09,00-19,00

Lördag

09,30-14,00

Söndag

11,00-14,00

Minimum besök på cafét 2-5
personer dagligen och lite
fler på helgerna med samma
öppettider och tillgång till
WiFi. Redovisning
Evenemang
Vedevågsloppet

Kvarnbackalivs

Evenemang
Julmarknaden
Bouleturnering

Midsommar

Kvarnbackalivs

Ansvar
Kvarnbackalivs
Vedevågsvisionen

Nya evenemang
Kvarnbackalivs
Vedevågsvisionen
Kommunen

Månadsträffar för
medborgardialog med
vedevågsvisionen och
landsbygdsutvecklaren samt
Mr Jason och var fjärde
månad aven politiken.
Möte 1 gång i månaden
Organisation
Vedevågsvisionen
Kvarnbackaliv
Kommunen

Person
Vedevågsvisionen
Kvarnbackalivs
Kommunen

Ansvar
Ordförande
Butiksägaren
Landsbygdsutvecklaren

Organisation
Vedevågsvisionen
Kvarnbackaliv
Kommunen
Politiken

Person
Representant
Representant
Representant
Representant

Evenemang
Vedevågsloppet
Vedevågsloppet
Midsommar
Midsommar
Bouleturnering
Bouleturnering
Julmarknad
Julmarknad

Organisation
Kvarnbackalivs
Vedevågsvisionen
Kvarnbackalivs
Vedevågsvisionen
Kvarnbackalivs
Vedevågsvisionen
Kvarnbackalivs
Vedevågsvisionen

Ansvar
Ordförande
Butiksägaren
Landsbygdsutvecklaren
Ordförande i Beredningsgruppen
för Lokalutveckling
Ansvarig
Butiksägaren
Ordförande
Butiksägaren
Ordförande
Butiksägaren
Ordförande
Butiksägaren
Ordförande

Möte var fjärde månad

Lokal utvecklingsplan
Person
Representanter
Representanter
Representanter
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Uppdaterad handlingsplan skall finnas tillgänglig på Servicepunktens display för turist information. Detta för
att kunna via medborgardialog uppdatera och utveckla sin handlingsplan och visionsplan med god förankring.
Turistinformations display, flagga samt turistinformation hämtas på Näringslivsenheten enligt överenskommelse.

Övriga kriterier man bör följa som servicepunkt och som åvilar servicepunkten:








Väl skyltat utanför servicepunkten.
Rent och välskött så servicepunkten blir lockande att besöka.
I servicepunkten engagerad och kunnig personal.
Information om vad som händer på servicepunkten.
Den lokala utvecklingsplanen för det funktionella området skall vara tillgänglig.
Anslagstavla eller tavlor för annonsering och/eller fotoutställningar.
Utplacering av förslagslåda där allmänheten kan lämna förslag på förbättringar av servicepunkten.

Lindesberg 2016-04-30

Vedevåg, närhet, vilja och framtidstro
Funktionellt område Vedevåg
Vedevågsvisionen Ekonomiska Förening

Kvarnbackalivs i Vedevåg AB
Näringsidkare

Merit Israelsson
Lindesberg Kommun
Näringslivschef

Christer Kallin
Lindesberg Kommun
Landsbygdsutvecklare

Irja Gustavsson
Lindesberg Kommun
Kommunalråd

Christer Lenke
Lindesberg Kommun
Kommunchef
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Beredningsgrupp för Lokal utveckling
Christer Kallin
Tfn: 070-234 82 60
E-post: christer.kallin@lindesberg.se

Protokoll:
Minnesanteckningar förda vid beredningsgrupp för Lokal
utveckling
Närvarande: Björn Pettersson (C), Bengt Storbacka (S), Lena
Kallionpää (S), Mats Seijboldt (SD), Christer Kallin
Ej närvarande: Anmält förhinder Jan Hansson (M),
Gäster närvarande: Anders Widegren IT Lindesbergs kommun, Jonas
Anderson Fritid Lindesberg kommun
Tid: 2016-10-19 kl. 08,00-12.00.
Plats: Utvecklingsenhetens lokaler på Kristinavägen 34 i Lindesberg.
Ordförande Björn Pettersson hälsar alla välkomna till mötet.
1. Föregående minnesanteckningar
Alla hade läst minnesanteckningarna och dessa gicks igenom.
Mötet beslutade att godkänna minnesanteckningarna.
2. Servicepunkt Vedevåg.
Christer Kallin föredrog skrivelsen som behandlades under
beredningsgruppens förra möte. Denna skrivelse skall nu upp i TU
och därefter vid bifall utbetalas. Christer Kallin framlade också att
det inte saknas pengar i ram-programmet utan snarare är ett rejält
överskott. Han förslog därför att ersättningen skall betalas ut även
för nästa år under årets budget.
Mötet tackade för informationen och beslutade att vid bifall av
TU även föreslå en utbetalning av nästa års ersättning på årets
budget. Här skall dock utbetalningen vilkoras med skrivftlig och
muntlig redovisning under våren 2017.
3. Servicepunkt Fellingsbro
Christer Kallin föredrog läget i Fellingsbro och hur ett framtida
uppdragsersättningsavtal skall likna Vedevågs i sin utformning.
Detta för att igenkännandegraden skall öka mellan servicepunkterna
samt medborgardialogens och den lokala utvecklingsplanens
betydelse skall belysas än mer. Christer Kallin föreslog även att en
invigning av servicepunkten bör ske i samband med att nästa avtal
skall skrivas och ersättning skall utbetalas.
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Mötet beslutade godkänna föredragningen samt ge Christer
Kallin i uppdrag att formulera ett förslag till nytt
uppdragsersättningsavtal för granskning och dialog med Fokus
Fellingsbro och Mekonomen. Därefter tillsammans med TU
anordna en invigning där TU och beredningsgruppen är
närvarande.
4. Servicepunkt Ramsberg.
Christer Kallin föredrog händelseförloppet och att man i
Ramsbergsbygden redan börjat med månadsmöten. I dagsläget förs
en dialog om kostnaden för att skapa en servicepunkt eller
Kulturcentrum som man själv benämner det. Församlingshemmet är
idag den tilltänkta platsen för bygdens mötesplats. Behovet och
kostnaden förs en dialog mellan bygden och kyrkan i dags dato.
Förslag till uppdragsersättningsavtal har arbetatsfram men ej
konkritiserats i detaljnivå. Det vill säga man jobbar på uppdrag som
man vill sälja till kommunen som man vill få ersättning för. Dessa
vill man vässa till den grad att kommunen inte kan låta bli att handla.
Mötet beslutade att godkänna föredragningen och man ser fram
emot att få dessa uppdrag redovisade samt bli lockade att
handla.
5. Hemsändningsersättning/uppdragsersättningsavtal Erikslivs.
Christer Kallin föredrog skrivelsen och det
uppdragsersättningsavtalet med Erikslivs (se bifogad bilaga) som har
tecknats. Detta är det gamla hemsändningsbidraget som lutar sig på
vår varuförsörjningsplan. Här har kummunen avsatt 50,000:- årligen.
Detta har skett i en modell som är rörlig och bygger på en ersättning
av 18,50 per mil. Här är nu ettåriga avtal skrivna enligt följande
20,000:- till Eriks Livs i Ramsberg, 20,000:- till Trivselköp i
Guldsmedshyttan och 10,000:- till Kvarnbacka livs i Vedevåg.
Christer Kallin framlade också att det inte saknas pengar i ramprogrammet utan snarare är ett rejält överskott. Han förslog därför att
ersättningen skall betalas ut även för nästa år under årets budget.
Mötet beslutade att godkänna föredragningen och föreslår att en
utbetalning av nästa års ersättning på årets budget skall utgå.
Här skall dock utbetalningen vilkoras med skrivftlig och muntlig
redovisning under våren 2017.
6. Hemsändningsersättning/uppdragsersättningsavtal Trivselköp
Christer Kallin föredrog skrivelsen och det
uppdragsersättningsavtalet med Trivselköp (se bifogad bilaga) som
har tecknats. Detta är det gamla hemsändningsbidraget som lutar sig
på vår varuförsörjningsplan. Här har kummunen avsatt 50,000:årligen. Detta har skett i en modell som är rörlig och bygger på en
ersättning av 18,50 per mil. Här är nu ettåriga avtal skrivna enligt
följande 20,000:- till Eriks Livs i Ramsberg, 20,000:- till Trivselköp
i Guldsmedshyttan och 10,000:- till Kvarnbacka livs i Vedevåg.
Christer Kallin framlade också att det inte saknas pengar i ram-
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programmet utan snarare är ett rejält överskott. Han förslog därför
att ersättningen skall betalas ut även för nästa år under årets budget.
Mötet beslutade att godkänna föredragningen och föreslår att en
utbetalning av nästa års ersättning på årets budget skall utgå.
Här skall dock utbetalningen vilkoras med skrivftlig och muntlig
redovisning under våren 2017.
7. Lokalutvecklngsplan Ullersäter
Christer Kallin föredrog den lokala utvecklingsplanen och att en
utbetalning är gjord på 5,000:- (se bifogad bilaga).
Mötet beslutade att godkänna föredragningen och ser framemot
projekt som UllerMuller och gång och cykelvägar som bland
annat finns nämnda i deras visionsplan och följa deras framtida
process.
8. Lokalutvecklngsplan Ramsberg
Christer Kallin föredrog den lokala utvecklingsplanen och att en
utbetalning är gjord på 5,000:- (se bifogad bilaga).
Mötet beslutade att godkänna föredragningen och ser framemot
projekt som kulturcentrum och ölsjöbadet som finns nämnda i
deras visionsplan och följa deras framtida process.
9. Lokalutvecklngsplan Stråssa
Christer Kallin föredrog den processs som har startas i stråssa. En
lokala utvecklingsplan vill man skapa som en karta över hur man vill
att stråssa skall se ut om 10 år. Man sneglar lite på den medborar
dialog som man skapat i vedevåg med öppna möten och locka yill
sig politik och tjänstemän med jämna mellanrum. Stråssa dagen skall
igång man skall se över uppvärmningen av navets lokaler för
möjligheter till bättre öppentider. Fritidsgården skall igång igen.
Första kvällen kom 35 ungdomar och vide den senaste kom hela 54
ungdomar till navet.
Mötet beslutade att godkänna föredragningen och ser framemot
att följa processen där den lokala utvecklingsplanen skall växa
fram.
10. Lokalutvecklngsplan Rockhammar
Christer Kallin föredrog den processs som fortsätter i Rockhammar.
Nu har badet och lekplatsen kommit på plats och nya utmaningar
väntar. Vad gör vi med fiberutbyggnaden? Är det dags för en
Boulebana? Behöver vi vässa klorna för att få behålla skolan? Här
laddar man för att uppdatera sin lokala utvecklingsplan så att
processen i sitt närsamhälle kan fortsätta.
Mötet beslutade att godkänna föredragningen och ser framemot
att följa processen där uppdateringen av den ny lokala
utvecklingsplanen skall växa fram.
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11. Projekt Utegym i Fellingsbro ( Jonas Andersson)
Jonas Andersson föredrar projektansökan ifrån Fellingsbro GOIF,
Fellingsbro FAIK, Fellingsbro FFIK och Fellingsbro PRO ( se
bifogade bilagor). Kostnaden för markarbeten och montering enligt
offert 112 400:- kostnader för material 213 161:- plus moms enligt
offert. Sökt bidrag från beredningsgruppen 230 000:Mötet beslutade att skicka ärendet vidare till TU för beslut men
tycker att det är en hälsofrämjande investering på kommunal
mark och att den kan köpas och administeras av Jonas
Andersson på fritid. Beredningsgruppen för lokalutveckling
föreslår bifall på ansökan om 230,000:- för beslut av TU.
12. Projekt utebelysning i Löa ( Jonas Andersson)
Jonas Andersson föredrar projektansökan ifrån Anders Eriksson från
Löa SK. Kostnad för projektet är 250 000 varav man söker 50 000
från fritid som Jonas Andersson kommer att bevilja via sin
deligation. Då man finansierar 150 000 på annat sätt så fattas 50 000
för att kunna genomföra projektet. Se bifogade bialgor.
Mötet beslutade att skicka ärendet vidare till TU för beslut men
tycker att det är en hälsofrämjande investering som riktar sig
mot ungdom Beredningsgruppen för lokalutveckling föreslår
bifall på ansökan om 50,000:- för beslut av TU.

13. Projekt Hyttans Hemligheter ( Jonas Andersson)
Jonas Andersson föredrar projektansökan ifrån
Löas
Hembygdsförening, Teater sektionen. Kostnad för projektet
1 497 000:- varav man eskar 200 000:- av kommunen. Jonas
Andersson meddelar att han kan fördela minst 50 000:- från sin
budget till projektet.
Mötet beslutade att inte ge bifall till ytterligare resurser från
ramprogrammet för lokal utveckling och entreprenörskap i
Lindesbergs kommun. Man ställer sig dock bakom och bejakar
Fritid och Jonas Anderssons bifall, då även detta är ett ansikte
av Lindesbergs kommun. Man ser att kommunen då ger
projektet de förtroendekapital som man behöver i denna typ av
projekt.
14. SHRA Lindesberg.
Christer Kallin föredrog föreningens verksamhet samt en
utvecklingsplan för densamma (se bifogad bilaga från förra mötet)
samt behovet som framgick då. Detta löstes på annat hål via Christer
Lenke och politiken.
Mötet tackade för informationen och beslutade att lägga
ansökan till handlingarna.
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15. Projekt Kraftsamling Norr
Christer Kallin föredrog Kraftsamlig Norrs projekt ansökan om
12,000:- för kostnader av en buss. Kraftsamling Norr består av 3
pesionärsföreningar i kommunens norra delar. Man vill bjuda in alla
partier att frivilligt deltaga i en bussresa runt i kommunens norra
delar. Detta för att ha en dialog områdets behov som behöver
beaktas. Visst fokus kommer även att läggas på åldersgruppen äldre.
Upptagna kostnader är buss och förtäring.
Mötet beslutade att ge Christer Kallin i uppdrag att föreslå ett
bifall till ansökan för beslut av Janette Andersson under hennes
deligation för brådskande fall upp till 30 000:- i ramprogrammet
för lokal utveckling och entrprenörskap i Lindesbergs kommun.
16. Digital Infrastruktur och digital agenda
17. Serviceförsörjningsplan med LUP
18. Servicepunkt Vedevåg
19. Ramsbergsbygden servicepunkt eller kulturcentrum.
Christer Kallin föredrog det fortsatta arbetet med Ramsbergs bygden.
Mötet beslutade av ge Christer Kallin mandat att fortsätta
dialogen för att framkomma med en uppdaterad
lokalutvecklingsplan och förslag till ett eventuellt kultur
centrum och ett förslag på ett uppdragsersättnings avtal för
bygden.
20. Digital infrastruktur och digital agenda
Anders Widegren föredrog det fortsatta arbetet. Möte med Telia
Sonera har genomförts och en färgstark beskrivning framlades av
Anders vars innebörd var ett konstaterande av att det inte kommer att
ske någon förskjutning av nedkopplingen av kopparnätet för att möta
den pågående fiberutbygnaden. Detta kommer att skapa en
problematik som även den har beskrivits för Telia Sonera.
Fibergruppen har fått beviljat 39 miljoner i statligt stöd för
fiberutbyggnad i Lindesbergs kommun. Koverboda området kommer
att bli först ut och nu väntar vi med spänning på första bilden på att
vi är på gång.
Mötet tackade för informationen och ser fram emot fortsatt
information vid nästkommande möte.
21. Serviceförsörjningsplan med LUP.Tar fram en strategi hösten 16 för hur vi kan skapa ett serviceplaneringsunderlag för
kommunal service i olika orter med LUP som utgångspunkt för
att nå alla. Våren 2017 tänker vi initiera det arbetet genom LUP.
Övergripande revidering av ramprogramnet för lokal utveckling
och entreprenörskap i Lindesbergs kommun. (Här används
pengar ur programmet för att stimulera fortsatt lokal utveckling
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som en viktig del att ge kommunen underlag för olika
servicenivåer). Arbetet pågår och slutförs under 2017 gör att
2018 ge ett beslutsunderlag för kommunala servicenivåer.
I en dialog framkom ett behov från Beredningsgruppen om ett
formellt mandat att fortsätta att arbeta som tidigare med lokal
utveckling. En service försörjningsplan bör ge inriktningsmål på
- Hur ser en bra kommunalservice ut i hela kommunen?
Varuförsörjningsplan där man tar hänsyn till mat, transport, telefoni
fast och mobilt och digital infrastruktur.
- Hur kan alla medborgare och företag känna en upplevd trygghet?
En plan där man tar hänsyn till möjlighet till barnomsorg, skola,
kompetensutveckling, äldreomsorg, hemtjänst, trygghetslarm, digital
agenda och möjligheter som framkommit i lokalutredningen.
- Hur skulle en karta se ut om en bestämd radie ritades runt
respektive funktionelltområde/servicenod. Skulle dessa kunna
indelas i olika servicegrader som tillexempel. Servicepunkt för
centrum, Serviceorter, Servicepunkter för mindre orter och
Servicessatelliter för små byar.
- Hur ett bra sätt för dialog ser ut 2018-2022 och i framtid efter det.
Kan LUP:arna vara vårt sätt att prioritera en medborgardialog värd
namnet.
Mötet beslutade att fortsätta dialogen vid nästkommande möte
och titta på ett längre möte som skall vigas åt enbart denna
punkt. Mötet bestämdes äga rum den 13 december i
Näringslivsenhetens nya lokaler på järnvägsgatan 2 B
(Resecentrum) med början klockan 08,30 och pågå under hela
dagen.
22. Övriga frågor:
A/ Bergslagens Sparbank
Christer Kallin föredrog Bergslagens Sparbanks satsning
Bergslagen AB och dess samarbete med Inkubera.

Tillväxt i

Mötet beslutade att godkänna föredragningen men att den
väckte en nyfikenhet för mer information där man vill bjuda in
Bergslagens Sparbank till Beredningsgruppen för lokal
utveckling.
B/ Bergslagsakademien
Christer Kallin föredrog att han fått uppdrag av Christer Lenke att
vara kontaktperson för Bergslagsakademien. Christer Kallin kommer
att informera så fort något finns att informera.
Mötet tackade för informationen och ser fram emot att bli
informerad i framtiden.
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C/ Kristinaeken
Christer Kallin föredrog ärendet som han fått tilldelad sig (se
bifogade bilagor) och den lösning som är planlagd för beskärning av
kronan av eken.
Mötet tackade för informationen och beslutade att lägga ärendet
till handlingarna.
D/ Leader Bergslagen
Christer Kallin föredrog läget (se bifogade bilagor) där bland annat 8
landshövdingar har gjort en gemensam skrivelse och att arbetet med
att söka resurser på regional och nationell nivå är i full gång. Här kan
service pengarna nämnas.
Mötet tackade för informationen och ser fram emot att fortsätta
följa hädelseförloppet.
E/ Leader Märlardalen
Christer Kallin föredrog dagsläget och förklarade att han ej kunnat
deltaga vid de två senaste mötena på grund av tidsbrist. Han vill
dock ge beredningsgruppen i uppdrag att sprida kunskapen om det
arbete som görs i Leader Mälardalen och bjuda in dem till möten
som sker i det aktuella området i Fellingsbro.
Mötet beslutade att ta till sig uppmaningen och sprida
kunskapen om Leader Mälardalen i Fellingsbro området.
F/ Lokal utvecklingsplan för Hagaberg
Bengt Storbacka föredrog den process som är påbörjad i Hagaberg
och vision om att skapa en lokal utvecklingsplan för deras
funktionella område (se bifogade bilagor).
Mötet tackade för informationen och ser emot att följa
Hagabergs fortsatta process och deras eventuella första ansökan
till ram-programmet.
G/ Lokal utvecklingsplan Vedevåg
Christer Kallin föredrog den lokala utvecklingsplanen och att en
utbetalning är gjord på 5,000:- (se bifogad bilaga).
Mötet beslutade att godkänna föredragningen och ser framemot
projekt som tågstopp och inkluderingsarbete som finns nämnda i
deras visionsplan och följa deras framtida process.
H/ Renovering av lekplats i Ramsberg
Christer Kallin föredrog beslutet som tagit av Merit Israelsson om att
ersätta de gungor etc var tekniska livslängd har passerat. Detta arbete
skall vara genomfört av BKT till en kostnad för material enligt
framtagna bilder och offert av 30,000. Dessa pengar tas från
ramprogrammet lokalutveckling och entreprenörskap i lindesbergs
kommun innan badet öppnar igen 2017.
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Mötet beslutade att godkänna informationen ser fram emot att
ta del av de framtida resultatet tillsammans med allt annat som
händer i Ramsberg just nu.
I/ Sociala Innovationer
Bengt Storbacka föredrog nätverkets verksamhet (se bifogad bilaga)
Mötet beslutade att godkänna informationen och ser fram emot
att fortsätta följa nätverkets framtida verksamhet.
J/ Westerndagarna 2016
Christer Kallin föredrog genomförandet och att slutredovisningen av
projektet är i antågande (se bifogade bilagor).
Mötet beslutade att godkänna informationen och ser fram emot
att ta del av slutredovisningen.

23. Nästa möte: 13 december mellan klockan 08,30 till 16,00 i
Näringslivsenhetens nya lokaler på järnvägsgatan 2 B
(Resecenter).
24. Ordförande förklarade mötet avslutat och önskade alla en
fortsatt trevlig dag.

………………….
Björn Pettersson (C)
Ordförande

…………………
Christer Kallin
Sekreterare

11. 10-punktslista - redovisas på sammanträde
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12. Bussangöringar och gång- och cykelvägar i samband med ny
högstadieskola / Brotorpsskolan
Ärendebeskrivning

Beslut har tagits om att bygga en ny skola i samma kvarter som Brotorpsskolan och
ishockeyhallen finns idag.

I och med att ishockeyhallen förvärvas och även en mindre privatfastighet, så kommer
kommunen att äga allt utom biltvättanläggningen i kvarterets västra del och Brotorpsskolan
som ägs av Fastigheter i Linde AB (FALAB). Mark- och exploateringsingenjören håller för
närvarande på att föra över kommunens mark till FALAB så att endast en fastighetsägare
är aktuell vid byggnationerna.

För att genomföra det planerade bygget av en ny skola, utökning av Brotorpsskolan
och vidare en idrottshall till högstadieskolan har konsultföretaget SWECO anlitats.
Arbetet med att ta fram ett förslag genomförs i en arbetsgrupp, där förutom SWECO och
fastighetsägaren FALAB även Länstrafiken, barn- och utbildningsförvaltningen, plan- och
trafikenheterna, Bergslagens kommunalteknik och näringslivsenheten ingår.

Skolan ska förutom högstadieelever även husera särskola, autismgrupp och ett större
tillagningskök med matsal. Vidare ska Brotorpsskolan byggas ut för att kunna ta emot
elever från Kristinaskolan. Från Kristinaskolan beräknas hälften av eleverna fortsätta sin
skolgång på Brotorpsskolan. Antalet beräknas till ca 150 elever.

För närvarande finns en gång- och cykelväg strax väster om Brotorpsskolan som korsar
området ner mot Siggebohyttevägen. Den kommer att stängas för allmänheten då
framförallt cykeltrafik inte bör korsa en skolgård och framförallt inte den passage där
lågstadie- och särskoleelever går dagligen, antigen till matsal eller aktiviterer.

När Brotorpsskolan utökas och en ny skola anläggs sida vid sida, samtidigt som
mattransporter kommer att angöra i närheten av det planerade tillagningsköket har
arbetsgruppen för den nya skolan enats om att försöka hitta en lösning som medför
minimal risk för barn med flera trafikanter.
Sida 15 av 30

Den fjärde hållplatsen kommer förutom skolskjutsar och privat hämtande/lämnande av
elever även att behöva organiseras upp för att kunna låta regionbussar och personal att
passera/parkera.

Näringslivsenheten föreslår i en tjänsteskrivelse från infrastrukturansvarig Gunnar Jaxell
att utskottet ska besluta:
•
•

•

Att remittera ärendet till BUN, innan ärendet förs vidare till Kommunstyrelsen
Att ansöka hos budgetberedningen om att 9,6 mkr avsätts i 2018-19 års
investeringsbudgar för Tillväxtförvaltningen för byggnation av ny bussangöring
vid den planerade nya högstadieskolan och utbyggda Brotorpsskolan.
Att ansöka hos budgetberedning om att 750 tkr avsätts i 2018-19-års budget för
anläggande av ny väg i Ishockeygatans förlängning söderut.

12.1. Handlingar
Ny Högstadieskola - trafiksäkerhetsåtgärder vid angöring mm.pdf (inkluderad nedan)
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-10-31
Tillväxtförvaltningen
Gunnar Jaxell
0581-81203
Gunnar.jaxell@lindesberg.se

p. 2016.3533
2016-11-01
Dnr 2016/405

Tillväxtutskottet
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen

Bussangöring mm i samband med byggnation av ny
Högstadieskola och utbyggd Brotorpsskola

Förslag till beslut
Näringslivsavdelningen föreslår nämnden besluta
 Att remittera ärendet till BUN, innan ärendet förs vidare till
Kommunstyrelsen
 Att ansöka hos budgetberedningen om att 9,6 mkr avsätts i 201819 års investeringsbudgar för Tillväxtförvaltningen för
byggnation av ny bussangöring vid den planerade nya
högstadieskolan och utbyggda Brotorpsskolan.
 Att ansöka hos budgetberedning om att 750 tkr avsätts i 2018-19års budget för anläggande av ny väg i Ishockeygatans
förlängning söderut.

Ärendebeskrivning
Sedan flera år tillbaka har det varit aktuellt att antingen rusta
Stadsskogsskolan, Lindesbergs Högstadieskola eller bygga en helt ny
högstadieskola någonstans i tätorten.
Efter flera turer finns ett beslut att lokalisera den nya skolan till samma
kvarter som Brotorpsskolan och Ishockeyhallen finns idag.
I och med att Ishockeyhallen förvärvas och även en mindre
privatfastighet, så kommer Kommunen att äga allt utom
biltvättanläggningen i kvarterets västra del och Brotorpsskolan som ägs
av FALAB. Mark- och exploateringsingenjören håller för närvarande på
att föra över kommunens mark till FALAB så att endast en
fastighetsägare är aktuell vid byggnationerna.
För att genomföra det planerade bygget av en ny Högstadieskola,
utökning av Brotorpsskolan och vidare en idrottshall till
Högstadieskolan har konsultföretaget SWECO anlitats. Arbetet med att
ta fram ett förslag genomförs i en arbetsgrupp, där förutom SWECO och
Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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fastighetsägaren FALAB även Länstrafiken, Barn- och
utbildningsförvaltningen, BMB (plan- och trafikenheterna), BKT och
Näringslivsavdelningen ingår.
Skolan ska förutom högstadieelever även husera Särskola, Autismgrupp
och ett större tillagningskök med matsal. Vidare ska Brotorpsskolan
byggas ut för att kunna ta emot elever från Kristinaskolan. Från
Kristinaskolan beräknas hälften av eleverna fortsätta sin skolgång på
Brotorpsskolan. Antalet beräknas till ca 150 elever.
För närvarande finns en gång- och cykelväg strax väster om
Brotorpsskolan som korsar området ner mot Siggebohyttevägen. Den
kommer att stängas för allmänheten då framförallt cykeltrafik inte bör
korsa en skolgård och framförallt inte den passage där lågstadie- och
särskoleelever går dagligen, antigen till matsal eller aktiviterer.
Vidare är det två ytterligare problem som finns att ta hänsyn till. Det ena
är avvattning av området, då stora ytor kommer att hårdgöras. Dagvatten
måste avledas för att inte leda till översvämningar i Brodalsområdet.
Det andra problemet är lokalisering av den fjärde busshållplatsen längs
med Fotbollsgatan. Tre hållplatser är färdigställda, längst västerut på
båda sidor om Fotbollsgatan och den nordöstra hållplatsen utanför
Meritor/Brandstationen.
Ett mycket stort problem har varit både skolskjutsarnas och
privatbilisternas lämnande och hämtande av elever till Brotorpsskolan.
Oftast har kaos härskat, vilket även inneburit att man kört mot
enkelriktat och parkerat där så inte varit tillåtet. Tillfälligt har
skolskjutsangöringarna lösts genom uppsäkrade hållplatser i
Bergslagsbacken.
När nu Brotorpsskolan utökas och en ny högstadieskola anläggs sida vid
sida, samtidigt som mattransporter kommer att angöra i närheten av det
planerade tillagningsköket har arbetsgruppen enats om att försöka hitta
en lösning som medför minimal risk för barn med flera trafikanter.
Den fjärde hållplatsen kommer förutom skolskjutsar och privat
hämtande/lämnande av elever även att behöva organiseras upp för att
kunna låta Regionbussar och personal att passera/parkera.

Ärendets beredning
Arbetsgruppen har under ledning av projektledare Irene Eriksson, BUN
och fastighetsägare FALAB dels tittat på var de olika huskropparna ska
placeras, dels vad de ska innehålla. Vidare har ett omfattande arbete
lagts ner på att lösa logistiken runt hela anläggningen innebärande att
man sökt lösning på följande frågor:



Var ska linje/regionbussarna angöra och hur många samtidigt
Var ska skolskjutsarna angöra och hur många samtidigt
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Var ska föräldrar angöra för att lämna sina barn och ibland när
behovet så påkallar, följa barnet till rätt skolsal och därmed
lämna bilen en kortare stund. Och hur många beräknas finnas i
området samtidigt.
Var ska varuleveranser lämnas och eventuella utleverenser av
färdig mat levereras
Var ska personal kunna parkera sina bilar om man inte går eller
använder cykel

I samband med att ovanstående utretts, har även frågor ställts var
Allmänheten ska passerar området efter det att den genomgående GCvägen stängts av.
Det förslag som arbetsgruppen enats om är att anlägga en ny GC-väg
längs med Ishockeygatan i dess nuvarande dragning (återvändsgränd)
samt att förlänga Ishockeygatan ner till Siggebohyttevägen inklusive en
ny GC-väg även längs med den sträckningen.
Vidare föreslås att en GC-väg anläggs längs med Siggebohyttevägen
från Ishockeygatan och österut förbi skolområdet.
Totalt blir det 150 meter ny väg (Ishockeygatan) till en beräknad kostnad
om 750 tkr och en ny GC-väg Ishockeygatan – Siggebohyttevägen) om
ca 700 meter till en beräknad kostnad om 2.1 mkr.
SWECO har beräknat kostnaden för att ordna till angöringar för buss,
skolskjutsar och privatbilister till ca 10 mkr. Kostnaden för
varutransporter och personalparkeringar kommer att ingå i kostnaden för
den nya Högstadieskolan.
Ungefär 75%, ca 7,5 mkr, skulle kunna utgöra sådan investering där man
kan söka bidrag ur Länstransportplanemedel, eftersom det gäller att
anlägga en säker bussangöring med anpassning för nu gällande regler.
En sådan ansökan måste lämnas in i början av september 2017 för att
bidrag ska kunna erhållas till år 2018.
Vidare måste kommunen avsätta investeringsmedel för åtgärden. Den
del som faller på Barn- och utbildningsförvaltningen, 2.5 mkr, bör
bekostas av FALAB och då justeras hyran för Brotorpsskolan och den
nya Högstadieskolan.
Den del som ska bekosta Bussangöring och skolskjutsangöring bekostas
av Tillväxtförvaltningen som i så fall behöver ett tillskott av
budgetmedel för samma år med 7,5 mkr. Bidrag kommer att sökas med
50% för Tillväxtförvaltningens andel, under förutsättning att kommunen
ställer sig bakom en sådan ansökan.
Vidare behövs ett tillskott i Tillväxtförvaltningens investeringsbudget
för den nya GC-vägen längs med Ishockeygatan och Siggebohyttevägen
med 2,1 mkr. Även denna investering kommer, under förutsättning att
kommunen ställer sig bakom, att ligga som underlag för en
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bidragsansökan ur Länstransportplanens GC-pott om 50% av
investeringen.
Slutligen behöver BKT:s investeringsmedel utökas med 750 tkr för att
kunna genomföra byggnationen av ytterligare 150 meter gata i
Ishockeygatans förlängning söderut.

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Tillväxtförvaltningen initierar föreslagna åtgärder i samråd med Barnoch utbildningsförvaltningen, så att ärendet aktualiseras till
Budgetberedningen i dess överläggningar gällande drift- och
investeringsbudget för åren 2018-19.
Totalt gäller det 9,6 mkr som tillskott i Tillväxtförvaltningens
investeringsbudget och 750 tkr som tillskott i BKT:s investeringsbudget
för nya vägar.
De investeringar som genomförs inom ramen för BUN:s verksamhet kan
antingen ske genom investeringsbudget eller som framtida hyra,
debiterad av FALAB.
Tillväxtförvaltningen bedömer att ovanstående investeringar är
nödvändiga för att den planerade Högstadieskolan och den utbyggda
Brotorpsskolan ska kunna fungera i framtiden. Om investeringarna inte
genomförs kommer sannolikt kaos att råda och stor risk för fatala
olyckor att föreligga.

Konsekvenser
Åtgärden att anlägga en helt ny angöring för bussar och privatbilister vid
den planerade Högstadieskolan och utbyggnationen av Brotorpsskolan
finns inte med i kommunens Verksamhetsplan för kommande
investeringar, men är angelägen utifrån en riskbedömning som gjorts av
Barn- och utbildningsförvaltningen, Länstrafiken och
Tillväxtförvaltningen gemensamt. Om ingen anpassning sker finns stor
risk för att olyckor kan inträffa., med mer eller mindre allvarlig utgång.
Då budgetbelopp saknas önskar Barn- och utbildningsförvaltningen,
BKT och Tillväxtförvaltningen att drifts- respektive
investeringsbudgetarna anpassas för åren 2018-19 så att planerna på en
ny högstadieskolan mm kan fullföljas

Merit Israelsson
Förvaltningschef

Gunnar Jaxell
Handläggare
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Meddelas för åtgärd:
Ärendet bör remitteras till BUN innan KS för frågan vidare.
Ekonomichefen
För kännedom:
Irene Eriksson
FALAB
BKT

13. Trafiksäkerhetsåtgärder - Björkhagaskolan
Ärendebeskrivning
Björkhagaskolan är en skola med ca 400 elever och verksamheten omfattar förskoleklass
till årskurs 6. För eleverna i F-3 finns en integrerad fritidsverksamhet och för 4-6 finns en
fritidsklubb och fritidsgård. På skolan finns även en specialklass för elever med autism där
upptagningsområdet är hela kommunen. Skolans ledning organiseras med en rektor som
har huvudansvar och som stöd finns 2 biträdande rektorer.
Björkhagaskolan invigdes i augusti 2001 och planlösningen är framarbetad utifrån en
grundlig pedagogisk diskussion bland personal. Här finns spännande planlösningar och
ändamålsenliga lokaler med mycket ljus och rymd. Skolan erbjuder en fantastisk utemiljö
som inbjuder till lek och samvaro.
Skolan ligger centralt i ett bostadsområde med blandad bebyggelse. Här finns närhet både
till stadens centrum och natursköna omgivningar.
Skolan har nu fugerat ca 15 år och vissa problem relaterade till hämtning och lämnande av
barn har aktualiserats och bedöms av barn- och utbildningsförvaltningen som riskfyllda.

I samband med en planerad nedläggning av Kristinaskolan beräknas ca hälften av
eleverna därifrån överföras till Björkhagaskolan. Det torde försämra trafiksituationen
ytterligare och öka risken för olyckor. Det planerade elevantalet efter hopslagning av
Björkhagaskolan och delar av Kristinaskolan blir uppskattningsvis ca 550 elever.

Då barn- och utbildningsförvaltningen bedömt den aktuella trafiklösningen som farlig
och risken för att en allvarlig olycka kan inträffa högst sannolik, har man kontaktat
konsultföretaget SWECO, som har tagit fram ett förslag till lösning.

Man har lämnat ett förslag som innebär att en besöksparkering lokaliseras närmast
Björkyttevägen. Därefter tillskapas två separata av- och påstigningsfält, där det närmast
skolan är för busstrafik och det andra för persontrafik. Gångstråk anläggs mellan de olika
delarna och säkra gångstråk lotsar elever och andra in mot skolan eller det omvända.

En separat handikapparkering anläggs närmast skolan.
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SWECO har beräknat investeringen till ca 4.8 mkr. Ca två tredjedelar, ca 2,8 mkr, skulle
kunna utgöra sådan investering där man kan söka bidrag ur Länstransportplanemedel,
eftersom det gäller att anlägga en säker bussangöring med anpassning för nu gällande
regler.

En sådan ansökan måste lämnas in i början av september 2017 för att bidrag ska kunna
erhållas till år 2018.

Vidare måste kommunen avsätta investeringsmedel för åtgärden. Den del som faller på
Barn- och utbildningsförvaltningen, 2 mkr, bör bekostas av FALAB och då justeras hyran
för Björkhagaskolan.

Den del som ska bekosta bussangöring och skolskjutsangöring bekostas av
tillväxtförvaltningen som i så fall behöver ett tillskott av budgetmedel för samma år med
2,8 mkr. Bidrag kommer att sökas med 50 % för tillväxtförvaltningens andel, under
förutsättning att kommunen ställer sig bakom en sådan ansökan.

Näringslivsenheten föreslår i en tjänsteskrivelse från infrastrukturansvarig Gunnar Jaxell
daterad den 25 oktober 2016 att utskottet ska besluta:

•

•

Att remittera ärendet till BUN, som själva får äska medel för en höjning av
hyran för Björkhagaskolan pga anpassningar för personalparkeringar mm som
planeras att genomföras av FALAB, samt att därefter föra ärendet vidare till
Kommunstyrelsen.
Att ansöka hos budgetberedningen om att 2,8 mkr avsätts i 2018-års
investeringsbudget i Tillväxtförvaltningens investeringsbudget för byggnation av
ny bussangöring vid Björkhagaskolan.

13.1. Handlingar
Björkhagaskolan - trafiksäkerhetsåtgärder vid angöring.pdf (inkluderad nedan)
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-10-25
Tillväxtförvaltningen
Gunnar Jaxell
0581-81203
Gunnar.jaxell@lindesberg.se

p. 2016.3493
2016-10-31
Dnr 2016/397

Tillväxtutskottet
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen

Trafiksäkerhetsåtgärder - Björkhagaskolan
Förslag till beslut
Näringslivsavdelningen föreslår utskottet besluta
 Att remittera ärendet till BUN, som själva får äska medel för en
höjning av hyran för Björkhagaskolan pga anpassningar för
personalparkeringar mm som planeras att genomföras av
FALAB, samt att därefter föra ärendet vidare till
Kommunstyrelsen
 Att ansöka hos budgetberedningen om att 2,8 mkr avsätts i 2018års investeringsbudget i Tillväxtförvaltningens
investeringsbudget för byggnation av ny bussangöring vid
Björkhagaskolan.
Ärendebeskrivning
Björkhagaskolan är en skola med ca 400 elever och verksamheten
omfattar förskoleklass till årskurs 6. För eleverna i F-3 finns en
integrerad fritidsverksamhet och för 4-6 finns en fritidsklubb och
fritidsgård. På skolan finns även en specialklass för elever med autism
där upptagningsområdet är hela kommunen. Skolans ledning organiseras
med en rektor som har huvudansvar och som stöd finns 2 biträdande
rektorer.
Björkhagaskolan invigdes i augusti 2001 och planlösningen är
framarbetad utifrån en grundlig pedagogisk diskussion bland personal.
Här finns spännande planlösningar och ändamålsenliga lokaler med
mycket ljus och rymd. Skolan erbjuder en fantastisk utemiljö som
inbjuder till lek och samvaro.
Skolan ligger centralt i ett bostadsområde med blandad bebyggelse. Här
finns närhet både till stadens centrum och natursköna omgivningar.
Skolan har nu fugerat ca 15 år och vissa problem relaterade till hämtning
och lämnande av barn har aktualiserats och bedöms av Barn- och
utbildningsförvaltningen som riskfyllda.

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
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http://www.lindesberg.se
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Bankgiro 821-3134
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Följande synpunkter har framförts i samband med kartläggning av
problematiken:







Bussarna har svårt att angöra på anvisad plats för att lämna och
hämta barn, då andra trafikanter blockerar platserna,
I dagsläget är det en in- och utfart när både bussar och
privatbilister ska lämna/hämta barn vid skolan
Föräldrar använder inte de anvisade platserna för privatbilister
utan använder bussangöringarna. I förlängningen innebär det att
elever, för att komma till skolan, måste korsa körbanan med
vidhäftande risker som uppstår när alla har bråttom till eller från
skolan och uppmärksamheten kanske inte är på rätt focus.
Skolan har under en längre tid försökt att på föräldramöten
påverka de som skjutsar barn till och från skolan själva att inte
utnyttja bussangöringarna, dock utan större framgång.
Slutligen angörs personalparkeringen genom samma infart som
bussar och föräldrar nyttjar, vilket ökar förvirringen.

I samband med en planerad nedläggning av Kristinaskolan beräknas ca
hälften av eleverna därifrån överföras till Björkhagaskolan. Det torde
försämra trafiksituationen ytterligare och öka risken för olyckor. Det
planerade elevantalet efter hopslagning av Björkhagaskolan och delar av
Kristinaskolan blir uppskattningsvis ca 550 elever.
Ärendets beredning
Då Barn- och utbildningsförvaltningen bedömt den aktuella
trafiklösningen som farlig och risken för att en allvarlig olycka kan
inträffa högst sannolik, har man kontaktat konsultföretaget SWECO,
som har tagit fram ett förslag till lösning.
Man har lämnat ett förslag som innebär att en besöksparkering
lokaliseras närmast Björkyttevägen. Därefter tillskapas två separata avoch påstigningsfält, där det närmast skolan är för busstrafik och det
andra för persontrafik. Gångstråk anläggs mellan de olika delarna och
säkra gångstråk lotsar elever och andra in mot skolan eller det omvända.
En separat handikapparkering anläggs närmast skolan.
SWECO har beräknat investeringen till ca 4.8 mkr. Ca två tredjedelar, ca
2,8 mkr, skulle kunna utgöra sådan investering där man kan söka bidrag
ur Länstransportplanemedel, eftersom det gäller att anlägga en säker
bussangöring med anpassning för nu gällande regler.
En sådan ansökan måste lämnas in i början av september 2017 för att
bidrag ska kunna erhållas till år 2018.
Vidare måste kommunen avsätta investeringsmedel för åtgärden. Den
del som faller på Barn- och utbildningsförvaltningen, 2 mkr, bör
bekostas av FALAB och då justeras hyran för Björkhagaskolan.
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Den del som ska bekosta Bussangöring och skolskjutsangöring
bekostas av Tillväxtförvaltningen som i så fall behöver ett tillskott av
budgetmedel för samma år med 2,8 mkr. Bidrag kommer att sökas med
50% för Tillväxtförvaltningens andel, under förutsättning att kommunen
ställer sig bakom en sådan ansökan.

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Tillväxtförvaltningen initierar föreslagna åtgärd i samråd med Barn- och
utbildningsförvaltningen, så att ärendet aktualiseras till
Budgetberedningen i dess överläggningar gällande drift- och
investeringsbudget för år 2018.
Konsekvenser
Åtgärden att anlägga en helt ny angöring för bussar och privatbilister vid
Björkhagaskolan finns inte med i kommunens Verksamhetsplan för
kommande investeringar, men är angelägen utifrån en riskbedömning
som gjorts av Barn- och utbildningsförvaltningen. Om ingen förändring
sker finns stor risk för att olyckor kan inträffa., med mer eller mindre
allvarlig utgång.
Då budgetbelopp saknas önskar Barn- och utbildningsförvaltningen och
Tillväxtförvaltningen att drifts- och investeringsbudgeten för år 2018
utökas med en beräknad hyreshöjning för BUF och investeringsmedel
till Tillväxtförvaltningen om ca 2,8 mkr för föreslagen åtgärd.

Merit Israelsson
Förvaltningschef

Gunnar Jaxell
Handläggare

Meddelas för åtgärd:
Ärendet bör remitteras till BUN innan KS för frågan vidare.
Ekonomichefen
För kännedom:
Irene Eriksson
FALAB
Bilagor:

14. Stängning av plankorsning i Lindesbergs tätort
Ärendebeskrivning

Från Trafikverket har kontakt tagits med kommunen för att undersöka möjligheten att
stänga plankorsningen över järnvägen vid Lidl, där Kristinavägen och Schröders backe
möts.

Bakgrunden till förfrågan är att Trafikverket erhållit extra medel för att förbättra
kollektivtrafiken på landsbygden och i mindre orter. Projektet är 3-årigt.

De förbättringar som kan komma ifråga i Lindesbergs kommun är främst att genomföra
samtidiga möten för tåg på platser där mötesspår finns. Mötesspår finns på ett flertal
ställen i kommunen men det är speciellt två ställen som är aktuella. Dels Lindesbergs
tätort och dels vid mötesspåret i Vedevåg.
På båda platserna korsas mötesspåren av en överfart för bilar, vilket inte är tillåtet vid
samtidigt möte, enligt regler gällande för Trafikverket.

I Vedevåg kommer man att lösa problemet genom att stänga korsningen där Storövägen
korsar järnvägen och i stället anlägga en ny väg, inklusive ny bro, på södra sidan av
järnvägen med utgångspunkt från Hallencreutz väg och den plankorsning som finns där.
På det stället är järnvägen enkelspårig.

I Lindesberg föreslås att plankorsningen vid Lidl stängs och i stället erbjöd man sig att
anlägga en gång- och cykelbro över järnvägen på samma ställe. Underdelen på bron
skulle hamna ca 7 meter över marken för att gå fri för järnvägens elförsörjning.

Den planerade åtgärden, med samtidigt möte, kommer att innebära kortare gångtider för
persontågen (kollektivtrafiken) förbi Lindesberg, vilket i sig kan möjliggöra ett tågstopp
i Vedevåg. Vidare kommer bomfällningar i Lindesberg att bli betydligt kortare än för
närvarande.
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Näringslivsenheten föreslår i en tjänsteskrivelse från infrastrukturansvarig Gunnar Jaxell
daterad den 24 oktober 2016 att utskottet ska föreslå utskottet besluta:

Att remittera ärendet till BMB och BKT för inhämtande av synpunkter rörande en eventuell
stängning av plankorsningen vid Schröders backe

Att anta Förvaltningens förslag till handlingsplan i vilken kommunen tillstyrker stängningen
av plankorsningen under förutsättning att avtal tecknas om genomförande av namngivna
åtgärder för att tillgängligheten till framförallt den nya Vårdcentralen inte kommer att
hämmas.

Att uppdra åt förvaltningen att förhandla fram ett förslag till lösning att presenteras när
avtalsförslag föreligger.
14.1. Handlingar
Stängning av plankorsning i Lindesberg.pdf (inkluderad nedan)
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-10-24
Tillväxtförvaltningen
Gunnar Jaxell
0581-81203
Gunnar.jaxell@lindesberg.se

p. 2016.3491
2016-10-31
Dnr 2016/369

Tillväxtutskottet
Kommunstyrelsen

Stängning av plankorsning i Lindsbergs tätort
Förslag till beslut
Näringslivsavdelningen föreslår nämnden besluta
 Att remittera ärendet till BMB och BKT för inhämtande av
synpunkter rörande en eventuell stängning av plankorsningen vid
Schröders Backe
 Att anta Förvaltningens förslag till handlingsplan i vilken
kommunen tillstyrker stängningen av plankorsningen under
förutsättning att avtal tecknas om genomförande av namngivna
åtgärder för att tillgängligheten till framförallt den nya
Vårdcentralen inte kommer att hämmas.
 Att uppdra åt förvaltningen att förhandla fram ett förslag till
lösning att presenteras när avtalsförslag föreligger.
Ärendebeskrivning
Från Trafikverket har kontakt tagits med kommunen för att undersöka
möjligheten att stänga plankorsningen över järnvägen vid Lidl, där
Kristinavägen och Schröders Backe möts.
Bakgrunden till förfrågan är att Trafikverket erhållit extra medel för att
förbättra Kollektivtrafiken på Landsbygden och i mindre orter. Projektet
är 3-årigt.
De förbättringar som kan komma ifråga i Lindesbergs kommun är främst
att genomföra samtidiga möten för tåg på platser där mötesspår finns.
Mötesspår finns på ett flertal ställen i kommunen men det är speciellt två
ställen som är aktuella. Dels Lindesbergs tätort och dels vid mötesspåret
i Vedevåg.
På båda platserna korsas mötesspåren av en överfart för bilar, vilket inte
är tillåtet vid samtidigt möte, enligt regler gällande för Trafikverket.
I Vedevåg kommer man att lösa problemet genom att stänga korsningen
där Storövägen korsar järnvägen och i stället anlägga en ny väg,
inklusive ny bro, på södra sidan av järnvägen med utgångspunkt från
Hallencreutz väg och den plankorsning som finns där. På det stället är
järnvägen enkelspårig.
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Besöksadress
Stentäppsgatan 5
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I Lindesberg föreslås att plankorsningen vid Lidl stängs och i stället
erbjöd man sig att anlägga en gång- och cykelbro över järnvägen på
samma ställe. Underdelen på bron skulle hamna ca 7 meter över marken
för att gå fri för järnvägens elförsörjning.
Undertecknad och representant för BMB ställde sig frågande till en GCbro på mellan sju och nio meter över markplan mitt i centrala
Lindesberg, men kunde överväga att stänga plankorsningen om
alternativa tillfarts-/frånfartsvägar till den planerade Vårdcentralen på
östra sidan om järnvägen kunde utredas och bekostas inom ramen för
projektet samt att man planerade för en ny tunnel, att förbinda östra och
västra delarna av centrala Lindesberg.
Den planerade åtgärden, med samtidigt möte, kommer att innebära
kortare gångtider för persontågen (Kollektivtrafiken) förbi Lindesberg,
vilket i sig kan möjliggöra ett tågstopp i Vedevåg. Vidare kommer
bomfällningar i Lindesberg att bli betydligt kortare än för närvarande.
Ärendets beredning
Ärendet har i ett första skede presenterats av Trafikverket för
undertecknad och representant för BMB. Vidare har Trafikverket även
presenterat förslaget för kommunledningen, inklusive politiken, vid det
årliga samrådet mellan Lindesbergs kommun och Trafikverket, vid
vilket båda parter presenterar uppkomna problem eller frågor inför
framtiden.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Åtgärden att stänga plankorsningen vid Lidl är en åtgärd som inte kan
genomföras utan att man grundligt utreder nuvarande och eventuellt
framtida flöden av de olika trafikantslagen, framförallt med tanke på den
planerade byggnationen av en ny Vårdcentral öster om järnvägen, för
hela tätorten Lindesberg.
Frågeställningen berör såväl infrastruktur som trafikflöden och
tillgänglighet i största allmänhet. Vidare är det en utformningsfråga för
tätorten.
Trafikverket har åtagit sig att utreda följande:
 Hur fotgängare och cyklister bör korsa järnvägen i framtiden.
Lokaliseringen behöver inte vara låst till Schröders backe, utan
kan anläggas på alternativ plats,
 Utreda hur Lindesbergs plattform kan uppfylla dagens krav på
plattformar.
 Utreda möjligheten att använda/bygga om arbetsspåret i
Lindesberg till kortare mötesspår.
 Förutom ovanstående ska utredningen även låta göra en
trafikanalys av vad konsekvenserna blir av att plankorsningen
över Schröders Backe slopas. Gällande biltrafiken behöver man
veta vad det innebär för ytterligare belastning på
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omledningsvägarna. För fotgängare och cyklister bör kapacitet i
befintlig gångtunnel analyseras (vilka flöden av gångare och
cyklister som passerar plankorsningen idag, kan detta hanteras i
tunneln/övrig plankorsning? Hur blir den trafikala
omfördelningen i staden?)
Samtidigt bör BMB göra analyser utifrån sin horisont för att kunna ta
ställning när mer information finns.
Frågan är av sådan art att Näringslivsavdelningen inte ensamma kan ta
ställning.
Frågan bör i stället underställas politiskt beslutsfattande då det rör sig
om en stor, betydelsefull åtgärd mitt i centrala Lindesberg. Sannolikt bör
även BMB och BKT:s synpunkter omgående inhämtas för att
Kommunstyrelsen ska kunna fatta ett väl underbyggt beslut i frågan.
Förvaltningens förslag till handlingsplan är att man tillstyrker
stängningen av plankorsningen under förutsättning att avtal tecknas om
genomförande av namngivna åtgärder för att tillgängligheten till
framförallt den nya Vårdcentralen inte kommer att hämmas.

Merit Israelsson
Förvaltningschef

Gunnar Jaxell
Handläggare

Meddelas för åtgärd:
BMB och BKT
Här skriver du vilka som ska få beslutet för att utföra något, har någon
tilldelats ett uppdrag ska den personens namn stå här.
För kännedom:
Här skriver du vilka som kan behöva veta vad beslutet blev, men som
inte behöver vidta någon åtgärd.
Bilagor:
Här redovisar du eventuella bilagor.

15. Ny gång- och cykelväg i Vedevåg mellan Oxhagen och Hallencrieutz
väg
Ärendebeskrivning
Under sommaren 2016 har Trafikverket genomfört en andra etapp när det gäller att
förstärka järnvägen mellan Frövi och Grängesberg/Borlänge. Etappen sträckte sig från
Vedevåg till Lindesberg.

I samband med arbetet att byta underlag på järnvägen skapade entreprenören en
arbetsväg parallellt med järnvägen mellan Oxhagen och Hallencreutz väg i Vedevåg.

Kommunen fick frågan om man ville att vägen skulle vara kvar eller inte och om ja, tog
kommunen det framtida ansvaret för skötseln av vägen. Tillväxtutskottet har vid tidigare
sammanträde tillstyrkt att kommunen tar över skötseln.

För någon vecka sedan inbjöds kommunen och Bergslagens kommunalteknik (BKT)
att inspektera vägen tillsammans med Trafikverket. I samband med besiktningen
konstaterades att Trafikverkets entreprenör iordningställt en mycket bra väg, inklusive en
stark bro över bäck som korsade vägen och Järnvägen.

Det enda som i princip återstod var att asfaltera vägen och justera och lackera bro, samt
sätta upp hinder i vardera änden av vägen för att förhindra biltrafik. Vidare att sätta upp
några räcken för att förhindra att man glider av vägen i kurva och före och efter bron.
Bortsett från asfalteringen så åtog sig Trafikverket att ombesörja åtgärderna.

BKT åtog sig att undersöka kostnaden för att asfaltera sträckan och både BKT och
Kommunen skulle undersöka möjligheten att kanalisera medel för att möjliggöra en
asfaltering av den nya gång- och cykelvägen i höst innan vintern.

Förvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse från infrastrukturansvarig Gunnar Jaxell daterad
den 24 oktober 2016 att utskottet ska besluta att bekosta asfaltering av nyanlagd gångoch cykelvägen i Vedevåg mellan Oxhagen och Hallencreutz väg med 150 000 ur anslaget
för landsbygdsutveckling.
Sida 21 av 30

15.1. Handlingar
Ny GC-väg i Vedevåg - kostnad för asfaltering.pdf (inkluderad nedan)

Sida 22 av 30

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-10-24
Tillväxtförvaltningen
Gunnar Jaxell
0581-812 03
Gunnar.jaxell@lindesberg.se

p. 2016.3487
2016-10-31
Dnr 2016/394

Tillväxtutskottet

Ny gång- och cykelväg i Vedevåg mellan Oxhagen och
Hallencrieutz väg
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår utskottet besluta:
Att

bekosta asfaltering av nyanlagd GC-väg i Vedevåg mellan
Oxhagen och Hallencreutz väg med 150 tkr ur anslaget för
Landsbygdsutveckling.

Ärendebeskrivning
Under sommaren 2016 har Trafikverket genomfört en andra etapp när
det gäller att förstärka järnvägen mellan Frövi och
Grängesberg/Borlänge. Etappen sträckte sig från Vedevåg till
Lindesberg.
I samband med arbetet att byta underlag på järnvägen tillskapade
entreprenören en arbetsväg parallellt med järnvägen mellan Oxhagen
och Hallencreutz väg i Vedevåg.
Kommunen fick frågan om man ville att vägen skulle vara kvar eller inte
och om ja, tog kommunen det framtida ansvaret för skötseln av vägen.
TU har vid tidigare sammanträde tillstyrkt att kommunen tar över
skötseln.
För någon vecka sedan inbjöds kommunen och BKT att inspektera
vägen tillsammans med Trafikverket. I samband med besiktningen
konstaterades att Trafikverkets entreprenör iordningställt en mycket bra
väg, inklusive en stark bro över bäck som korsade vägen och Järnvägen.
Det enda som i princip återstod var att asfaltera vägen och justera och
lackera bro, samt sätta upp hinder i vardera änden av vägen för att
förhindra biltrafik. Vidare att sätta upp några räcken för att förhindra att
man glider av vägen i kurva och före och efter bron. Bortsett från
asfalteringen så åtog sig Trafikverket att ombesörja åtgärderna.
BKT åtog sig att undersöka kostnaden för att asfaltera sträckan och både
BKT och Kommunen skulle undersöka möjligheten att kanalisera medel
för att möjliggöra en asfaltering av den nya GC-vägen i höst innan
vintern.
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Ärendets beredning
Näringslivsavdelningen har tidigare presenterat den nya ”Skänkta” GCvägen för Tillväxtförvaltningen. Efter det har BKT och Kommunen
besiktigat sträckan samt kommit överens med Trafikverket vilka delar
som vardera part kommer att ansvara för i framtiden. Sådant avtal håller
på att tas fram. Framtida skötsel har lagts på BKT.
Vid besiktning framkom att vägen var så väl framställd att det enda som
återstod var asfaltering för att erhålla en bättre gå- och cykelyta samt
lägre underhåll ett antal år framöver.
BKT uppskattade kostnaden för asfaltering till ca 150.000 kronor. Dessa
medel saknas i både Tillväxtförvaltningens och BKT:s budgetanslag.
Men vid kontakt med Lantbygdsutvecklaren i kommunen framkom att
åtgärder för bättre framkomlighet på landsbygden och mindre orter kan
bekostas ur anslaget Landsbygdsåtgärder. Dock efter politiskt beslut i
ärendet.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Näringslivsavdelningen har efter besiktning av den nyanlagda GC-vägen
i Vedevåg föreslagit att vägen beläggs med asfalt för att inte det gedigna
underarbetet ska raseras, dels för att de som kommer att nyttja vägen ska
kunna få en bra gång- och cykelväg, dels för att underhållet och skötseln
blir både enklare och billigare under ett antal år framöver.
Bron kommer Trafikverket att ansvara för fortsättningsvis.
Efter kontakt med Landsbygdsutvecklaren föreslås att asfalteringen
bekostas ur kontot för Landsbygdsutveckling med 150 tkr.

Merit Israelsson
Förvaltningschef

Delges:

Ekonomiavdelningen
Landsbygdsutvecklare
BKT

Gunnar Jaxell
Handläggare

16. Utredning av möjligheten till fler korttidsparkeringsplatser i centrala
Lindesberg
Ärendebeskrivning
Som största ort i kommunen har Lindesberg affärslokaler, oftast i bottenplan, på ett stort
antal fastigheter. I en mindre ort som Lindesberg används tyvärr bilen som kundvagn med
påföljd att man söker en parkeringsplats nära den affär man planerar att besöka. Detta
gör man i konkurrens med människor som bor eller arbetar i samma eller närliggande
fastigheter som affären är lokaliserad i.

Konkurrensen om parkeringsplatser är ett ständigt samtalsämne i tätorten och
Näringslivsavdelningen får ofta förfrågningar om man inte kan initiera tillskapandet av flera
parkeringsplatser.

Åtgärder som vidtagits de senaste åren är bland annat att måla upp ett antal p-platser på
tvärgator, samt införande av tre timmars parkering med p-skiva.
Ca 100 parkeringsplatser har anlagts öster om järnvägen, men de fungerar mer som
pendlarparkeringsplatser där man parkerar 24 timmar eller upp till 7 dygn.

Förvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse från infrastrukturansvarig Gunnar Jaxell daterad
den 31 oktober 2016 att utskottet ska besluta:

Att anlita en konsult som kartlägger möjligheterna att tillskapa flera
korttidsparkeringsplatser i centrala Lindesberg, samt

Att kostnaden därför belastar Näringslivsavdelningens konto för detaljplaner och
utredningar.
16.1. Handlingar
Parkeringsplatser i Lindesberg 2016.pdf (inkluderad nedan)
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-10-31
Tillväxtförvaltningen
Gunnar Jaxell
0581-812 03
Gunnar.jaxell@lindesberg.se

p. 2016.3495
2016-10-31
Dnr 2016/398

Tillväxtutskottet

Brist på parkeringsplater – Centrala Lindesberg
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår utskottet besluta:
Tillväxtutskottet beslutar,



Att anlita en konsult som kartlägger möjligheterna att tillskapa
flera korttidsparkeringsplatser i centrala Lindesberg, samt
Att kostnaden därför belastar Näringslivsavdelningens konto för
detaljplaner och utredningar.

Ärendebeskrivning
Som största ort i kommunen har Lindesberg affärslokaler, oftast i
bottenplan, på ett stort antal fastigheter. I en mindre ort som Lindesberg
används tyvärr bilen som kundvagn med påföljd att man söker en
parkeringsplats nära den affär man planerar att besöka. Detta gör man i
konkurrens med människor som bor eller arbetar i samma eller
närliggande fastigheter som affären är lokaliserad i.
Konkurrensen om parkeringsplatser är ett ständigt samtalsämne i tätorten
och Näringslivsavdelningen får ofta förfrågningar om man inte kan
initiera tillskapandet av flera parkeringsplatser.
Åtgärder som vidtagits de senaste åren är bland annat att måla upp ett
antal p-platser på tvärgator, samt införande av tre timmars parkering
med p-skiva.
Ca 100 parkeringsplatser har anlagts öster om järnvägen, men de
fungerar mer som pendlarparkeringsplatser där man parkerar 24 timmar
eller upp till 7 dygn.
Ärendets beredning
På senaste tiden har förvaltningen blivit uppvaktad av ett flertal
näringsidkare som framställt önskemål om flera parkeringsplatser i
centrala Lindesberg. Det har gällt både befintliga näringsidkare och
sådana som är intresserade av att etablera sig i centralorten.

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015

2
Förvaltningschefen har även promenerat runt med näringsidkare för att
inventera och ta emot förslag till förbättringar.
Kommunens trafikingenjör slutade sin anställning under sensommaren
och ersättare kommer inte att anställas. I stället har man under hösten en
inhyrd konsult som arbetar en dag per vecka för att hålla verksamheten
flytande. Efter årsskiftet kommer BKT att handlägga trafikfrågor.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Näringslivsavdelningen är medveten om att bil utgör en viktig del i
befolkningens transporter, framförallt vid inköp. Konkurrensen med det
nystartade handelsområdet mitt emot Meritor innebär att kunderna kan
parkera nära handelsområdets affärer och för att inte tappa kunder i
onödan önskas flera parkeringsplatser i centrala Lindesberg.
Förvaltningen anser därför att en konsultledd utredning bör genomföras
för att kartlägga eventuella potentialer för tillskapande av flera
parkeringsplatser i centrala Lindesberg.
Kostnaden för konsulten kan tas från Näringslivsavdelningens plan- och
utredningskonto. Utredningen torde inte kosta mer än 100.000 kronor.

Merit Israelsson
Förvaltningschef

Gunnar Jaxell
Handläggare

17. Svar på ansökan om medel från Naturvårdsverket- Frövi bangård handlingar tillkommer
17.1. Handlingar
4825_001.pdf (inkluderad nedan)
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18. Fastställande av målvärde 2017 för indikator gällande fritidsfrågor
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19. Information om förhandling om feriejobb 2017
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20. Information om hot och våld
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21. Överlämnande av resultat från enkätundersökning från
målområdesberedningen för attraktivitet och infrastruktur
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2016 att kommunstyrelsen ansvarar för
att respektive frågor överlämnas till rätt instans.

På den politiska beredningen den 12 oktober 2016 bestämdes det att ärendet skulle
överlämnas till tillväxtutskottet för beredning.
21.1. Handlingar
Målområdesberedningen för Attraktivitet och Infrastruktur slutrapport 160805(1).pdf
(inkluderad nedan)
Bilaga 1 - Pappersenkät från beredningen för attraktivitet och infrastruktur_1.pdf
(inkluderad nedan)
Bilaga 2 Rapport enkät målområdesberedning 20160613_1(1).pdf (inkluderad nedan)
Bilaga 3 Närvaro Målområdesberedning_1.pdf (inkluderad nedan)
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Målområdesberedningen för Attraktivitet och Infrastruktur

Beredningsledare:

Christina Pettersson ( C )

Övriga Ledamöter:

Jenny Larsson ( C )
Jonas Kleber ( C )
Daniel Andersson ( S )
Ulla Lundqvist ( S )
Bo Stenberg ( S )
Viktoria Johansson ( S )
Ulf Axelsson ( V )
Mats Seijbolt ( SD )
Kenneth Danielsson ( SD )
Tomas Klockars ( M )
Christian Kokvik ( M )
Inger Griberg ( MP )

Tjänstemannastöd:

Isabella Lohse BMB
Jesper Almlöf Tillväxtförvaltningen
Roger Sixtensson FALAB/LIBO
Lena Åström Kommunledningskontoret
Helena Randefelt Kanslienheten
Jonas Andersson Tillväxtförvaltningen

p. 2016.2927
2015/497
2016-09-09

Beredningen tillsattes av Lindesbergs kommunfullmäktige i juni 2015. Uppstartsmöte hölls i oktober
2015. Beredningen har träffats som grupp i mötesform sju gånger och i övrigt, enskilt eller i par, ett
större antal tillfällen vid uppsökande verksamhet. Beredningen har bytt beredningsledare under
oktober 2015. Då formen att arbeta med beredningar är nytt för KF uppstod det ett antal frågetecken
under hösten 2015 och nya rutiner skapades.
Beredningen har avgränsat frågeställningen för att utröna vad attraktivt boende innebär för de
tillfrågade, inte fokusera på fysisk placering i kommunen.
Syftet är inte att presentera några förslag till medborgarna utan att ställa öppna frågor och lyssna in
synpunkter. Dialogformen som valdes är enkätform (se bilaga 1) med utgångspunkt från den enkät
som användes till Lindesberg stads FÖP. Frågorna anpassades till att gälla Lindesbergs kommun
oavsett ort.
Enkäten är webbaserad och har kompletterats med uppsökande verksamhet vid strategiska platser
och föreningsmöten där även utskrivna enkäter har delats ut. Webbenkäten har funnits på
kommunens hemsida och informationsmail om dess existens har gått ut till ett stort antal föreningar.
Intresset har varit stort i samband med den uppsökande verksamheten, antalet inkomna svar ligger
högre än liknande enkäter Lindesbergs kommun ansvarat för. Den uppsökande verksamheten har
fokuserat på mindre orter och beredningen anser att FÖP-arbetet som genomförts i Lindesberg stad
och kommer att genomföras i Frövi är tillräckligt underlag för dessa orter.

Enkätresultatet redovisas i en sammanställning (se bilaga 2) där slutligen 446 stycken medborgare
besvarade enkäten. Av dessa var 433 bosatta i kommunen. Bostadsorterna de svarande
representerar har en geografiskt god spridning men med viss tyngdpunkt på Fellingsbro.
Bostadsformerna de svarande bor i har en klar övervikt för egna hem och då framförallt villa, drygt
60 %, samt att boende på gård/lantbruk drygt 20 % av de svarande. Nämnvärt är att också att över 50
% av de svarande arbetspendlar till annan ort. Genus- och åldersfördelningen får anses som mycket
god.
Märkbart är även det stora antalet frisvar under kommentarer till flervalsfrågorna. Detta pekar på ett
stort intresse från de svarande av enkäten och att frågorna är av stor betydelse.
Resultatet från dialogen kan utnyttjas i framtida bostadsförsörjningsplaner, revideringar av
översiktsplaner, infrastrukturella frågor som gång- cykelvägar och kollektivtrafik samt kommunens
inriktningsmål. På följande sidor redovisas enkätresultaten med beredningens kommentarer och
slutsatser.

Resultatanalys:
På fråga 5; ”Vad är viktigt att ha i närheten av din bostad?” svarade merparten att ”Skola/Förskola”
samt ”Service” var det viktigaste att ha nära, över 50 % hade det med bland de tre viktigaste
alternativen. Vad de svarande tolkar in i ”Service” kan till viss del utläsas av kommentarerna. Här
skulle svaren rankas inbördes med siffrorna 1 till 3. 40 % hade med ”Kollektivtrafik” och 30 % hade
med ”Bredband/Fiber” bland de tre alternativ man valde. Anmärkningsvärt var att 94 % inte hade
med ”cykelvägar” bland de tre viktigaste alternativen då drygt 30 % besvarade fråga 6 ”Är din hemort
gång- och cykelvänlig?” med ett NEJ. Troligtvis fås denna effekt då fråga 6 behandlar denna specifikt
och inte upplevs som viktig i fråga 5. Frisvars kommentarerna på fråga 5 rör dock mestadels
kollektivtrafik, bredband/fiber och bostäder för äldre vilket inte är i paritet med totala resultatet
enligt ovan.
Fråga 7 ”Vad krävs för att du skulle resa mer kollektivt?” visade att varannan av de svarande att
tätare trafik var lösningen samt att man i kommentarerna kan utläsa avsaknaden av tågstopp och
busshållplatser är en brist idag. Lindesbergs kommun måste här fortsätta att verka för fler stopp och
tätare trafik. En dialog mellan kollektivtrafiken och kommunens större arbetsgivare för att samordna
runt arbetstider och kollektivtrafikens tidtabeller bör initieras av kommunen.
Följer man sedan upp med frågorna 8 och 9 angående kompletteringstrafik och färdtjänst så framgår
tydligt att detta är två minimalt utnyttjade tjänster. Jämförelsevis kan nämnas att det idag finns 654
stycken utfärdade färdtjänstbevis i kommunen.
Fråga 10 angående vilka tillgångar man uppskattar i den närhet man bor idag är ”Natur” det klart
främsta svaret, drygt 80 % väljer det alternativet på denna flervalsfråga. Det vill säga här hade man
möjlighet att välja fler alternativ utan att inbördes ranka dessa.
På andra plats kom föreningsverksamhet inklusive närhet till samlingssalar av alla de slag. På tredje
plats kom det faktum att man har närhet till Lindesberg och Örebro, här var det 30 % som
uppskattade detta.
Som en naturlig följd på fråga 10 så var fråga 11 ”På vilket sätt kan din ort utvecklas för att höja
värdet av att bo i Lindesbergs kommun?”. Denna fråga skulle besvaras med 1-3, där man således
skulle välja tre alternativ och prioritera dessa. Aktivitetsområden (t.ex. bollplan, ishockeyrink, mm)
och badplats var de två mest streckade alternativen medan det högst prioriterade var alternativet

”Annat”. Då får man utläsa från fritextens kommentarer vad detta ”annat” kan utgöra. I en
sammanfattning av dessa frisvar, som i enkäten var den flervalsfråga med högst antal kommentarer,
kan nämnas att kollektivtrafik- och bredband/fiberfrågorna är frekvent förekommande. Dock så är
det en annan åtgärd som är den mest omskrivna, nämligen: Äldreboende/Seniorboende/Bostäder för
aktiva seniorer/60+ boende/Äldreboende i alla steg//Lägenheter anpassade för äldre/Boende för
55+/Attraktivt boende, benämningarna är många men pekar alla i samma riktning.
Frågorna 13 och 14 som är ”ja eller nej-frågor” handlar om trygghet på din bostadsort under dygnets
alla timmar och om man upplever att centralorten Lindesberg som en trygg miljö. På båda frågorna
svarar knappt 70 % att man är trygg. Beredningen understryker att detta är en för låg siffra i
sammanhanget, vilket möjligtvis blir något bättre i ljuset av att frisvaren pekar på att det är nästan
uteslutande nattetid man upplever en otrygghet. I kommentarerna märks i denna fråga, likväl som de
flesta frågor, att övervikten avseende Fellingsbro som bostadsort lyser igenom. Besöken till
centralorten Lindesberg är nästan uteslutande för att besöka lasarettet.
Den sista frågan i enkäten, nr 15 ”Vad är livskvalitet för dig på din ort?” är en frisvarsfråga och har
besvarats av 72 % av de svarande, vilket får betraktas som en god svarsfrekvens. Det råder inga tvivel
om att den enskilt största livskvaliteten, enligt enkätens svarande är NATUREN! Vilket i och för sig
inte är anmärkningsvärt då flertalet svarande har valt att bosätta sig/bo nära naturen. Här finns även
”bra skola/förskola” flitigt omnämnt samt ”fritidsaktiviteter” och ”föreningsliv”.
Ytterligare en stor orsak till upplevd livskvalitet som omnämns i enkätsvaren är ”närhet till vänner
och släkt”, ”gemenskap bland grannar” och ”Att jag och min familj ska kunna leva i trygghet”. Saker
som i och för sig är viktiga men, bortsett från trygghetsskapande, kommunen har svårt att ta ansvar
för.
Som fråga 12 fanns frågan om vart enkätsvararna kan tänka sig att nybyggnation av bostäder är
lämpligt och här har det inkommit en stor mängd bra förslag. Det som är flitigt omnämnt är bostäder
med utsikt mot vatten.
Sammanfattningsvis kan beredningen konstatera att de små orterna nära naturen spelar en stor roll
för kommunens attraktivitet ur boendeperspektivet. Likväl som tidigare enkäter, exempelvis den för
Lindesbergs stads FÖP, visar att boende i en större centralort med ett brett utbud på aktiviteter och
service är lika attraktivt. För att de mindre orterna och centralorten skall behålla, och öka, sin
attraktivitet som bostadsval krävs goda kommunikationer – kollektivtrafik och fiber!
Nuvarande bostadsbrist visar även på att det behövs fler möjligheter till att skapa sig en bostad, i alla
delar av livet.

Enkät från beredningen för attraktivitet och infrastruktur
Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun har tillsatt en målområdesberedning för attraktivitet och
infrastruktur. Ledamöterna i beredningen är valda på samma sätt som till nämnder och styrelser, vilket
innebär att det finns sex partier representerade i vår beredning. Vi har fått till uppgift att försöka svara
på frågorna



Vad är attraktivt boende?
Vart bör attraktiva boenden planeras och byggas?

Vi har kommit överens om att med en enkät tillfråga boende i norra och södra kommundelarna i ett
antal frågor om boende, arbete och kommunikationer.

Varför har vi valt dessa delar av kommunen?
Boende i Lindesberg med omnejd hade möjlighet svara på ett stort antal frågor i den fördjupade
översiktsplaneringen för Lindesberg (FÖP) år 2015. Politiker informerade och visade upp kartor över
staden och synpunkter kunde lämnas skriftligen. Fröviborna kommer att tillfrågas i en FÖP för Frövi
under 2016. Av den anledningen har vi valt att ställa nedanstående frågor främst till boende i norra
respektive södra kommundelen. Vi kommer att dels lägga ut frågeformuläret på Lindesbergs kommuns
hemsida, dels bjuda in oss till möten med olika föreningar föra att få fler att bidra med sina åsikter.

Medborgardialog
Resultatet av dessa enkäter och samtal kan komma att finnas med som underlag för olika kommunala
beslut i framtiden.
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Antal erhållna enkätsvar: 446

Är du

Antal svar på frågan:

(1) Kvinna

244

54,7%

(2) Man

202

45,3%

Ålder

Antal svar på frågan:

(1) 0-24

18

4,0%

(2) 25-34

39

8,7%

(3) 35-54

140

31,4%

(4) 55-64

108

24,2%

(5) 65-79

130

29,1%

11

2,5%

(6) 80+

1a. Relation till kommunen?

Antal svar på frågan:

446 (100%)

446 (100%)

446 (100%)

<i>Kryssa i ett eller flera alternativ
(1) Bor i kommunen
(2) Arbetar/studerar i kommunen
(3) Varken bor eller arbetar/studerar i kommunen

433

97,1%

96

21,5%

7

1,6%

2016-06-20 12:05
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1b. Bostadsort?

(1) Fellingsbro
(2) Guldsmedshyttan
(3) Löa

https://websurvey.textalk.se/se/report.php?reportID=83867&admin=1...

Antal svar på frågan:
145

32,5%

57

12,8%

6

1,3%

(4) Oppboga

2

0,4%

(5) Ramsberg

45

10,1%

5

1,1%

44

9,9%

(6) Rockhammar
(7) Storå
(8) Vedevåg
(9) Annan
(10) Antal som ej svarat

18

4,0%

120

26,9%

4

0,9%

442 (99,1%)

Annan:

Löa Born (5 km från Löa)
5 km utanför Fellingsbro
Allmänningbo
Allmänningbo
Allmänningbo
Allmänningbo
Allmänningbo
Allmänningbo
Frövi
Finnåker
Frövi
Fanthyttan
Frövi
Frövi
Frövi
frövi
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Frövi
Frövi
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Frövi
Frövi
Finnåker
Frövi
Frövi
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Frövi
frövi
frövi
Frövi
Fanthyttan/Larsbo
Fornaboda
Fanthyttan
Frövi + 7 km
Fornaboda
Gusselby
Grimsö
Gammelbo
Grönbo
gusselby
Gusselby
Ingelshyttan
Kloten
Köping
lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg, Torphyttan
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Morskoga
Malmö
Morskoga
Mårdshyttan
Nyhammar
Nära Ullersätter (Frövi) mellan Frövi och Fellingsbro
Nederhyttan
orrkilen
Pilkrog - Spannarboda
På landsbygden utanför Fellingsbro
Pilkrog
Resta
Resta
Rynninge
Rya
Spannarboda o Ramsberg
Stråssa
Stråssa
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Stråssa
Spannarboda
Sällinge
stråssa
Snuggan
spannarboda
Sandnäs
Stråssa
Spannarboda
Spannarboda
Spannarboda
Spannarboda
Spannarboda
Spannarboda
Spannarboda
Ullersäter
Ullersäter
Vasselhyttan
Vasselhyttan
Vasselhyttan
Vedevåg
Vasselhyttan
Vasselhyttan
Vasselhyttan
Öskevik
Öskevik
plus 5 tomma svar
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2. Vilken form av bostad bor du i?

(1) Lantbruk
(2) Villa

https://websurvey.textalk.se/se/report.php?reportID=83867&admin=1...

Antal svar på frågan:
87

19,5%

292

65,5%

(3) Insatslägenhet

5

1,1%

(4) Hyreslägenhet

37

8,3%

(5) Annan form

18

4,0%

7

1,6%

(6) Antal som ej svarat

439 (98,4%)

Annan form:

gård på landsbygden
Hästgård
Jordbruksfastighet
hyr villa
Hyr ett hus
Frövi
Hyr ett hus
mindre lantbruk
Fd lantbruk, alltså gård.
nedriven lada
Gård utan näringsverksamhet
Bostadsrätt
Fritidshus
Jordbruksfastighet
villa och mindre lantbruk
Mindre gård
Sommarbostad
Torp med uthus

2016-06-20 12:05
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3. Hur många år har du bott i kommunen?

Antal svar på frågan:

435 (97,5%)

Antal svar på frågan:

423 (94,8%)

<i>Skriv in antal år
Medelvärde: 41,22
Median:

37

4. Hur arbetspendlar du?

(1) Med tåg

12

2,7%

(2) Med buss

18

4,0%

206

46,2%

4

0,9%

(3) Med egen bil
(4) Samåkning
(5) Cyklar/går
(6) Jag arbetspendlar inte
(7) Antal som ej svarat

26

5,8%

157

35,2%

23

5,2%
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Antal svar på frågan:

5. Vad är viktigt för dig att ha i närheten av din bostad/i din bostad?

364 (81,6%)

<i>Kryssa i de tre viktigaste alternativen där 1 är viktigast och 3 är minst viktigt. Du kan bara kryssa i en 1:a, en 2:a och en 3:a.
1

2

3

Inget
svar

(1) Förskola/skola

99
65
42
240
22,2% 14,6% 9,4% 53,8%

(2) Service

101
90
52
203
22,6% 20,2% 11,7% 45,5%

(3) Kollektivtrafik

38
56
70
282
8,5% 12,6% 15,7% 63,2%

(4) Grönområde

16
19
26
385
3,6% 4,3% 5,8% 86,3%

(5) Parkering

1
11
11
423
0,2% 2,5% 2,5% 94,8%

(6) Arbetsplats

35
29
26
356
7,8% 6,5% 5,8% 79,8%

(7) Cykelväg

4
8
17
417
0,9% 1,8% 3,8% 93,5%

(8) Bostad med hiss

7
12
18
409
1,6% 2,7% 4,0% 91,7%

(9) Sjönära läge

7
11
17
411
1,6% 2,5% 3,8% 92,2%

(10) Aktiviteter
(11) Bredband/fiber

11
29
41
365
2,5% 6,5% 9,2% 81,8%
45
32
42
327
10,1% 7,2% 9,4% 73,3%

Kommentar

Antal svar på frågan:

103 (23,1%)

Den svarande har satt tre stycken 1-or på service, kollektivtrafik och bredband/fiber.
Små barn ska inte ha flera mil till skolan, därför försökte den som besvara enkäten att sätt 1,2 och 3 för alternativet
skola/förskola.
Förskola/skola, Aktiviteter, Bredband/fiber
Pub
Allmänna kommunikationer är väldigt viktigt!
Vår biblioteksfilial var mycket viktig, så länge den fanns kvar! Vi vill ha den tillbaka!
Tågstopp, flera företag.
Train stop
Grundläggande service är viktigt på en liten ort. Tågstopp och typ "Påga-tåg" i Bergslagen.
Inga invandrare
Service: sjuk o hälsovård
.
Sluta gör så många kalhyggen omkring och i Frövi. Varje träd behövs för att ta hand om luftföroreningarna från trafiken och
Frövifors. Det är hemskt så mycket träd som huggits ner längs järnvägen också vilket gör att det blir mer buller numera.
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Bredband men inte Fiber för det har inte vi råd med !!! Skulle också vilja ha sopsortering i Gusselby !
Vi bor "vid sidan om". För oss handlar det om att göra orten attraktiv. Att få Gusselby att växa. Fördelen med Gusselby är
närheten till Linde. Det är cykelavstånd. Men av någon anledning betraktas orten som "vid sidan om" och med ett överseende
leende hos Lindesbergare. Du är ju "Gusselbyare" !(?)
Saknas boende för äldre ,lägenheter äldreanpassade
Det är svårt att göra indelningen enligt ovan, eftersom det är olika geografisk skala på de olika punkterna. Det jag tycker att
kommunen ska prioritera i Lindesberg är att få ner all handel till centrum (utom närbutiker) och att även skapa bostäder där i
första hand, med närhet till tåget. Men vi bör också utnyttja attraktiva sjönära lägen, som då bör ha cykelväg till centrum.
Välplanerade radhus, med kort cykelväg till tåget tror jag är attraktivt för många. För kommunen som helhet tror jag det är en
styrka om vi kan ge goda förutsättningar för folk att bo även i mindre tätorter och tätortsnära landsbygd. Ett välfungerande
system med samåkning (som Mobilsamåkning), kompletterat med beställningstrafik med taxi skulle ge Lindesbergs kommun en
framskjuten position jämfört med andra kommuner.
Många av alternativen som jag kryssat för en etta finns redan....
Service i form av matbutik, mack och café är viktigt liksom bredband och bra underhållna vägar.
Många gator är i väldigt dåligt skick, behöver asfalteras om
Snabbt bredband är mycket viktigt. Är orolig för Telias snabba avveckling av kopparnätet innan goda alternativ finns på plats.
Som småbarnfamilj så satsningen på dom står mig närmast. Saknar inomhusbadet som fanns när jag var liten. Minnet när man
fick bada i skolan och efter barngymnastiken ligger fortfarande som ett gott minne!
Bredband/fiber. Mycket viktigt om vi företagare fortsättningsvis ska ha en chans att jobba och verka (betala skatt) i kommunen.
Svårare fylla i som representant för förening, lokaler och aktiviteter på orten är ju viktigast för föreningen
Som pensionär med närhet till skogen och stor trädgård saknar jag inte aktiviteter!
Jag anser att ett berikande kulturliv med mycket aktiviteter är viktigt. Jag tycker också att det är bekvämt och bra för det lokala
näringslivet, att ha sitt arbete inom närområdet. Utöver det så tycker jag att grönskan är något som är skönt att ha för att inte få
för mycket betong runt sig.
I och med den aviserade nedläggningen av kopparnätet blir vi helt hänvisade till det mobila nätet som inte fungerar
tillfredsställande hemma hos oss. Det blir helt klart en sänkning av standard på vår fastighet. Som småföretagare är vi
beroende av en snabb och säker uppkoppling för att kunna sköta vårt företags ärenden. Svärmor som är närmare 90 kommer
nog inte att kunna lära sig att hantera en mobiltelefon (vi har försökt lära henne i flera år, men det är för komplicerat tycker hon)
så hon blir ställd och helt beroende av oss och våra regelbundna besök.
Bor på landet.
Vi vill ha bättre vägar som är i samklang med dagens samhälle!
fler barnfamiljer, fler afärer bussar på hälgerna
service som närbutiken i Vedevåg är viktigt att vi får behålla. Handlar ofta där. Lägenheter för äldre som inte kan bo kvar i sitt
hus men vill bo kvar på orten där vi känner oss hemma. Att lägga ner det fina och trivsamma servicehuset Mosebacke var det
absolut sämsta som kkunde ske för alla äldre. Helt osanorlikt. Hur tänker politiker.Är nöjd med kollektivtrafiken. Går mycket
bussar. Önskar också att vi får ha en bra förskola/skola. Viktigt för alla yngre familjer.
Seniorboende
Äldreboende år 1.
Affär Postkontor
.
Det är viktigt att det finns förskola/skola,affär och tågstopp.
Viktigt med bra förskola och skola. Även viktigt att det finns en mataffär.
Otroligt viktigt för orten Vedevåg att bredbandsutbyggnaden kommer till stånd i samtliga villaområden och inte som nu halva
Vedevåg. Det är dessutom superviktigt att det blir en tågstopp i Vedevåg med förbindelse till Örebro och Lindesberg så att
orten kan locka till sig nya barnfamiljer som behövs för att förskola och skola ska kunna utvecklas och att orten ska bli attraktiv
även för de som pendlar till jobbet. Jag har pendlat i 13 år till Hallsberg och Örebro och har varit tvungen att använda egen bil
till Frövi för att kunna åka kollektivt då bussar och tåg inte synkar varandra överhuvudtaget!!!!
Satsa på äldreboende i Storå i stället för dagens extrema och undermåliga hemtjänst.
bor på landet
skola viktigast
Jag önskar fler boenden för äldre när man inte längre orkar med sin villa o tomt.
Vägunderhåll, länsvägar
Arbetsplats är väldigt viktigt
Fiberutbyggnad i byarna runt Fellingsbro ser jag som lantbrukare att det är jätteviktigt.
Saknar frågan om äldreboende.
Vi bor utanför bredbandsnät/fiber och är hänvisade till adsl som nu läggs ner av Telia. Kostnaden för trådlöst bredband kommer
att bli hisnande. Detta är ett demokratiproblem. Kommer vi att bli avskurna från de möjligheter som internet erbjuder andra som
har turen att bo närmare tätorten?
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Kollektivtrafiken är urdålig på kvällstid när det gäller att åka från Örebro/Lindesberg norrut. Buss från Örebro går kl 17 35 och
anländer till Linde kl 18 18. Därefter 22 minuter väntetid utan tillgång till väntsal. Det känns inte bra i regn, blåst och kyla. Nästa
buss från Örebro mot Kopparberg går kl 22 40. Kl 22 00 stängs väntsalen i Örebro station. Man tvingas vänta utomhus i 40
minuter i alla väder. Illa är också att det är ett glapp på 5 timmar mellan bussturerna. Det här slår mot dem som inte ar tillgång
till bil, d v s mot ungdomar utan körkort, folk som inte hunnit etablera sig i Sverige än och mot äldre utan bil. Man blir verkligen
avklippt från Lindesberg och Örebro när man bor i Fornaboda/Fanthyttan/Guldsmedshyttan. Hade det varit möjligt att sätta
kryssen ovan efter min vilja hade ALLA kryssen hamnat på kollektivtrafiken.
Bibliotek är mycket viktig på landsbyggd
Lekpark saknas
Vi hade service i form av ett bibliotek. Det lade ni ned. Nu har vi ingen service! Bokbuss 2 gånger per månad räknar jag inte det är ett mycket magert utbud i den bussen, ingen samhällsinformation, otrevlig personal, ingen toa och det går inte att komma
upp på bussen när man är handikappad.
Vi hade service i form av ett bibliotek. Det lade ni ned. Nu har vi ingen service! Bokbuss 2 gånger per månad räknar jag inte det är ett mycket magert utbud i den bussen, ingen samhällsinformation, otrevlig personal, ingen toa och det går inte att komma
upp på bussen när man är handikappad.
Alla är lika viktiga för en fungerande infrastruktur
Tycker att det är viktigt med det mesta som står här uppe på våran ort. Vi känns bortglömda.
Jag måste nog ge Lindesbergs kommun och dess IT-ansvariga lite bassning eftersom vi inte har fått någon information om att
vi ska bli utan fast telefoni. Ja, att alla de gamla "kopparledningarna" ska skrotas. Sådant ska ni informera oss innevånare om.
Speciellt som datum för detta är satt till hösten 2016. Det är ju snart. Bara några månader dit. Vad händer då med vårt
bredband (ADSL) via den fasta telefonen? Hinner ni hit med fiberkabeln innan hösten 2016?
Livaktiga föreningar med bra samlingslokaler.
Service och digital kommunikation är viktiga.
Dessa två är lika viktiga
fungerande fiber skulle vara bra
service i F-bro blir bara mindre o mindre
LÄGENHETER FÖR ÄLDRE ÖNSKAS. NU ÄR UTBUDET MINIMALT.
Jag har tidigare pendlat till Lindesberg och till Örebro. När tågen drogs in i F-bro och vi på hemresan endast kom till Frövi fick vi
själva ringa och ordna med Länsbussarna, ingen hjälp från kommunen.
Att få tillgång till service och hjälpmedel den dag man behöver
Lindesberg-Arboga bussen borde kunna gå ända till ÅSBY industri område (Arboga Teknikpark) för att få fler att åka kollektivt
från Fellingsbro
Affär. Skola. Kulturcenter med biblioteksverksamhet information om kommunens fasiliteter och sevärdheter. Mötesplats med
tillgång till fika. Inne o utegym. Wi Fi. Kopiator. Hjälp med blanketter.
Fler arbetsplatser skulle få fler ungdomar kvar på orten. Även utökad kollektivtrafik till Örebro på helgerna vore bra
Fiber till alla hushåll omgående! Skandal att man tvingas använda adsl 2016, mycket dyrare för konsumenten och otrolig dålig
prestanda med den tekniken som finns tillhands idag.
Viktigt att vi få ha sjukvård tandvård o biblotekarien alla dagar Vore roligt om det blev flera arbetstillfälle här som det är nu så är
det många som pendlar Annars har vi bra skola o förskola Viktigt att idrottshallar o bassäng finns kvar
Viktigt att vi få ha sjukvård tandvård o biblotekarien alla dagar Vore roligt om det blev flera arbetstillfälle här som det är nu så är
det många som pendlar Annars har vi bra skola o förskola Viktigt att idrottshallar o bassäng finns kvar
Med service avser jag såväl vårdcentral som affärer
Bibehållen service är viktig får alla innevånare. Bostad med hiss är viktigt för de som blir äldre, det är inte bra när innevånare
söker bostad i Arboga pga att lämpliga bostäder ej finns på hemorten. Vill man ej bygga nytt bör det gå att bygga om befintliga
bostäder så de passar äldre o människor med handicap.
Bostad med hiss viktigt för framtiden då vi alla blir äldre och vill bo kvar i Fellingsbro. Ex vis 60+lägenheter saknas i Fellingsbro
jag tycker cykel väg mycke bra
Satsa på idrott och kultur! Jag är så stolt när jag fortfarande kan säga att det finns ett utebad!
bra att kunna handla och göra vardagsärenden där man bor. en till matvaruaffär hade inte varit helt fel. skulle gärna arbeta där
jag bor då jag har barn. bredband är nödvändigt då det mesta ska gå via nätet.
En bra fungerande skola o förskola är ett måste för att bygden ska leva. Affärer,vårdcentral,apotek, bibliotek är viktigt.
Kollektivtrafiken måste bli bättre för att få behålla våra ungdomar,gärna tågstopp i Fellingsbro igen.
Det har blivit otryggt på gatorna här i Fellingsbro, behövs polis eller samhällsvakter av något slag.
Har vuxna barn,självklart är skola/barnomsorg/sjukvård/äldreomsorgen viktigt
Egen bil
Tokigt att inte tågen stannar i Vedevåg .
om det ska vara attraktivt att bo här så måste man kunna ta sig till och från Fellingbro. attraktivt att det finns skola bra att det
finns mataffär, apotek, vårdcentral även om det vore trevligt med något cafe.
Bibliotek, äldreboende!
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Fler företag hit. Fri från kommunl skatt i ett år om man startar eller flyttar företag hit.
Om nu Telia börjar montera ner koppartrådsnätet på landsbygden behövs fiber för att företag ska kunna bedriva sina
verksamheter. Dom fina täckningskartor över mobila nätet hos Telia stämmer inte överens med verkligheten utan är ganska
bristfällig. Kryssade i service då vägar inte fanns som alternativ. Det är viktigt att man kan ha bra farbara vägar även om det är
grusvägar så att servicen fungerar även på landsbygden.
Livsmedelsbutik är viktigt men fanns inte med som alternativ.
För mig är det viktigast att mina barn kan få gå i en trygg förskola och sen skola i samhället där vi bor samt att gymnastiksalar o
allt finns kvar för allas aktiviteter! Dock behöver förskolornas lokaler antingen byggas ut, öka på personal för de får inte plats
pga av så många barn o så stora grupper.
Biblioteket är toppen! Skola upp till årskurs 9. Dålig tillgång till tandvårdstider. Fler boenden som passar äldre. Samlingslokal!
Cafe saknas.
Skapa arbetstillfällen i Fellingsbro. Fellingsbro har en enorm potential. Jag har alltid tyckt att det är märkligt att inte fler företag
väljer att etablera sig här då det är nära till motorväg, gott om lediga bostäder, massor med folk som gärna skulle jobba på
orten. Pendlartåg till örebro vore ju bra också. Något jag personligen saknar är en riktig restaurang som man kan äta riktig mat
och ta sig ett glas vin, trött på sunkiga pizzerior.
Att pendla till Örebro när man börjar 06:00 är en omöjlighet. Att åendla med buss när man har dagishämntning är uteslutet.
Måste komma tåg till Fellingsbro igen. Går inte heller att båda har liknande arbetstider då dagis lämning är först 06:00. Man bör
kunna lämna 05:00
Just nu har vi internet men i vår stängs telestation och då står vi utan internet!!
Hyreshus med hiss
Skola är viktigt för sammanhållning i byn Service i form av (riktigt) bibliotek o kyrka o lanthandel är viktigt Likaså att man kan
åka till alla byar i kommunen m kollektivtrafiken Lekplats i närhet till skola/kyrka är också bra Grönområden finns naturligt på
landsbygden Likaså cykelvägar o gångvägar Likaså andra aktiviteter för barn o vuxna Bostad m hiss är inte ett måste Inte
heller arbetsplats och parkering sjönära läge är inte ett måste Bredband/fiber är inte ett måste
Och naturligtvis fiber för alla, inte bara i tätorten utan också för oss som bor utanför (Bäcktorp).
Att affär bra cykelvägar finns
Service tänker jag blir mer viktig ju äldre jag blir...eftersom vårt pensionärshem ju är sålt. Om jag ska kunna bo kvar behövs ju
hjälp med gräsklippning/snöröjning t ex?
Saknas arbetstillfälle i närheten krävs bra kollektivtrafik
Lokal där det ska vara tillgång till info om sevärdheter, vandringsleder, låna böcker klotenfiske. Försäljning fiskekort. Hjälp med
blanketter. Kopiator. Wi-Fi. Förskola/skola. Arbetsplats
SKOLA, affär, service och BIBLIOTEK är viktigt för byn om det ska finnas en framtid för unga familjer
Hur kommer det sig att inte hela byn fick vara med i bredbandsutbyggnaden. Fritidshusen var viktigare än de fastboende.
Ni specificerar inte vad "Service" innebär. Det kan ju vara en mängd olika saker, t ex bibliotek, som jag tycker är viktigt. Det kan
även innebära matbutik, bensinmack, vårdcentral, café. Grönområde kan vara allt från en liten dunge med buskar till skogen.
För mig är skogen viktig.
Jag vill gärna har kvar skog, vilket är anledningen till att jag bosatte mig här, men SVEASKOG och även Västerås stift hugger
allt de hittar varför jag funderar på att flytta härifrån.
För att orten skall vara attraktiv för boende allt framgent krävs att här finns skola, arbete, service och kollektivtrafik.
Jag har tur eftersom jag bor på min arbetsplats och har sjönära läge. Däremot får min man pendla.
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6. Är din hemort gång- och cykelvänlig?

Antal svar på frågan:

(1) Ja

286

64,1%

(2) Nej

143

32,1%

17

3,8%

(3) Antal som ej svarat
Medelvärde

Kommentar

429 (96,2%)

1,33

Antal svar på frågan:

106 (23,8%)

Fantastisk natur.
Skulle behövas fler gång/cykelvägar. Bland annat från Guldsmedshyttan - Lindesberg.
Finns inga speciella cykelvägar men fungerar bra i och runt Vedevåg.
Orten är liten, man kan inte kräva något extra vad gäller cykelvägar. Men om ett större cykelledsprojekt uppstår, så kan
Vedevåg bli en del. Skolvägen från "Snickartorp" via länsvägen till Vedevågsskolan kan vara en riskfaktor. Där kör vissa allt för
fort.
Från norra Fornaboda (travbanan)/snuggan in mot Lindesbergs centrum finns endast liten väggren på riksväg 50. finns varken
gång eller cykelbar väg längs med R50 för att kunna ta sig till centrum. För att nå anslutande cykelväg under R68 in mot
centrum krävs att man cyklar på väggrenen (R50) från Lövåsen och framåt
.
Om det fanns ordentliga vägrenar så gick det ju att både gå och cykla, men som det är nu så får man gå på vägen.
Kan bli mer cykelvänlig!
önskar asfalt
Alldeles för mycket tung trafik i Frövi! Bygg ännu en ny infart till Frövifors så timmerbilarna inte måste åka Fröviforsvägen som
verkligen är trafikfarlig.
Det går att både cykla och gå in till Linde centrum. Dock är R68 något smal och många trafikanter tar inte hänsyn till gående
och cyklande.
dåliga trottoarer/dåliga vägar. Går inte att gå med barnvagn/rullator på trottoarerna som inte går längst Bergsvägen, den vägen
ser alla som passerar genom samhället så den vägen/trottoaren är den enda som hålls ren/fräsch
Bara delvis. Ingen cykelväg mot Rabostan, Ullersätter
Skulle gärna vilja att det sattes upp vägbelysning till "småbyarna" runt bostadsorten.
Nivåskillnader
I Lindesberg saknas en cykelplan. Endast enstaka områden har cykelvägar i någon större utsträckning. Det finns gott om
exempel där korta sträckor saknas, vilket gör hela sträckan obrukbar åtminstone för skolbarn. Alla grundskolor bör ha ett bra
cykelvägnät runt sig och även andra starka stråk bör ha breda cykelvägar, t.ex. mellan Rececentrum, Masugnen, Lasarettet,
Hagaberg, Lindeskolan och Meritor. Nu när det finns elcyklar är det okej också med brantare sträckningar, t.ex. Schröders
backe och Bergslagsbacken.
ploga på gång-och cykelbana bättre på vintrarna ofta och tidigare.
Delvis. Genomfartsvägen som går genom byn är begränsad till 50km/h. Ingen håller hastigheten och jag har varit med om flera
situationer då jag har varit nära att bli påkörd.
skulle kunna finnas cykel och gångväg längst kungsvägen då de är många som går och cyklar längst den vägen.
Många gator är i väldigt dåligt skick, behöver asfalteras om
Tyvärr är trottoarerna under all kritik eftersom det inte har asfallterats efter uppgrävningar för fiber!
Delvis, vissa delar men inte helt och överallt. Vissa korsningar på väg till barnens skola är farliga.
Cykelväg parallellt med riksväg 50 mellan Storå och Guldsmedshyttan skulle vara bra.
Många av oss som bor i Ullersäter har barn. Avståndet till Frövi är inte så långt men vägen känns inte cykelsäker för barn och
unga, så vi sitter och skjutsar dem med bil hela tiden. En cykelväg som följer vägen, alternativt järnvägen önskas.
Finns inga cykelvägar!
Finns inga cykelvägar!
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Skulle behövas asfalteras om på vissa ställen. T.ex idrottsvärlden. Gick med min farfar i rullstol men fastnade i trottoaren så vi
fick gå på vägen istället för att ta oss fram.
Nej cykelväg skulle finnas längs med hela samhället ända ner till folkhögskolan och ner till Ekbackens skola och idrottsplatsen
Köpingsvägen är asfalterad och hålls vintertid väl plogad.
Borde finnas cykelvägar.
Då jag bor i centrala Lindesberg så har jag inga problem med möjligheterna att ta mig runt.
Bor utanför samhället och tvingas cykla längs 249:an. Inte många som håller hastighetsgränsen 90 där inte och inte mycket till
vägren att hålla sig i. Riktigt obehagligt! Försöker samla mod att cykla till jobbet i Fellingsbro men avstår ofta p g a den hårt
trafikerade vägen.
Bor på landet dålig väg till Fellingsbro.
Cyklar på dåliga grusvägar.
Vägen är för dålig.
Vägen är för gropig och dålig.
Behövs cykelvägar ut till landsbygd.
Skulle vilja sänka hastigheten på biltrafiken på vägen in till Frövi pga barn, ungdomar som cyklar o går längst vägen som är
70sträcka.
Ja om man håller sig på byvägarna men att cykla på 249 an är nästan livsfarligt. Smal väg fr. Vedeväg mot Högstaboda. Ingen
kant att hålla undan på. Mycket trafik och mycket lastbilar och bussar. Många timmerbilar som går till Korsnäs Frövi och
Rockhammars bruk.
Landsbygd med grusväg är inget för gång och cykel. Livsfarligt allmänna grusvägar sköts inte på acceptabelt sätt.
Dålig väg.
Levande landsbygd.
Kunde vara bättre med övergångsställe vid länsväg 249 samt cykelväg in till Lindesberg
Inne i samhället är det gång- och cykelvänligt men inte i närområdet.
Saknar gång och cykelväg in till samhället från där vi bor.
Bor strax utanför samhället och måste ta bilen till allt eftersom det inte finns någon gång och cykelväg in till samhället.
Än så länge, om planerna med Bergstäkt går igenom i Vedevåg försvinner alla orsaker till att man bor på landet, då kommer vi
troligen flytta härifrån.
Vi är hänvisade till gatorna som är otroligt dåligt underhållna.
Det finns ont om cykelbanor och trottoarer och gott om allehanda fordon som är ganska vilt körda. Ingen bra kombination om
man är gångtrafikant.
Fellingsbro är lätt att at sig fram i som gångtrafikant och cyklist.....men gator och trottoarer behöverz veKligen få en ny yta.
Torgvägen är förfärlig. Tycker också att man ska se över hur bilisterna parkerar efter bl.a. denna gata. Många gånger parkeras
det alldels för långt ut i korsningar. Är man i behov ev en rullator så är det många gånger väldigt svårt att ta sig fram efterom
trottoarerna är så ojämna.
Finns inga cykelvägar
För dåliga vägar
Behövs bättre fler gång och cykelbanor
Delvis bra. Cykel och gångbana behövs på kungsvägen.
Passerar en del tung trafik i ganska hög fart vilket gör det lite svårt att försöka ge sig ut och cykla
Dåligt underhåll av gator/vägar. Hål som är decimeter djupa förekommer på flera ställen. Cykelbana efter hela Bergsvägen
saknas.
Svar: ja och nej. Från Guldsmedshyttan går två fina gång- och cykelvägar mot Storå. Det är svårare att ta sig söderut från
Guldsmedshyttan. Riksväg 50 är smal och hårt trafikerad, så där känns det mycket obehagligt att gå och cykla. Man blir
tvungen att ta sig fram på sidan om R 50 på Skogsgläntevägen.
Ja men vägen mellan Ramsberg och Hägernäs är under all kritik och har så varit sen jag flyttade hit för 11 år sen.
Fantastisk närmiljö med sjö, skog och gångvägar och möjligheter till fritidsaktiviteter på nära håll.
Beror vad man anser vara gång- och cykelvänlig. Är ju grusvägar överallt förutom inne i byarna. Men det finns ju inte några
gång- och cykelvägar.
Mycket trafik på rv. 68 och höga hastigheter på ramsbergs och fellingsbrovägen.
Grusvägar är ju rätt svårcyklade och gången handlar ju bara om motionspromenader, man kommer ju liksom ingen annan vart.
Finns ej gång och cykelvägar och numera inga vägrenar heller. Vill du gå får du gå på vägbanan
Länsväg 249 är varken gång- eller cykelvänlig som den ser ut idag. En cykel- och gångväg intill 249:an skulle vara guld värd.
för mycket backar
Bor på landet en bit bort från någon att cykla till.
Problem med tung genomfartstrafik och järnväg.
bilistena tror att 70 är minhastigheten på vägen
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Dåliga gator och trottoarer,för mycket tung trafik.
VÄLDIGT DÅLIGT ASFALTERADE GATOR.
Dåligt asfalterade gator.
Saknas cykelvägar
Nej, det är för mörkt på vissa gator, bör förbättras i backen ner utanför asylboendet då det är mycket barn ute och leker på
vägen. Det är även länge sedan man grävde fiber runt villorna och vägarna är inte åtgärdade än??? Stora hål som man kör ner
i och riskerar att skada sin bil. Finns ett stort i korsningen vid Björklida pizzeria tex. vore fint att få det åtgärdat. Även
promenadstråket längs med ängen mellan vattentornet och sporthallen är förstört, asfalten är uppgrävd och det är inte ens
tilljämnat efter, går ej att rasta hunden där längre.
Delvis, ibland måste man gå och cykla på R50.
Gator och trottoarer är dåligt underhållna speciellt Torgvägen stora håll i vägbanan man kör lätt omkull
Gator och trottoarer är dåligt underhållna speciellt Torgvägen stora håll i vägbanan man kör lätt omkull
Trafikerade promenadvägar saknar ljus.
Gatornas beläggning gör att det är farligt att cykla. Stora hål i nästan alla gator har ej åtgärdats o pga detta bara blivit bredare o
djupare.
I tätorten Fellingsbro är gatornas beläggning i ett mycket dåligt skick så att cykla är livsfarligt.
Ganska, däremot är det ganska vanligt att folk går en promenad längs Kungsvägen, runt Skulsta, till idrottshallen och tillbaka
och den biten saknar gång- eller cykelväg på stora sträckor. Det finns en grusväg till Oppboga som börjat hållas efter bättre, det
är bra för där cyklar ungdomar som då slipper cykla längs med stora vägen (vilket ju är farligt).
cyklar inte själv men familjemedlemmarna gör det
cykelväg finns,inte många cyklar på den
Har bl.a. blivit utsatt för en asylsökande som blottade sig. Två till kvinnor i Fellingsbro blev utsatta för samma person. Det
tillsammans med andra incitdenter och att det inte finns någon slags ordningsman här på plats, gör att det blivit mycket otryggt
att promenera. Känslan av trygghet och frihet har blivit otroligt inskränkt.
Cykelbanan tar slut i bergslagsbacken (jobbar på meritor)
Smala vägar, ingen vägren, mycket tung trafik
Det borde vara en cykelväg även mot skolan då många barn cyklar och bilar kör fort.
Gruvhål och dåliga stigar i skogarna runt omkring och bilar/långtradare som kör snabbt längs smal grusväg.
Många kör fort genom samhället inte minst tung trafik. Cykla efter väg 249 är ingen trevlig upplevelse dels pga av hastigheterna
men även att det går mycket tung trafik.
Någon måste göra något åt trafikmiljön i Fellingsbro. Går mycket tung trafik på Bergsvägen, inte ovanligt med timmerbilar osv
som kommer 60-70km tim genom samhället, tänk på stoppsträckan på ett sådant fordon. Vägverket tog bort alla
övergångsställen på Bergsvägen med motiveringen att det skulle "öka trafiksäkerheten" De kanske såg risken med
stoppsträckan? Sänk hastigheten till 30km tim tätort Fellingsbro, samma som Lindesberg återinför målade övergångsställen.
Mycket barn som går över bergsvägen på väg till skolan, även äldre som inte är så snabba över vägen. Bara tur att det inte
hänt mer än det gjort.
Den är bra. Men höga trotoar kanter försvårar med barnvagn.
Gångbron över Arboga ån borde lagas
Känns lite otäckt när man ska passera bergsvägen då det ej finns övergångsställe med vita streck och skyltar...
Mycket fina skogsvägar och grusvägar
gångbanorna helt okey men ej cykelvänligt
Saknar vägbelysning.
Det är ju mest smala grusvägar, finns inget anpassat för att gå och cykla...alltså kan jag inte säga ja, men å andra sidan det är
ju inte speciellt mycket trafik..
Grusväg
På mindre vägar, inte på större vägar (t ex RV 68)
Mycket tung trafik i Ramsberg på smala vägar
Timmerbilar och annan trafik kör alldeles för fort i området
Gatubelysning är under all kritik. Svårt att få lampor lagade, kan ta en vecka efter rapporterat ärende
Gatlyktorna är titt som tätt trasiga och detta verkar inte kontrolleras.
Många fina vägar finns kring Ramsberg. Det är dock inte helt säkert för barn att transportera sig mellan olika platser, eftersom
markerade
Inte för små barn som skall från norra änden av byn till skolan och åter. En gångväg från kiosken ca till Solkullen/affärn vore
inte ur vägen för deras skull.
Jag cyklar året om fast jag är ensam om detta i min bygd. Riksvägen 68 intill Lindesberg är inte cykelvänlig. En cykel/gångbana
från Ramsberg till Storå vore idealiskt.
Grusvägar
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7. Vad krävs för att du skulle resa mer kollektivt?

Antal svar på frågan:

399 (89,5%)

<i>Välj ett alternativ.
(1) Billigare resor

98

22,0%

222

49,8%

(3) Närhet till hållplats

79

17,7%

(4) Antal som ej svarat

47

10,5%

(2) Tätare trafik

Kommentar

Antal svar på frågan:

112 (25,1%)

Att bussen tog kortare tid. Det tar dubbelt så lång tid som med bil.
5 km till närmaste hållplats.
Flera avgångsturer.
Få turer för buss i Ramsberg!
Framför allt sen eftermiddag och helger
Jobbar olika tider.
Närheten till hållplatsen är i dag acceptabel. problematiken är kring säkerheten då man måste gå längs med väggrenen (R50)
för att ta sig till platsen.
.
både tätare trafik o billigare resor. månadskort, jämför med hur långa sträckor SL-kortet gäller. Har ej fått någon info om
kompletteringstrafiken.
Snabbare bussförbindelse med Örebro. Nu tar en enkel resa ca 50 min med buss och 30 med bil. Det borde gå några bussar
som inte tar omvägen om Södra Dylta där det inte går på och av många människor. Antingen en snabbuss som går riksväg 60
eller en buss som tar av i Ervalla direkt till Ölmbrotorp.
Kollektivtrafik saknas
där jag bor går endast skolbussen !??
F.n. har vi endast skolbussen som går 2 ggr / dag. Detta innebär att du måste klara dej på egen hand. De som bor på
flyktingboendet Östanby går dagligen in till centrum. Övriga åker bil eftersom alternativ inte finns.
Det går bara en buss på morgonen.
kommer aldrig åka kollektivt om inte järnvägsstationen öppnar igen i Fellingsbro
Tågtrafiken viktigast och möjligheten att ta sig till påstigningsställen.
Jag reser mest tjänsteresor till Stockholm, Västerås och Örebro. Den långa bytestiden i Örebro är mitt största problem (och att
bussen till Arboga är för långsam och kör för krokigt för att jobba på).
mer busstider på kvällar och helger.
Färre invandrare på bussarna.
tycker även det skulle vara bra om de skulle vara något tåg stop här. de går även ingen buss in till Örebro på helger vilket är
dåligt.
Svårt med tider som passar...
I dagsläget tar jag mig till jobbet utan problem med kollektivtrafiken men får tyvärr inte till hemvägen på ett vettigt sätt. Så i
nuläget är jag hänvisad till egen bil.
Jag skulle åka mer kollektivt om det var bättre tider
Att buss 351 går till Arboga Teknikpark (Åsby industriområde)
Till Örebro lördag och söndag.
Tågen har slutat gå här. FIASKO för oss skattebetalare.
Tåg
Skulle gärna ta tåget till Örebro ibland om det var billigare, nu känns det enklare att åka bil eftersom det är så pass dyrt med en
tågbiljett
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Kollektivtrafiken måste anpassas till fler än 7-16 arbetstider.
Egentligen inte tätare trafik för det är ganska bra, men trafik på helger och en buss hem på senare kväll fredag lördag så att
man även skulle kunna stanna och se på bio i Örebro
Möjlighet att åka lite senare hem
Cirka 500 meter till närmaste busshållplats. Sällan trafik utom skoltid.
Då jag har körkort och bil så har jag inte behovet av kollektivtrafiken som läget är nu. Dock så skulle jag garanterat åka mer
kollektivtrafik om det gick tätare.
Hellre cykel än buss för min del.
Förut gick det buss 1 gång i veckan onsdagar nu är det bättre.
Åker med egen bil till tätort för att göra inköp.
Billigare resor, mer avgångar (tätare).
på helgerna
Nöjd med busstrafiken. Har lagom nära till busshållplats. Det kostar en del. Kanske finns pensionärsrabatt.
Har 5 km till en vanlig hållplats, kan åka 1700 m från bostaden kl 07.30 med skolbuss
Priset påverkar självklart. I dagsläget är det billigare för min del att ta bilen till jobbet vilket avgör vad man väljer för färdmedel.
Hade det gått tätare bussar kanske man hade valt att åka ibland men det går inte att matcha arbetstiderna
Tågstopp
Det finns inget tåg som stannar i Vedevåg. Det är den viktigaste frågan när det gäller kollektivtrafiken.
Om tåget stannade i Vedevåg skulle jag slippa ta bilen till Frövi för att ta mig till Örebro med tåget.
En senare buss från Örebro än 21:30 fredag kvällar.
Först och främst ska tågen stanna. Sen ska det vara tillräckligt många tåg/vagnar att man slipper stå på resan.
Tågstopp och busskurer på de busshållsplatser som finns idag. Gärna med belysning så man slipper stå i mörker efter vägen i
en tätort.
finns inget annat än bil
Möjlighet att åka tur och retur
1 buss per timme där man ofta behöver vänta 30-45 minuter i Frövi för byte lockar inte till att resa kollektivt.
Tycker att pensionärerna borde få gratis buss till Lindesberg, Örebro och Arboga. Finns flera kommuner där pensionärerna
åker gratis med kollektivtrafiken det bord Lindesberg också ha.
Några helgbussar till Örebro,gärna lite senara på kvällen från Örebro.
bussar Lördag till Örebro
Bättre kommunikationer skulle öka mitt resande.
Önskar åka tåg från Fellingsbro men måste ta bilen först till Arboga.
Önskar att det var möjligt att tågpendla mellan Fellingsbro och Örebro. Även Fellingsbro och Arboga/Köping.Viktigt att det finns
fungerande kollektiv trafik på helgerna.
Bättre helgtrafik.
I samtal med trafikplaneringsansvarig på Länstrafiken framförde jag synpunkter på de fåtaliga turerna mellan Fellingsbro och
Örebro, särskilt helger. Svaret blev: "om ni inte utnyttjar de avgångar ni har, så ska ni inte tro att ni får några fler." Med andra
ord: fellingsbroare ska hålla sig hemma på helgerna och inte klaga. Linje 351 har förbättrat tillgängligheten till Arboga och
tågtrafik, men vi vill fortfarande ha ett tågstopp i Fellingsbro. Detta skulle underlätta jobbpendlare och skulle öka attraktiviteten
hos Fellingsbro som bostadsort för pendlare. Fellingsbro har det i särklass bästa geografiska läget för pendling i Lindesbergs
kommun och det kunde vara på tiden att politiker i kommunen insåg det. Lindesberg är inte centrum av världen.
Se kommentar till fråga 5. Det som är viktigt är flera möjligheter att resa från Linde/Örebro på kvällstid.
Samt billigare resor, det är svindyrt.
Vore önskvärt med kollektivtrafik som ansluter till Tåg i Storå
Har 17km till närmsta busshållplats ( Ramsberg) finns överhuvudtaget ingen kollektivtrafik alls till eller från kloten i någon
riktning. Tycker det är konstigt att det inte finns kollektivtrafik mellan gränserna. Typ Kopparberg -Skinnskatteberg.
att hållplatserna är fler.
Finns inte ens kollektivtrafik till Linde eller hem.
Men inget jag förväntar mig av boende i Gammelbo!
Kollektivtrafiken till/från Ramsberg går inte att kombinera med tågpendling. Man måste ta bilen till tåget, så arbetspendling med
tåg måste kombineras med bil (fråga 4)
Kollektivtrafiken till/från Ramsberg går inte att kombinera med tågpendling. Man måste ta bilen till tåget, så arbetspendling med
tåg måste kombineras med bil (fråga 4)
Kollektivtrafiken stämmer ej med dagens varierade arbetstider, tex natt, kväll o helgarbeten
För att inte ta bil till Lindesberg behövs både billiga resor och tätare trafik
Anropsstyrd flextrafik.
Svårt att uppnå när man bor på landet.
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Tågförbindelser
att bussen stannar där det finns resande inte bara på hålplatset
Att det finns kollektivtrafik överhuvudtaget
Lindesberg-Arboga bussen borde kunna gå ända till ÅSBY industri område (Arboga Teknikpark) för att få fler att åka kollektivt
från Fellingsbro
Alla tre alternativen
Saknar bussar till Örebro på helgerna
Det tar för lång tid att pendla till Eskilstuna
Tågstopp
Tågstopp
Tätare trafik med Örebro på kvällar o helger. Som det är f.n. är det svårt för boende i Örebro att se någon vinst med att flytta till
Fellingsbro. De vill ha täta förbindelser även under icke arbetstid.
Tätare trafik helger o kvällar
Jag reser en del redan men det är 1-2 timmar mellan bussarna ofta.
man tar hellre bilen då man kommer fram dit man ska
Dålig trafik över Oppboga/Rynninge. Drabbar mig som student.
Att tågen stannar i Vedevåg
Bussar som går till och från Örebro på helgerna också. Tåg som stannar i Fellingsbro!!!!!!!
Landsbyggden har 2 turer oftast.
Frågan blir ju nästan som ett skämt! Vi har ju endast skolskjutstider. Då kan man inte åka till affären, vårdcentral tralla etc. Man
kan inte ta sig tillbaka inom rimlig tid. En busslinje över Ringaby mot Örebro och Ullersätter, Lindesberg vore ju fint.
vid högtrafik så skulle jag önska att de kunde gå en gång i halvtimmen.
Kvälls- och helgturer. Jobbar oregelbundna tider så buss till Örebro är inget alternativ.
Jobbar där jag bor, så är inte beroende av kollektivtrafik. Helger går det inga bussar ändå.
2 kilometer till hållplats med något tätare trafik (dock jämförelsevis gles trafik). Finns hållplats 100 meter bort men endast
enstaka tur morgon och eftermiddag på vardagar.
Jag har bara 5km till jobbet. Dock är inte hela belyst. Och med alla konstiga människor som rör sig ute vill jag varken cykla eller
gå själv den vägen när de är mörkt eller kallt.
Pendel till Arboga?!
Tågresa skulle få mig att seriöst överväga att åka kollektivt. Buss till Örebro på Käglanvägen är inte ett säkert alternativ.
Bättre avgångar och snabbare färdsätt.
Senare bussar på kvällarna
Finns inget bra alternativ med pendling mellan Köping och Fellingsbro. Bussbyte i Arboga är inget alternativ för mig,
direktansluting via tåg hade varit ultimat.
Buss till Örebro på lördagar och söndagar Tåg till Stockholm
Jag pendlar till Eskilstuna och busslinjen mellan Arboga och Fellingsbro är inte synkad för de tåg som går mellan Arboga och
Eskilstuna.
Till och från alla byar i kommunen
Tågstopp i Vedevåg eller bättre kvällsturer med buss
Fler kvällsturer till / från Örebro och på lördagar
Tidtabell måste hållas. Tåg får inte ställas in utan ersättningsbuss.
Att det går bussar!!!!
Och tätare trafik...
Finns inget alternativ till bil
Bussförbindelse mellan Gammelbo och Storå, alt. Gammelbo och Lindesberg är obefintlig. Bra tågförbindelse från Storå, men
det krävs bil (25 km) för att ta sig dit.
Det krävs alla tre alternativen
Det ända möjlighet är att åka med skolbuss eller cykla till Ramsberg.
3 km till hållplats idag samt en restid på mer än 3 timmar enkelväg till mitt job med kollektivtrafik
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Antal svar på frågan:

(1) Ja

34

7,6%

(2) Nej

195

43,7%

(3) Antal som ej svarat

217

48,7%

8b. Har du färdtjänst?

(1) Ja

Antal svar på frågan:
2

0,4%

(2) Nej

251

56,3%

(3) Antal som ej svarat

193

43,3%

9. Om ja på någon av frågorna 8a eller 8b, hur ofta nyttjar du
kompletteringstrafiken/färdtjänsten?

Antal svar på frågan:

(1) Varje vecka

3

0,7%

(2) Var 14 dag

1

0,2%

(3) En gång i månaden

4

0,9%

(4) Antal som ej svarat

438

98,2%

229 (51,3%)

253 (56,7%)

8 (1,8%)
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Antal svar på frågan:

431 (96,6%)

<i>Kryssa i ett eller flera alternativ
(1) Natur

363

81,4%

(2) Kultur

54

12,1%

98

22,0%

171

38,3%

(3) Bygdegård/samlingslokal
(4) Lokala föreningar
(5) Café/krog

27

6,1%

133

29,8%

(7) Annat

46

10,3%

(8) Antal som ej svarat

15

3,4%

(6) Lindesberg/Örebro

Annat:

Arboga
Arboga
Arboga
Arboga
Biblioteket i Ramsberg mm
Bor halvtid i Stockholm
Biblioteket
Butiker
Bibliotek, Apotek, vårdcentral och mataffär.
Centrum
djungelgym
ekbackens gymnastiksal
egen tomt
Fellingsbro folkhögskola
Finnåker
Gym
Hemma
Hemma
Hemma
Hemma
Inte Örebro
i Ramsberg
Ishallen
idrottshall
Idrottshallar i frövi
Jobb
kyrkan
Kopparberg/Ludvika
Kopparberg/Ludvika
Kyrkan
Kyrkan
Kyrkans aktiviteter
Lekpkatser
Lekparker
Mycket vid idrottsplatsen (många föreningar är aktiva där också), sen vistas jag normalt i Arboga och Örebro, i stort sett aldrig i
Lindesberg.
Matbutik
Riddarhyttan/Skinnskatteberg
Svenska kyrkans öppna verksamhet för barn
Sommarstugan i Ullersätter
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Smedvallen idrottsplats
Skolan, hemma, hos kompisar
Trädgård
Örebro ingen Linde
plus 3 tomma svar

Kommentar

Antal svar på frågan:

46 (10,3%)

Lokal mötesplats mycket viktig!
Tidigare var vi ofta på biblioteket.
.
Skulle gå mer promenader om det gick lättarre att undvika den tunga trafiken och det fanns några grönområden.
Örebro
Då de inte finns så mycket att göra här åker jag hällst till Örebro eller Linde.
Många gator är i väldigt dåligt skick, behöver asfalteras om
Det finns inga trevliga miljöer att vistas i
Önskar mer varierad kultur utanför Lindesberg
Barnens aktiviteter är viktiga för vår familj och vi är gärna med och arbetar i föreningar och vid olika arrangemang. Svamp- och
bärplockning samt jakt på vår egen mark är en riktig livskvalitéhöjare.
Att inte förglömma
Trivs bäst i den miljön.
Teatern i Vedevåg är en viktig samlingsplats. Idrottsföreningen är aktiv men idrottsplatsen och elljusspåret förfaller.
Besöker gärna de evenemang som ordnas i samhället som loppisar, julgransplundring, Vedevågsloppet m.m. Kul att det ordnas
så mycket på herrgården också.
Tyst natur och frånvaron av tung trafik på de små vägarna är orsaken till att min familj flyttade till Vedevåg.
Skogen Idrottshallen gamla matsalen
Finns inget annat.
Men hemmet är ändå viktigast.
I lokala föreningar förläggs möten hemma hos varandra eller i kyrkans lokaler. Andra typer av möten och kurser är ofta förlagda
till Lindesberg eller Örebro.
Sång och musik har hög prioritet för mig.
Hemmiljön och naturen eller kyrkan. När det inte finns något utbud får man hitta på något själv
Saknar en alternativ matbutik, Ica tex. Hemköp behöver konkurrens.
Lindesberg/Örebro vid större inköp som skor och kläder o dyl.
På folkhögskolans finns möjlighet att äta gemensamt och lyssna på olika föredrag. Här finns hörslinga så alla kan höra och
delta.
Tidigare hade jag inte färdtjänst och jag lär inte ha den permanent; så tidtabellerna är fortfarande viktiga för mig.
är mycket ute och det finns fina områden här i fellingsbro i ekbackens gymnastiksal så finns det många bra aktiviteter för barn
FGoIF
Finns inte så mycket att vistas i.
Lekparker borde prioriteras högre, samlingsplats för både vuxna och barn.
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Att ha bra kommunikationer med Örebro är viktigare, eftersom det är nästan lika långt som till Linde, men betydligt större utbud
av allt. Att resa kollektivt till Arboga till hyfsat pris vore trevligt och nära, men pga länsgräns så blir det dyrt. (Arboga har ett
badhus med varmt vatten och vettiga priser i entréavgift)
härligt att det finns idrottsaktiviteter de bygger på frivilliga som ställer upp och är ledare. De är toppen!
Prästryggens badplats och promenadstråk längs vattnet mellan reningsverket och hamnen i Frövi och promenadstråk längs
Arbogaån. Lekplatser. Bibliotek.
Gym, gymnastiksalar, fotbollsplan och ishockeyhallen.
Örebro, finns inget i Fellingsbro.
Energikällan
Behöver ett café i fellingsbro
Saknar restaurang /pub samt biograf.
Skulle gärna ha närmre till kulturhändelser, nu händer det mesta i Örebro.
Bibliotek är mycket mer än bara förvaring av böcker på landsbygden
Örebro är arbetsplats
Enda stället där någon form av aktivitet finns är i Svenska kyrkans regi. Skogen har varit min miljö men inte nu längre pga ökat
rovdjursinslag
Eftersom Ramsberg inte längre har något bibliotek, finns ingen kultur kvar. Endast Svenska kyrkan tänker på sina
skattebetalare.
Vi är mest ute på egna strövtåg + vandringsleder. Deltar även på många av de kultur-arrangemang som ordnas för barn i
Lindesberg. Jag önskar dock att liknande aktiviteter kunde ordnas även i Ramsberg och andra mindre orter, så att fler barn
kunde ta del av de aktiviteterna.
Natur i form av stor vuxen skog, INTE HYGGEN!!!
Linde ligger knappast "runt min ort". Kulturutbudet i klassisk mening är tämligen magert. Något Café eller liknande finns inte.
Café/krog vore en dröm

2016-06-20 12:05

Websurvey by Textalk

21 av 46

https://websurvey.textalk.se/se/report.php?reportID=83867&admin=1...

11. På vilket sätt kan din ort utvecklas för att höja värdet av att bo i Lindesbergs
kommun?

Antal svar på frågan:

329 (73,8%)

<i>Kryssa i de tre viktigaste alternativen där 1 är viktigast och 3 är minst viktigt. Du kan bara kryssa i en 1:a, en 2:a och en 3:a.
1
(1) Aktivitetsområde t.ex. bollplan, ishockeyplan
(2) Park
(3) Badplats

2

3

Inget
svar

60
53
44
289
13,5% 11,9% 9,9% 64,8%
24
43
33
346
5,4% 9,6% 7,4% 77,6%
67
63
35
281
15,0% 14,1% 7,8% 63,0%

(4) Café

25
46
48
327
5,6% 10,3% 10,8% 73,3%

(5) Lekplats

24
37
35
350
5,4% 8,3% 7,8% 78,5%

(6) Kulturscen

28
23
34
361
6,3% 5,2% 7,6% 80,9%

(7) Utegym

24
30
34
358
5,4% 6,7% 7,6% 80,3%

(8) Dansbana

8
20
21
397
1,8% 4,5% 4,7% 89,0%

(9) Annat

Kommentar

68
9
37
332
15,2% 2,0% 8,3% 74,4%

Antal svar på frågan:

172 (38,6%)

Mötesplatser på vintern, ökade öppettider på kvällstid på bibliotek.
Den svarande har satt tre stycken 1-or på Cafe´, Kulturscen och annat där densamma lämnat följande kommentar Ny
anläggning för Ridskola och ryttarklubb. För Hästsport.
Mötesplats nära bostad mycket viktig.
Den som besvarade enkäten har satt Kulturscen som nr 1 och Aktivitetsområde som nr 2 och nr 3.
Badplats, café, dansbana
Kulturscen
Ridhus önskas.
En pub att gå till på kvällen.
Önskar en Park.
Affär, kiosk, busstrafik.
Vi har det jag önskar.
Äldreboende geriatrisk avdelning
Vi vill få tillbaka biblioteket. TACK!
Ungdomslägenheter
Stora affärer
Affär
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Tågstopp, näringsidkare.
Train stop, companies
1. Tågstopp i Vedevåg. 2. Ge oss tillbaka vårt servicehus, "Mosebacke".
Mindre invandrare.
.
Vi saknar biblioteket. En utmärkt plats att träffas på
Varför inte göra parken vid bästerplan till inhängnad lekpark eller en finare park med sittplatser och odlingslådor/grillplats. Vore
trevligt för området.
Förändra Norrtullstorget så det blir "levande" igen. Blev ju helt dött när Ica flyttade stora entrén. Som pensionär skulle det
kännas fantastiskt bra om kollektivtrafiken subventionerades för oss, precis som så många andra kommuner har gjort. En liten
kompensation för den höga pensionärsskatten! Det skulle iaf öka motivationen att bo kvar.
Rusta upp eller ta bort de fallfärdiga stugorna bakom råsshallen. Stöd storådalens SK med rust av div lokaler. Vi har en stor
ungdomsverksamhet som älskar att träna flera dagar i veckan. När det är dags för längdhopp får barnen först dra upp ogräs ur
sanden.. Vi måste satsa på våra barn och stötta dem i deras fortsatta lust att röra på sig! Utegym!
Strandpromenaden borde byggas klar så man kan gå längs sjön i Hela Frövi och inte som nu längs Kofallsvägen, sen vidare till
Vibyn och vidare till Hinsebergsbron, som MÅSTE komma tillbaks snabbt. Vid utfarten från Fröviforsvägen mot Väringen finns
ett fint område där det kunde gå lätt att ordna promenadväg och sittplatser. Där skulle bli fint om de flesta träden fick stå kvar.
Det är ett mycket vackert område där ån rinner ut i Väringen. Blev en fin park och går säkert inte att bygga på för det ligger lågt.
Ridhus
Lekplatser centralt med café i närheten skulle locka många småbarnsföräldrar. Bad i närheten ännu bättre. Loppholmarna
borde tas vara på.
Bättre kollektivtrafik
Ett biliotek som samlingspunkt för kunskapsutbyte och social samvaro är ett måste i en liten ort utanför centralorten.
Då skolan i Gusselby fanns bedrevs det luftgevärsskytte i skolan. Där samlades byns ungdomar. Nu finns ingen skola, endast
en älgskyttebana. Och ingen bryr sig..... Till skolan fanns en bollplan. Den befinner sig numera på privat mark. En del
ungdomar syns där ibland. Om det är OK eller ej är okänt. Då alternativ saknas tar ungdomar egna initiativ - ibland bra, ibland
mindre bra. Tänk vi har EN ny lekplats i byn. Men i gengäld togs en lekplats bort ??
Bättre underhåll av de anläggningar som finns
Tätare kollektivtrafik. Nu måste man skjutsa och hämta barnen när de har aktiviteter i tex. Lindesberg. Sista bussen går 16,20
ut till Spannarboda.
Allt detta finns redan i Fellingsbro men skicket på det är botten. Det inkluderar de nyrenoverade lekplatserna som har trä flis (ja,
trä) som underlag
Vistas mindre i Lindesberg numera p g a bristande utbud och en undermålig stadsmiljö. Stadsmiljön kan förbättras med bättre
byggnadsvård och mer genomtänkt stadsplanering. Riv landets fulaste byggnad; parkeringshuseländet vid centralen! Röj
Kyrkberget och gör strandpromenaden mer attraktiv. Köp tillbaks stadshotellet och driv det proffessionellt. Satsa på att etablera
fler företag och utveckla besöksnäringen för att skapa välstånd och arbetstillfällen.
Badplats vid Loppholmarna är det absolut viktigaste. Det skulle ge liv i staden på sommaren och därmed lägga grunden för nya
företag i turistbranschen och fler restauranger. I övrigt ser jag främst behov av cykelvägar, parkeringsplatser och framför allt en
tydlig plan samt ordning och reda i trafikplaneringen. Identifiera och prioritera viktiga gång- och cykelstråk, se därefter till att det
finns tillräckligt med lättillgängliga parkeringsplatser (t.ex. genom att ta betalt efter 2 timmar).
Färre invandrare
Det skulle vara toppen om de skulle finnas nå aktiviteter som bowling eller bio.
Badplatsen vid Viken behöver ses över och rustas upp, t.ex. ta bort gamla dåliga träd, rusta utedass, mer sand, röjas längs
hela stranden
Många gator är i väldigt dåligt skick, behöver asfalteras om
En ganska dum fråga. Det mesta finns ju redan men en dansbana på varje ort vore väl kul.
Äldreboende
ALLT d.v.s. ingenting satsas i Fellingsbro. DET MESTA - nästan allt går till Lindesberg.
Komunen måste ta större ansvar och inte låta ytter orterna förfalla och inte bara investera i Lindesberg
Inomhusbadet vid skolan skulle användas både för fritidsaktiviteter samt för.skolans simundervisning istället att som nu bussas
till Lbg. Invandrarnas vattenvana skulle förbättras och även vuxna skulle få möjlighet. Fellingsbro har en tradition att använda
bassängen som det lilla extra för våra barn.
Inomhusbadet vid skolan skulle användas både för fritidsaktiviteter samt för.skolans simundervisning istället att som nu bussas
till Lbg. Invandrarnas vattenvana skulle förbättras och även vuxna skulle få möjlighet. Fellingsbro har en tradition att använda
bassängen som det lilla extra för våra barn.
Vi har ett jättefint utomhusbad i Fellingbro. Rusta upp duschar mm och gör mer reklam att det finns. Bodde i Örebro innan jag
flyttade tillbaka och det var många örebroare som inte visste att det fanns bad i Fellingbro.
Bra kommunikation är AoO för att locka hit fler invånare. Att kommunpolitikerna förstår och gör byggden attraktiv att bo och
verka i, såsom företagarvänligt, service, bra skola, gynna föreningslivet mm.
Att bassängen vid idrottsplatsen får vara kvar är oerhört viktigt
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Utbyggt bredband utan alltför stora anslutningskostnader.
Utnyttja sjöar för attraktivt boende.
Jag vill se ett allaktivitetshus i kommunen där även föreningar sammlas.
Bostäder för alla, tänker främst på våra äldre som vill bo kvar i samhället men vill lämna sin villa. Aktiviteter för barn och
ungdomar är mycket viktigt för ett trevligt och livskraftigt samhälle.
Bättre vägar.
Vill gärna ha ett utegym vid brandstationen. Gärna en pub också.
Parkeringsplatser vid Grönboda.
Parkeringsplatser vid Grönboda.
Parkeringsplats på Grönboda.
Vore trevligt om Storåbadet kunde göras i ordning.
En önskan att få tillbaka badplatsen i Storå.
aktivitetsområden så barn o ungdomar har nåt att göra,.Badplkats behövs så dom kan lära sig att simma. park är alltid trevligt
Vedevåg har en upprustad badplats men hur går det i Lindesberg. Är det fortfarande Pälsärmen som gäller. Vacker sjö i
Lindesberg men dåligt med bad. Nödvändigt. Men mycket bra har ordnats lindesjön runt, Kyrkberget. Mycket idrott. Arenan. Ev
nybygge Norslunds ridskola mm. Så centralorten har fått mkt för våra skattepengar. Vi får jobba för att politikerna inte utarmar
småorterna mer än vad som skett.
Seniorboende
Seniorboende saknas!!!
Mer aktiviteter för de äldre (över 65 år).
Seniorboende, helst Grönboda.
Seniorboende, gärna runt Grönboda.
Bostäder för aktiva seniorer, som vill flytta från stor villa till någon mindre bostad.
Möjlighet till ett bra och nära till olika aktiviteter för alla i området.
Kolla privata entreprenörer så de sköter driften bättre. Kommunal kontroll.
Med mer naturliga miljöer.
Rör inte "våra" anläggningar här i FELLINGSBRO.
Vi har nästan alla dessa saker i Löa.
Viktigt att allt inte centraliseras som de gör i dagsläget...
Det är viktigt att lekplatsen, badplatsen och idottsplatsen sköts om. Det vore önskvärt att kommunen tar ansvar för skötseln
som nu till stor del sköts av ideélla krafter.
Badplats finns ju redan men det är ju inte kommunen som sköter denna utan det bygger på frivilliga insatser. Det tycker jag är
skandal. Kommunen ska naturligtvis sköta det enda badet vid Vedevåg.
Jag tycker att tågstopp och cykelväg längs genomfartsvägen till södra måle-vägen är viktigast.
Tågstopp
Höja värdet kan göras genom att ej tillåta tung industri som bergtäkt.
Det behöver byggas 60+ boende för det finns inget i dag.
Tågstopp
Möjligheter till fiske. Tillräckligt med affärer samt övriga näringsidkare.
Ett kommunalt gym i skulle uppskattas av alla som tränar i anslutning till skolan. Lokal skulle kunna anläggas på grönyta
bredvid idrottshall och duschar m.m. i skolan skulle då kunna användas för tvagning.
Annat= Aktivitetsområden i vidare begrepp än planer för bollspel. EX. Skidbanor, motions banor, gångbanor, kartlagda områden
som kan utnyttjas för sport och friluftsliv.
Service inrättningar, vårdcentral ,tandläkare ,livsmedelsaffärer ,bank ,äldreboende i alla steg.
Bra lokaler för förenings- och kulturverksamhet som ligger centralt
I Stripa Gruvmiljö finns en stor utvecklingsmöjlighet som kan komma många till fördel. Intressant som kulturarvsplats, som
arbetsmiljö, scen för evenemang, naturpark, aktivitetsplats för alla åldrar, m.m. Snälla Linde kommun, satsa ordentligt på
Stripa!
Vet att polisen tillbringar många timmar i Fellingsbro men vi skulle beöva vår egen polis. Jag tror moralen skärps om man har
plisen nära.
Låta gamla gympa hallen vara kvar likaså matsalen
Vägförbättring
Klippt grönområde vid Brogården gärna några parkbänkar
Viktigast är jobb i form av mindre industri eller kontorsarbete
Viktigt är också: Bibliotek, vårdcentral. Bra belysning på gång och cykelvägar.
Fiber tycker jag är viktigt.
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Senior/äldreboende
Ett tågstopp i Fellingsbro är det viktigaste. Vi är trötta på att höra att det inte går - uppenbarligen kan man köra persontåg
genom Fellingsbro när det passar - då går det att stanna också. Möjligheten att åka exempelvis rälsbuss mellan Frövi och
Arboga skulle gynna även lindesbergare.
Viktigt är att museet organiseras så att samlingarna/resurserna kommer till sin rätt. Det är rimligt att det som har med tätorten
att göra (skolor,handel,sjukvård,rättsväsende . . .) visas i Lindesberg. Det som har med bergshanteringen att göra bör visas i
den norra kommundelen, helst i Stripa Gruvmiljö, som är industriminnesmärke.
Fixa vägen som är oerhört eftersatt. Jag pratar om den mellan Ramsberg och Hägernäs.
Allt finns utom "spontan"-mötesplats typ kiosk,centrumhus,bibliotek
Bibliotek
I Ramsberg finns redan en hockyrink, fotbollsplan, löpspår (i dåligt skick) runt fotbollsplanen med plats för både höjdhopp och
längdhopp (finns nog inga grejer kvar längre dock) Gammal tennisbana och paddock allt samlat på samma ställe. Men allt i
dåligt skick förutom paddocken. Eftersom det är det ända som tycks användas. Det finns även en utedansbana, och en aktiv
skytteklubb. Det som fattas är tränare och engagemang att starta upp träningar för det som redan finns möjlighet till. Vilket gör
att barnen får åka till större orter för att träna. Så det finns många möjligheter, men som jag har uppfattat (kan ha fel)så är det
bara två aktiva föreningar på orten och det är ryttarföreningen och skytteklubben.
Bättre kollektivtrafik t.ex. flexibussar.
Bibliotek är viktigt
Närproducerad mat, lokalt slakteri, fina naturområden.
Bibliotek vore trevligt
Kommunalt ridhus
Jag tycker att sporter som inte spelas eller tränas på Lindesbergs arena blir bortskyfflade och får inget stöd alls av kommunen
gör att utvecklas
I själva Gammelbo behövs ingen lekplats, och bad har vi som behöver anslag för upprustning av omklädningsrum. Kulturscen
har vi i Ramsberg på Kölnberget och i församlingshemmet, så det behövs inte fler, men sannolikt stöd för drift av Kölnberget!
En park vore ju närmast löjligt.
Biblioteket vi hade lade ni ned. Varför? Ge oss vår kulturscen tillbaka! Bollplan, badplats, lekplats och dansbana har vi redan.
Större upptagningsområde för Ramshyttans skola.
Biblioteket vi hade lade ni ned. Varför? Ge oss vår kulturscen tillbaka! Bollplan, badplats, lekplats och dansbana har vi redan.
Större upptagningsområde för Ramshyttans skola.
Bibliotek med samlingslokal och kulturscen saknas Badplats: Kommunen sköter inte underhållet av badplatsen i Gammelbo(
Långa Sand) Gammelbo byalag håller den vid liv med ideella krafter och egna pengar.
Tycker att det mesta är viktigt
Tillgång till FIBER även för oss som bor utanför 50-skylten. Men det ska ju inte vara dyrare för oss än för de som bor i Linde att
få in det i huset. Samt gång- och cykelväg mellan Frövi och Fellingsbro. Tack på förhand.
Behov av företagslokaler samt hyreslägenheter.
bra väg in till centralorten
Bättre kommunikationer
Samlingslokaler
Satsa på det uppväxande släktet.
Ett naturligt parkområde finns mellan Storå och Guldsmedshyttan. Dock skulle det behöva gallras rejält. Många träd är gamla
och ramlar snart. Ett mindre parkområde skulle kunna iordningställas vid f.d. Lysmasken.
sätt en glasskål över badbaljan i Fellingsbro så badsesången blir längre rusta isbanan bågskyttebana
Fin badplats finns. Dansbana finns. Bygg ett äldreboende eller öppna Solkullen Saknar in o utegym. Informationsdagar.
Det viktigaste för Fellingsbro är nybyggnation av lägenheter/hus som är anpassade för äldre. Det bor massor med pensionärer i
sina villor. Om det fanns mer praktiska alternativ för oss kunde vi sälja våra villor och få en stor inflyttning av familjer som kan få
ett bra och billigt boende. Det skulle betyda mycket för att kunna behålla och utveckla servicen i samhället.
Fler hundlatriner behövs, många gator som saknar. Korsningen Kvastav/Hemv samt sträckan Idrottsv/Kvastav till
Idrottsv/Hemv.
Fellingsbro är ett stationssamhälle utan station. Pendeltågstrafik skulle väsentligt öka ortens attraktivitet.
Fellingsbroare är ett promenerande folk. "Skulstarundan" går runt samhället men är asfalterad hela vägen. Orienteringsklubben
har - med bidrag från en lokal förening - grusat en promenadstig som en kortare sträcka går parallellt med stora vägen. Bra
initiativ så slipper hundar och barn dela väg med bilarna, för att inte tala om all tung trafik som går över Käglan. Alternativ 2 är
ett önskemål om fler "ofarliga" promenadvägar.
Bastu o bad inomhus vintertid. Renovering av omklädningsrum vid utebadet.
Café finns. Hockeyarenan används som dansbana. Parker finns även om de skulle kunna utvecklas. Samarbeta gärna med
våra pensionärer, de är grymma på att ställa upp och hjälpa till (se Knytgubbarna i Fellingsbro på Facebook).
Gymnastikhallarna är ganska bedagade.
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Utveckla badplatsen och marknadsför den! Samarbeta med Folkhögsskolan gällande film o teckenspråk. Skapa kulturella
aktiviteter för alla åldrar i samarbete med dem.
fler radhus, lägenheter som de som inte vill bo i villa kan flytta till då de vill sälja. Då kanske fler barnfamiljer skulle kunna flytta
hit. ett ställe där motorintresserade ungdomar kan samlas ett matställe eller cafe vore trevligt det hade vi förut
Bättre kollektivtrafik även på helgerna så man inte bara tar sig till Frövi...
Köpmarknad typ " billiga Niklas"
Vore på sin plats att höja Fellingsbro till den ort hon verkligen är. Här finns en järnväg som går genom samhället. Under 10 min
till motorväg. Ca 30 min når man över 1 miljon av Sveriges invånare med bil. Pris på hus och mark ligger 30-50% under
Arboga. FELLINGSBRO är en HOTSPOT på kartan.
Mer badplatser ute i naturen! Fixa iordning en ordentlig badplats vid t.ex. vid Oppboga då många ungdomar cyklar/går dit
DAGLIGEN under sommaren för att träffas och bada!
Möjlighet att åka tåg till och från Fellingsbro. Fler affärer.
Säker cykelväg/mopedväg. Bra för hälsan, miljön och ytterligare alternativ för boende och turister. Campingplats/ställplats för
husbil bra för att locka turister ut på landsbyggden. Finns både skog, sjöar och utomhuspool och mindreorter som kan få ett
uppsving i handeln. Bl.a samt ett sätt att se möjligheterna att bosätta sig här och starta företag bl.a
Det behövs en ÖPPEN mötesplats i Fellingsbro och Frövi, gärna bibliotek med café, inte minst med tanke på alla nya invånare
som inte får jobba. Men även för andra grupper t ex pensionärer och föräldralediga.
det skulle vara bra om det fanns några fler radhus än de längs med Bergsvägen, alla vill inte bo i villa eller i hyreshus. Det finns
inte vad jag vet något hus med hiss, som de äldre som vill bo kvar på orten skulle behöva då alla inte behöver bo på
servicehem. vore kanske bra att rusta upp hyreshusen då många äldre som bor i villa och inte vill flytta från orten behöver en
lägenhet. Ett utegym skulle få plats vid den inte helt färdigställda lekplatsen vid strömsvägen Åviksvägen. Att man färdigställer
den lekplats vid Åviksvägen strömsvägen.
1. Bibliotek/ Servicepunkt= Allaktivitetshus
Bibehålla standard på Fellingsbrobadet, idrottsanläggningar. Fortsätta ha bra skola och barnomsorg. Behålla servicen för alla
invånare med vårdcentral och folktandvård. Bibliotek på orten är viktigt! Att Lindesbergs kommun ser till att värna om alla sina
invånare oavsett om de bor ute på landet eller mitt inne i Lindesbergs stad!!
En ordentlig samlingssal
Här har jag tänkt på Fellingsbro då det är närmaste tätort. 1. Fortsätta driva badet och ha tillfredsställande underhåll. 2.
Ungdomsverksamhet, ha en fungerande ungdomsverksamhet så ungdomarna har något att göra så inte kriminalititeten är det
bästa alternativet. 3. Fortsätta renovera/bygga nya lekplatser till barnen
Bra badplats finns redan, därför sätter jag den på 3, men mycket viktig.
Belysta gator överallt. (Skulstavägen in mot idrottsplatsen fram till ån mot samhället.)
Saknas badhus, det är på tok för långt att åka ända till Lindesberg. Allt vad gäller sport så öses pengar över Lindesberg som
centralort, Lindeberg består av fler samhällen än enbart Lindesberg. Att få simundervisning i skolan tar tid från övrig
undervisning pga de långa resorna, jag vill påstå att Lindesbergs kommun bidrar till att underminera simundervisningen på
småorterna i kommunen. När fick löparbanorna runt fotbollsplan en uppfräschning? Det är mycket aktiviteter föreningarna
bidrar till och till det behövs fräscha områden/lokaler att hållas i. Rusta bassängen och gymnastiksalen och sluta med era
skrytbyggen i Lindesberg -en idrottskommun - pyttsan det är inte hela kommunen som räknas in i det. Saknas samlingslokal
centralt. Resecentrum finns, men ett litet cafe intill där kanske vore trevligt och med pendeltåg från stationen.
Restaurang med riktig mat. Idrottsgymnasium inriktning ishockey, jättefin nybyggd hall här. Attrahera företag så de etablerar sig
här och ser potentialen med Fellingsbro. Nära till både Stockholm och Göteborg, lediga bostäder för inflyttning.
Ha olika aktiviteter för olika grupper av människor, alla gillar inte sport
Ridskola borde finnas
Mycket handlar nog om att sköta och ta hand om det som finns...Att buskar och parker är påkostade och fina...sköts. Vägar inte
är som lapptäcken och gropiga .. Att vi får behålla det som finns...gamla matsalen, gamla gymnastik salen, renovera
"inomhusbadet" (saknar verkligen lilla badet...)
En paddock/ ridbana
Restautang
Vi har en väldigt bra badplats som jag hoppas vi får behålla. Likaså hoppas jag att kommunen tar sitt förnuft till fånga och inte
river den samlingslokal som finns på skolan i Fellingsbro och som fungerar som ett nav. Det har tidigare varit skolmatsal men
användas nu tex. vid föräldramöten, klassträffar o.dyl.
Bibliotek kyrka o byskola (med små klasser så var och en syns )
1. Att det byggs en förbifart så att man inte bor i ett ständigt buller av all genomfartstrafik. Timmerbilar som går kontinuerligt
dygnet runt, långtradare med farlig last och även all annan trafik.
I
Boende för 55+
Byggbara industritomter Mat / cafe . Bättre gatunderhåll mer klippta gräsytor att kommunen ställer högre krav på
fastighetsägarna alla helst vid genomfarten i Fellingsbro kan kommunen få det snyggt så blir det högre villapriser här och då
kommer det köpare med bättre ekonomi det tjänar både kommunen och vi som bor här
Kommunikation och bredband
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Här tänker jag bredbands utbyggnad till hela byn inte bara norra.
attraktiv boendemiljö i attraktiv landsbygd
Bibliotek, service,
Utegym vid vår fina badplats vid Ölsjön.
Att Lindesbergs. kommun räknar med Ramsberg och andra orter och inte bara tänker centralt. Vi vill ha service , kollektivtrafik,
arbetstillfällen, skola, barnomsorg, äldreboenden, hemtjänsten nära, servicehus, affär.
Ökat antal arbetstillfällen
Biblioteket tillbaka då detta är viktigt både för ung och gammal Badplats och annan aktivitet anordnas idag av frivilliga krafter
Annat = tankmöjlighet fordon & prismässigt konkurrenskraftig matvaruaffär.
Affär, mötesplats och bibliotek måste finnas kvar.
Annat = Bibliotek! Detta skulle även kunna ha andra service-funktioner OCH fungera som kulturscen året om. Aktivitetsområde
("Vargavallen") finns till viss del, men behöver rustas upp ordentligt och/eller uppföras i nytt skick på annan plats. Det finns
sedan tidigare en isbana vid Vargavallen, men sargen är trasig och rutten och risken finns att någon skadar sig. Isbanan ligger
onödigt långt bort från skolan vilket gör att barnen inte har möjlighet att besöka den under skoltid. Dåligt med belysning på
vägen till isbanan gör den svårtillgänglig på kvällstid. Genom att förse skolan med en bandyrink skulle barnen (och
allmänheten, inkl barnfamiljer, på kvällar och helger) kunna åka skridskor utomhus på vintern. På sommaren skulle den kunna
användas som en bandy-/fotbollsrink. Anläggningen skulle locka familjer vintertid för kvälls- eller helgutflykter. I anslutning till
rinken finns redan ett vindskydd med eldplats.
Ni tog bort biblioteket .- skäms. Det allra viktigaste för mig är att skogsbruket slutar skövla all rekreationsskog.
bättre kollektivtrafik, nu går det inte ens att ta sig kollektivt till Lindesberg, flera bostäder, en aktiv skola med nöjda elever och
föräldrar, mycket bättre marknadsföring av landsbygdens höga värden, natur, jakt, fiske, djurhållning, ridning mm
Arbetsplatser, Kulturhus med vägledning till ortens kvartärgeologiska (mitt på HK) och kulturella historia (bergshanteringen)
I Ramsberg finns flera föreningar som jobbar hårt för att det ska finnas badplats, divs. sport, och högtidsfirande, en restaurerad
äng osv. Kyrkan står för mycket kultur, barn-/pensionärsaktiviteter. Det saknas bibliotek som fungerade både som kulturfördelare, lekplats för barn, träffpunkt och café.
Annat= bostäder och äldreboende
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12. Var kan du tänka dig nybyggnation på din ort?

Antal svar på frågan:

238 (53,4%)

Lokala hyresrätter så man kan bo kvar på boendeorten (Landsbygden)
Nybyggnation även på landsbygden
Spannarboda
Vet ej.
Sjötomt
Tomter mot sjön.
Ja, om det över huvud taget är aktuellt.
Sjönära
Sjönära
Sjönära
Nära sjön
Centralt
Vet ej
Nära vatten
Sjönära
Sjönära
Viken
Skogsområde vid sjön.
Nära natur och sjö
Sjönära både villor och hyreslägenheter.
Sjönära
Skogen
Runt ICA
Överallt
Sjönära
Centralt
Vet ej.
Don't know.
Beror på vad. Blir orten attraktivare av det? Etablering av företag? OK!
På gärdet framför prästgården.
Kyrkberget
Gott om utrymme i Fanthyttan...
Nej. Huset halveras i värde när det är byggt. Befintliga hus är redan billiga och för miljonen får man ett 150 m2 hus i bra skick.
Vid Lindesby ovanför strandpromenaden och söder om Lindessjön.
Vid råsshallen se kommentar ovan. På björkvägen finns en fallfärdig tennisbana, rusta upp eller riv. Kanske en vanlig grusplan
eller bara gräs så barnen kan nyttja området ordentligt! Nu är det inte en optimal plats för barn!!!
Där det passar bäst
På vänster sida vägen mot Fellingsbro utanför nuvarande Frövi om det fungerar för lukten från reningsverket? Annars lite
längre bort där är fint och lugnt.
Överallt
I närheten av Råssvalen i Storå kan nog var eftertraktat.
Norra delen, där Pär Eriksson gjort en del insatser. Centrum är för dåligt anpassad för handeln, främst i bristen av
parkeringsutrymmen (små platser här och där som man får leta efter). Gamla Brandstation skulle kunna bli ytterligare en
parkeringsplats.
Där jag bor finns det nog inte plats för nybygge ?
?
Byn kan växa. Mark finns. För att någon skall tycka att Gusselby är ett bra alternativ för boende krävs färdiga tomter, alt lediga
lägenheter och fiber.
Vid sjövallen och nedanför Solliden
Söderut mot Arbogaån
Utkanterna av Fellingsbro finns det gott om plats att bygga om man kommer överens med markägarna
Ta hand om det gamla. Resecentrum, hotellet ser så illa ut.
Centrum och viken
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Sjönära områden runt Råsvalen. Närhet till tågpendling
Mullhögen, Stråssa
Gärna bostäder vid nya vårdcentralen och ovanpå ICA/Willys. Eventuellt nya tomter söder eller väster om Lindesjön, men det
ger risk för ökad biltrafik.
granliden, mellan villorna
Då de flesta lägenheter är väldigt nedgångna och att det ej finns någon hiss i någon av lägenhets husen som finns här. tycker
jag de skulle vara toppen om man byggde nya då även många petitionärer bor i lägenheterna så behövs hiss till dem. skulle
placeras rätt så centralt
Nära centrum
Där det inte märks
Vikenområdet i Guldsmedshyttan. Det ligger nära centrum och badet. Var tidigare bebyggt med arbetarbostäder.
Kan ej namnge olika områden men det får ni säkert in från andra håll.
Bakom Korrvike.
Byggnader, hyreshus med hiss.
Äldreboende i Fellingsbro.
TREKANTEN och på söder.
Det finns massor, men jag vet att de ansvariga i komunen inte har koll på var det finns mark
På obebyggd tomtmark mellan Guldsmedshyttans centrum och kyrkan. Nere vid sjön borde det också finnas bra möjligheter att
bygga bostäder
Mellan Ullersäter och Ullersäters by.
Centralt i Lindesberg
Överallt
Om persontrafik med tåg skulle finnas i Fellingsbro skulle den ortens attraktivitet öka väsentligt I Fellingsbro finns mycket mark
som kunde utnyttjas för bostadsbyggande. Där finns inte likadana problem med olämplig mark/översvämningsrisk som vid
västra infarten till Frövi. Ändå har det byggts bostäder på de sanka ängarna vid sjön där!
Sjönära vid viken.
Sjönära
gamla brandstationen, ytan mellan industriområdet och stadsskogen. runt delar av lindesjön.
Tyvärr är jag inte bekant med vad det finns för byggbara ytor i Fellingsbro. Men: Lägenheter/radhus anpassade för äldre.
Enplans eller med hiss Finns det något hus med hiss i Fellingsbro?? Vi vill ha kvar våra äldre runt omkring oss! De berikar vårt
samhälle!
Bygdegården.
Bygdegården.
En nybyggd väg med asfalt.
En nyasfalterad väg.
Asfalt på våra dåliga grusvägar.
Vägnätet så att vägklassningen ändras till de krav som företagandet i Finnåker kräver.
Vägnätet
Fellingsbro
Centralt och nere vid sjön.
Nära sjön Råssvalen.
Vid sjön.
Radhus i backen ner från förskolan/eller viken.
Vid sjön.
Vet ej.
En bit från centrum men ändå centralt.
Eventuellt vid sjön.
Nära skolan och Viken badet.
grönområdet vid gamla lekskolan.
Västerut och österut
Hög tid att planera för någon typ av lägenhetsboende för äldre. Många vill och kan inte sitta i sina hus eller lgh med trappor och
vänta på hemtrjänst som snart är obefintlig pgav olika orsaker som det pratas om i media. Vi vill ha ett bekymmersfritt boende
på äldre dar, inget hus längre som ska skötas och underhållas, dom pengarna har inte vi pensionärer. Bättre yngre får ta över.
En socialt viktig fråga för ensamstående. Trevliga grannar i samma ålder.
Storå centrum
Bakom pensionärsbostäderna på Långåkersvägen.
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Serviceboende Storå.
Storå
På Långåkern bakom pensionärsbostäderna.
Runt Storå centrum.
Närheten till Grönbodahemmet.
Trekanten Skolans grönyta mot FMAB Servicehus trygghetsboende enplan.
Frövi, Vedevåg.
Var som helst, bara det blir av!
Vi kan inte utnyttja möjligheten att kunna bygga p.g.a. lagregleringen av byggnation i strandnära lägen. Annars finns god plats
för fler hus i vår omgivning.
Utefter sjön och ån i vedevåg.
Sjönära byggnation så vi utnyttjar sjön på ett bra sätt.
Nära sjön.
Efter sjön på västra sidan
Centrala Storå
Det finns ledig mark öster om skolan och vid gamla lantmännen.
Badhus
I de redan befintliga villaområdena finns det tomter och mark som skulle kunna exploateras. Svårigheten är att få lån då
tågstopp och annan service inte finns och bankerna ser orten som en utflyttningsort.
Omklädningshytt vid Mässingvikens Badplats
Ytterområdena
Central orten Fellingsbro
ja
Viktigt att det blir nybyggnation och önskar att det blir så nära dagens centrum som möjligt. Åkermarken bakom Granlidenplan
upp mot skogen? "Centrumparken" bakom Månstigen?
centrum
Mitt i byn, mellan macken och vägen som går in till vänster om Drakabäckens turistgård. Parallellt med R 50.
Sjönära
VI behöver fler lägenheter här där vi kan bo. Men var? Där Brogården låg förrut eller mer centralt. Kanske kunde Lund bygga
om och renovera de existerande lägenheterna som finns. Det funkar inget bra med asylboende och svenskar i samma
fastigheter. Pensionärer vill ha ett lugnt boende.
Grönområdet Åviksvägen
Nytt radhus/hyreshus för de som behöver sälja sitt villaboende.
Längs vägen som går genom Ullersäter på båda om orten.
Vägförbättring
Runt Fellingsbro
Gärdet bredvid skolan
Norrvägen Kungsvägen
Nära service och natur
I ytterkanterna av Frövi
Efter järnvägen mot Fellingsbro.
Trekanten+Ängebyområdet med marknära pensionärsbostäder. Bedrövligt att pensionärer flyttar till Arboga och Örebro.
Området vid båtklubben, tror det heter sjöängen
Sjövallen i Frövi. Det perfekta läget, närhet till service, tågstation och sjön. Bygg bostäder med tillgång garage-carport och
båtplats-brygga, liknande Idengatan.
Tror ingen bygger något nytt i en utdöende bygd som Fellingsbro
Storå
Finns fler lediga platser/tomter, både kommunala och privata.
Rivning av centralt belägna hus som inte används och nybyggnation av både seniorlägenheter och andra boendeformer.
Bra vore antagligen att bygga ny busshållplats i centrum av Guldsmedshyttan. Den nuvarande är för trång. Varför inte bygga en
gång- och cykeltunnel under R 50 och placera ny hållplats på kontorssidan. Sådana tunnlar finns t ex vid Almbro skola söder
om Örebro. Det finns också en tunnel under stora vägen vid Ekeby för att underlätta för barn att ta sig till Ekeby skola.
Visst
i strandnära lägen runt sjöarna.
centralt,runt kyrkan eller i anslutning till villaområden
Det finns många fina ställen i och runt om Ramsberg.
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Har ej koll på bra byggnations platser.
Bakom Tempo-butiken.
Bakom ICA där det är tänkt att bygga resecentrum. Kanske kan befintliga hus nyttjas. Resecenter bör placeras på andra sidan
RV50.
Vet ej.
På området bakom banken och affären.
Äldreboende i Fanthyttan.
I närhet av Solkullen.
Lindesberg
Bakom Tempo-butiken
Överallt
Utveckla föreningslivet och öka intresset för folk utifrån bygden att vilja besöka
Utmed sjönära tomter kring Glien och Norrmogen!
Vid gamla kiosken på gärdet bekväma lägenheter för äldre
Mitt i byn
Många vill flytta hit, men det finns inte tillräckligt med bostäder. Vi behöver ett äldreboende så att hus kan frigöras till
barnfamiljer! Solkullen skulle passa bra! Ett asylboende vore också bra att ha i byn!
Många vill flytta hit, men det finns inte tillräckligt med bostäder. Vi behöver ett äldreboende så att hus kan frigöras till
barnfamiljer! Solkullen skulle passa bra! Ett asylboende vore också bra att ha i byn!
var som helst
Underlätta möjligheten att få lån till köp och underhåll av de hus som finns på landsbygden i första hand. Att få lån till
nybyggnation på landsbygdden är svårt. Gör det möjligt att bygga i närheten av sjöar för det är attraktivt och vi har gott om
dem.
Ett nytt äldreboende intill Ekgården, många äldre måste flytta utan att vilja det. "Seniorboende" Matsal där man kan utnyttja
Ekgården och andra aktiviteter Bygget kan vara där gamla Brogården låg
Har ingen uppfattning om det.
Där det finns ledig mark
För den äldre befolkningen centralt runt butik och service men för mig själv ska det vara sjönära såsom Viken området
nära centrum
Ramsberg tätort
Storå, Guldsmedshyttan, Ramsberg
I orterna utanför centralorten, under förutsättning att det finns skola, service eller bra kollektivtrafik.
Vet ej, men det behövs 60+-bostäder, så barnfamiljer kan komma in på villamarknaden.
1. Vid nuvarande återvinningsstation. Återvinningsstationen kan flyttas till området vid Storå Maskinservice. 2. Området söder
om Sveavägen, mellan Sveavägen och Stråssavägen.
I närheten av Ekgården I närheten av Ängebykyrkan
stälplats för husbilar och husvagnar vid idrotsparken ( badet ) bostäder för älderbonde en pup
FELLINSBRO
Fellingsbro
Äldreboende nere efter ån. Hyreslägenheter bredvid Ängebykyrkan
"Pensionärs" vänliga lägenheter, för personer som inte kan/vill bo kvar i villa
Vid församlingsgården eller Solkullen.
Finns många ställen det går att bygga på.
Det finns många lediga tomter på vad jag tror är kommunal mark centralt i Fellingsbro
Söder om järnvägen. Det finns väldigt mycket hundar i Fellingsbro och de små grönområden som finns norr om järnvägen
(parken längs idrottsvägen samt ängen som går längs med idrottshallen) behöver bevaras.
I Guldsmedshyttan på nedersidan av Idrottsvägen, där det f n är skog.
Vid infarten ifrån Lindesberg
Vid infarten ifrån Lindesberg
Söder alt öster om samhället.
Söder alt öster om samhället
Finns ett bostadsområde längs med vägen norr mot Lindesberg, där finns det plats. Kan även tänka sig i anslutning till
folkhögskolan, fast de kanske inte vill det. Man skulle kunna tänka sig söder om Kungsvägen också men då måste de boende
passera bilvägen så då skulle det behövas broar eller tunnlar om det ska vara familjebostäder.
Överallt!
ingenstans
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Förskolan behövs byggas ut! Lägenheter på markplan för pensionärer.
I ytterområden omkring nuvarande bebyggelse
Äldreboenden i centrum på kullen bakom gamla hotellet. Finns bygglov tror jag. Hus med större lägenheter för barnfamilj vid ån
mellan idrottsplatsen och skolan. Vid ån eller där det rivna äldreboendet stått.
Helst inte någonstans i Oppboga. Lagom stor by där det är lugnt.
Schrödersbacke,bit av skogen brevid lofthusen,brevid förskolan björken (jehovasvittne)
Vid Gamla Ekgården skulle vara perfekt.
Vid sjön
Mellan prästryggen o solliden
Överallt i Fellingsbro
Nedanför Solliden, innan badplatsen. Till höger om gamla Judohallen
Svårt att säga när det är landsbyggd. Kanske villor för de stadsbor som vill ut på landet och ändå ha nära till arbete i
närliggande samhällen.
Så centralt som möjligt.
bakom Hästskovägen.
Har inte koll på kommunens mark, men ett äldreboende vore inte fel.
Resturera centrum.
På många platser, men inte höghus (för det passar inte in i miljön) eller på platser där gamla vackra kulturbyggnader först
måste rivas (exempelvis Fröhuset som revs vid Fröviskolan) Mer mån om att man bevarar och utnyttjar gamla vackra hus som
skapar charm till bygden än att man river och bygger nytt.
Gärdena/åkrarna strax utanför mot örebro hållet. Eller efter macken(direkten) på höger sida.
Vid föredettingar Brogården
finns ju industriområde för företag att bygga på. Finns tomter lite överallt, ju mer som byggs desto bättre är det.
Kungsvägen och Strandvägen ner mot badet
I närheten av badet/ishallen
På platser vid en sjö eller annars nära byns centrum.
Inte alls eftersom villa priserna är för låga. Att kommunen hjälper att lyfta Fellingsbro med närhet till Örebro, Lindesberg,
Köping, Västerås är viktigt.
Både i och utanför Fellingsbro
Kanske uppe vid ishallen/fotbollsplanen
Bredvid Ängebykyrkan Vid ån
I närheten av ån.
Vet ej
Bakom äldreboendet ekgården ner mot ån.
Bostäder och företagslokaler
Finns många ställen där det kan byggas nytt.
Att man öga för öga i samråd med byn o grannbyarna pratar o planerar hur man utnyttjar befintliga byggnader o andra resurser
bäst
Ängebyområdet
Ut mot vanneboda
Seniorboende i centrala Fellingsbro så de äldre inte tvingas flytta till Arboga eller Örebro
Västra sidan vid Kvastavägen vid Idrottsvägen finns en tomt utmot Ängeby
efter ån i Fellingsbro för äldre
Det som är "stadsplanerat"
Mer hyreshus vid stationsvägen. Mixa och integrera.
Vet ej
Bredvid hyreshuset i Ramsberg
Hedenområdet Runt skolan Obebyggda tomter i Jeanberget
Finns lediga tomter i byn
I / expansion av själva Ramsberg.
Lediga tomter finns.
Sjönära för fast boende och med möjlighet till goda kommunikationer så att det går att bo kvar som gammal. Med
odlingsmöjligheter.
Morskoga, Ramsberg, Allmänningbo, Grönbo
Nästan var som helst.
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Kulturhus mellan kyrkan och Solkullen. Bostäder på Jeanberget och i sjönära lägen.
Det finns/har funnits tomter i centrala Ramsberg. Centrala Gammelbo - fast det finns ingen service
Mellan Storå och Löa. Upp till 1 km från rv 50.
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13. Känner du dig trygg på din bostadsort under dygnets alla timmar?

Antal svar på frågan:

(1) Ja

302

67,7%

(2) Nej

127

28,5%

17

3,8%

(3) Antal som ej svarat

Kommentar

Antal svar på frågan:

429 (96,2%)

94 (21,1%)

Mycket inbrott
G-rannsamverkan
Lugnt och fridfullt.
Börjar känna en viss oro över alla invandrare som ej får ordentlig info hur man beter sig.
Tryggheten minskar när invandringen ökar.
Är mörkrädd
Kvällstid
Ej nattetid
Säger ja för närvarande men utvecklingen i samhället förändras till det, i mitt tycke, sämre.
Epatraktormaffian kör runt nattetid och ställer till med skadegörelse. Väldigt mycket fylleri och drogförsäljning för att vara en
liten ort. Obefintlig polisnärvaro efter kl 16.00
skulle önska polis på orten.
Skulle kunna bli bättre med belysning
Under den mörka årstiden är det rätt dåligt upplyst, trasig belysning åtgärdas inte i första taget.
Nej jag går inte ut när det är mörkt.
Är egentligen nattetid som är problemet, mest unga ute då och få vuxna, vilket gör att de gör lite som de vill med bl.a.
skadegörelse som följd. Bättre rörelse skulle behövas på kvällarna, kanske mer aktiviteter för äldre åldrar. Poliser som rör sig
fredag, lördag kvällstid.
Om man vill, kan man skämta till det och säga - Här händer ingenting!
De finns för stor del nyinfyttat folk
Ingen i Fellingsbro har gjort det på 15 år, svaret lämnas osagt eftersom det kommer anses som rasism oavsett hur jag
formulerar det.
Gjorde det för 10år sedan.
För många invandrare.
det beror på är inge kul då lamporna längst vägen är trasiga. känns mycket säkrare när de lyser runt omkring en när man går.
För många invandrare som inte anpassats till det svenska samhället gör att jag känner mig otrygg? Ofta när jag och min
fyraåriga dotter går till närmsta lekparken sitter dom där och häckar och röker och kastar fimparna i lekparken/sandlådan.
Dock så känner jag mig inte trygg när det är natt och är ute
Förutom kringresande inbrottstjuvar finns inget att oroa sig för där jag bor.
Fast det är lite väl mycket asylsökanden
Vi har nattpatruller.
Man kanske inte skall dumpa alla som man inte vill ha i tätorten i de små samhällena
Brottsligheten ökar och vi känner att polisen inte gör sitt jobb.
Vi har god grannsamverkan och hjälper varandra vid behov.
Känns som det är mycket bråk, stök och droger i omlopp. Gör det jag måste på byn och åker sen hem. För att påverka i en
positiv riktning engagerar jag mig i föreningar för att ge bra och vettiga aktiviteter till våra barn och ungdomar.
För det mesta.
Inte efter dagens (4/3) händelser.
Det är så mycket blandning av olika nationaliteter.
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Inte ensam i min stuga på landet utanför Vedevåg. Det har varit inbrott i flera omgångar hos grannar och i byarna runt omkring
både dagtid och nätter. Jag hör nog till dom som har haft tur hittills. Det finns grannsamverkan men den ger ingen trygghet.
Tjuvarna har blivit råare, brutalare tar ingen som helst hänsyn och verkar inte vara rädda för upptäckt. De vet att det kan ta flera
timmar för polisen att komma. De har ju annat att göra nuförtiden.
Har larm Securitas. Vistas inte där det finns faror ex krogen.
Är man pensionär kan man inte känna sig trygg.
Pensionärer känner sig aldrig trygga.
Är sällan nattetid.
I stort sett.
Oftast, men det finns en del asylsökande som gör att man känner sig otrygg på kvällstid. Går aldrig ut med hund längre efter
mörkrets inbrott
Men det kan komma att ändras snabbt så vi får vara på vår vakt.
Mycket skumma nyanlända
Nej, säkrast att hålla sig inomhus under sena kvällar...
Vedevåg kommer som första ort i kommunen få fulltäckande grannsamverkan under våren 2016 vilket ytterligare förstärker
tryggheten och minskar brottsligheten.
Ja, men ju äldre jag blir desto mer drar jag mig för att gå ut efter mörkrets inbrott och det gäller var jag än är.
För mycket nysvenskar i förhållande till svenskar!
Skulle inte göra det i hyresfastigheterna. Det är alldeles för oroligt o stökigt i många av dem.
Detta naggas något i kanten pga diselstölder och bostadsinbrott.
Känner mig säker under dagtid går inte gärna ut när det är mörkt känner osäkerhet med många utlänsdska ungdommar
Liten ort har oftast små problem med brott.
Hur skall man kunna det i dagens läge med alla överfall och inbrott.
så trygg man någonsin kan vara.
Det ända oro jag stundvis kan känna är när man är själv ute i skogen och på små vägar och vet att det finns mycket vargar i
området.
Men jag har börjat låsa ytterdörren och bilen nattetid så LITE LITE har det ändå ändrats. Dock helt inom rimlighetens gräns
med råge!
Det enda man behöver vara rädd för vid nattliga promenader är varg och björn.
Det enda man behöver vara rädd för vid nattliga promenader är varg och björn.
bekräftad knarkhandel på förläggningen/stationsvägen och polisen åker ej ut på larm när boende larmar...
Samordnade insatser behövs för att motverka och följa upp stölder på landsbygden.
Kan inte svara JA på frågan. Helt trygg alla dygnets timmar känner man sig inte alltid.
Det sker allt för mycket inbrott i närområdena.
För många asylsökande och brottslingar från eu
Rör man sig dagtid tycker jag inte man behöver känna sig otrygg.
Det förekommer allt för mycket av droger.Känns inte helt bra att gå ute ensam på kvällar.
Fast det är lite väl hög andel "flyktingar" Jag går inte var som helst när det är mörkt.
Många asylsökanden stör ordningen.
Rädd att vara ute och förflytta mig gåendes till exempel efter mörkrets inbrott. Många okända människor i området.
Vet att kvinnor är otrygga efter mörkrets inbrott. Törs ej gå själva utan någon man i sällskap.
Otrygg att gå ut efter mörkrets inbrott ibland även dagtid
Det har varit lite stökigt på sistone men jag känner mig ganska lugn.
Mörkt. Mycket lösdrivande folk. Droger!
jag tar mig runt med bil
Går ej hem själv på kvällen.
inbrott, misshandel, kriminella verksamheter runt om.
Absolut inte. Knappt så man känner sig trygg dagtid.
Skulle aldrig gå själv nere i samhället.
På tok för mycket invandrare som beter sig hotfullt mot barnen när de skall cykla / gå till skolan. Samt att de går runt i
trädgårdar och tar kort på diverse saker. Törs snart inte åka hemifrån med risk att få inbrott m,m. Barnen vill knappt åka fram till
affären och köpa glass eller till badet m,m p,g,a ovanstående.
Har kommit många asylboende o ensamkommande flyktingar
Låser iof alltid dörren. Larm för inbrott.
är inte ute mycket på kvällarna i nuläget.
Fler poliser till orten hela dagen.
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Det behövs många fler poliser.
Läskigt många asylsökande som är där de inte borde vara. Saknas belysning på många gator.
Närpolis saknas.
Knarket flödar och brottsligheten med den. Laglöst och väldigt lite poliser. Gatorna är rallykörningar dag som natt vardagsmat.
Alla vet att de kan göra vadsomhelst eftersom polisstationen ligger i Lindesberg. Absolut nödvändigt med en polisstation i
Fellingsbro eftersom det är som det är.
P.g.a. för lite aktiviteter för ungdomar så används droger :( Alla ungdomar gillar inte sport... måste finnas annan aktivitet för
dem också. Sen har vi våra flyktingar som ofta bråkar med andra flyktingar som känns oroligt för oss andra medborgare.
Alldeles för mycket asylsökande som stryker omkring.
Inbrott i bilar och folk som snokar i trädgårdar.
För mycket skumt som händer och för få poliser
Har hänt inbrott och skadegörelse....
Absolut
Vargarna som går på gården nu och då känns inte som ett positiv trygghetsinslag.
Polisen orkar inte åka hit. Mycket olovlig körning med skoter och motorcross. För långt för att någon skulle kunna hindra inbrott.
Se svar fråga 6
Skogen har tagits över av varg, vilket gör att jag inte längre vistas där.
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14. När du besöker Lindesbergs centralort, upplever du det som en trygg miljö?

Antal svar på frågan:

(1) Ja

300

67,3%

(2) Nej

95

21,3%

(3) Antal som ej svarat

51

11,4%

Kommentar

Antal svar på frågan:

395 (88,6%)

100 (22,4%)

Vet ej.
Kvällstid
Besöker knappt Lindesberg...
Ej nattetid
Beror lite på tidpunkt.
Det är svårt att se vad det stora mångkulturella inslaget i samhället har tillfört som är klart positivt. Däremot kan man se klara
försämringar.
Är där bara dagtid.
Är nästan aldrig i Lindesberg bara vid Lasaretts besök!
Endast dagtid.
Dagtid inga problem alls.
Beror på vilken tid på dygnet tyvärr börjar det bli otryggt på dagarna också.
ja, men man borde få en bättre trafikmiljö. Bl.a. bör parkeringsmöjligheterna vid resecentrum. Det är beklämmande att
uteserveringar ska ta parkeringsutrymme under årstiden då parkering behövs bäst.
Centralorten är ett litet centrum som lever på dagen och sover på natten. Har aldrig upplevt otrygghet där.
jag är mycket sällan i centralorten den ligger åt fel håll Örebro är första valet
Har hört flera som blivit antastade, hotade av unga män med utländskt påbrå så helt bekväm är jag inte.
Är ej ofta i Lbg.
Stökiga invandrargäng som ofta ofredar andra fotgängare
Nej inte just nu när de byggs överallt och all trafik passerar kristinavägen.
Samma som ovan plus punkarna på torget utanför apoteket.
Men det är mycket som händer där så det är lite läskigt
Vet ej är aldrig där
Knark o gangsterort.
Dagtid känns ganska tryggt men kvällstid är det nog lite oroligt
Är aldrig i Lindesberg.
Är sällan dit
Parkeringsvakten skulle kanske kunna göra litet flera turer i centrum. Att den fria parkeringen utökats till 3 timmar på de flesta
ställen i centrum är utmärkt.
Jag bor där.
Oj, är sällan där, men på lasarettet och hos optikern känns det tryggt.
Inte riktigt trygg med alla invandrare.
Än så länge.
Jag är aldrig i centralorten så jag vet ej
På dagtid i Lindesberg inga problem.
Dagtid, undviker natt.
Om man inte är själv.
Varken ja eller nej.
Är inte så ofta till Lindesberg, då mest dagtid.
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Vet ej. Besöker nästan aldrig Lindesberg. Här är "våran" stad Arboga. I andra hand blir det Örebro.
Det är för många flyktingar som drar runt i samhället just nu.
Inte på kväll/natt
Dagtid,JA Kvällar och nätter, NEJ
Det är alldeles för många flyktingar och asylsökande i grupp som driver omkring på stan och i dess omkringliggande
villaområden för att man ska kunna känna sig trygg. Det finns ingen utbildning eller samhällskunskap för nyanlända om
rättsregler eller sociala koder vilket ställer till en massa när kulturer möts. Lindesberg skull stänga för mottagning under 10 år
för att komma ifatt med inflyttningen av dessa innevånare.
Undviker att gå ute på kvällarna.
Men även där för mycket nysvenskar samt allt tiggeri,
Dock väldigt sällan jag besöker Lindesbergs centralort.
Är bara där på dagtid. Men tycker att det är en ganska rörig stad att åka bil i.
är nästan aldrig i Lindesberg
Besöker sällan Lindesberg då de ej är ett trevligt ställe att vara på.
Sämre med tryggheten i Örebro dit de flesta Fellingsbroarna åker.
Dåliga parkeringsmöjligheter.
Uppsöker aldrig Lindesbergs centralort.
Men jag skulle inte våga gå där på kvällen och natten.
Ja, under dagtid.
Större risknivå än byn
Om jag skulle gå själv på kvällen i Lindesberg, så skulle jag inte känna mig 100% trygg. Men annars skulle jag nog inte känna
mig speciellt oroad att gå på stan eller att gå från stan och ut i närområdena.
Tryggt i centrum, lite trångt.
Jag tycker att det blir en obehaglig stämning över hela länet
Mycket trafik, avgaser och buller. Anonymt - här hälsar inte alla på varandra.
Mycket trafik, avgaser och buller. Anonymt - här hälsar inte alla på varandra.
Inte så ofta jag besöker Lindesberg
Jag kan inte svara JA på frågan. Det gäller väl bara att hålla koll på sina ägodelar under tiden man vistas där.
Rör man sig dagtid tycker jag inte man behöver känna sig otrygg.
en avlägsen ort med dåliga väga att åka på för att komma dit och dåliga pakeringar kräv 90 väg Fellingsbro-Frövi-Lindesberg
höj hastigheten från 30 till 50 i Lindesberg bredda alla vägar i Lindesberg till min 9 meter ta bort alla övergångsställen
ÄR ENDAST TILL LBG VID LAS.BESÖK.
Åker sällan till Lindesberg, väjer Arboga eller Örebro.
Vet ej
På dagen känner jag mig trygg. Besöker aldrig Lindesberg på kvällar och nätter då jag känner mig otrygg.
Inte ofta jag är i Lindesberg
Besöker bara när jag ska till sjukhuset
Besöker bara när jag ska till sjukhuset
Vet ej då jag ytterst sällan är iLindesberg.
Senast jag besökte Lindesberg var för över år sedan,solen sken och allt var tryggt och bra!
De få ggr som jag är till Lbg sker det på dagtid o då känns det ganska tryggt.
Besöker aldrig Lbg förutom vid las. besök
Har endast varit där på dagtid de senaste 15 åren.
är inte där så ofta ligger så långt från fellingsbro
På dagen.
kanske om man åker bil.
Dagtid helt ok.
Vet inte är inte där speciellt ofta.
Samma som föregående fråga.
Även där alldeles för många invandrare- bråkigt o gapigt
Dagtid
när jag har varit där så har det känts så. Men då det är långt dit så åker jag sällan dit.
Samma som ovan.
Det är ju här ni samlat resurserna. Kanske politikerna skulle göra trygghetsvandringar här och själv uppleva hur det är (de som
inte varit här kvällstid).
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Är väldigt sällan i centrala Lindesberg
Polisstationen ligger ju där.
Är sällan där
Vet ej
Är där kanske max 4gg per år och då på dagtid...
Är otrygg varje gång jag går från parkeringen in till jobbet uppe vid Hagaberg!
Besöker endast Lindesberg någon gång per år, vid ev. sjukhusbesök. Där känner jag mig alltid trygg.
Kan inte svara på det då jag är i Lindesberg 3-4 ggr per år då till sjukhuset eller på fotbollsmatch i fritidsbyn.
Är sällan om knappt aldrig i Lindesberg så kan ej svara
Oftast Men inte nattetid
Om jag är där på dagen känner jag mig trygg. På kvällen känner jag mig otrygg. Och på naten vistas jag ej ute.
Folk följer inte trafikregler i Lindesberg, t.ex i norra rondellen. Otrevligt med tiggare,
Vistas endast där på dygnets ljusa timmar vid så få tillfällen som möjligt
Jag åker dit så sällan jag kan.
Fast jag har inte varit där under sena kvällar/nätter.
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15. Vad är livskvalitet för dig på din ort?

Antal svar på frågan:

319 (71,5%)

Att ha nära till natur, vatten och skog. Att föreningslivet är så varierande - stort utbud. Att ha skola för barn och ungdomar av
hög kvalité.
Möjlighet att påverka min närmiljö. Grann-gemenskap.
Närhet till naturen.
Barns närhet till skolan
Närheten till landet, skogen, människorna, gemenskapen.
Lugn och ro.
Lugnet och närheten till djur och natur.
Nära till naturen och goda grannar.
Vet ej.
Att dricka kaffe på furstuqvisten.
Naturen
Att kunna gå rakt ut i ("skogen") naturen. En livsmedelsaffär på gångavstånd.
Närhet till naturen.
Lugnet och naturen.
Närheten till skog och mark. Ganska nära till större städer.
Naturen
Kompisar, släkt
Nära till grannar. Lugn miljö.
Möjligheten att gå ut i naturen. Närhet till service, affär och vård.
Närhet till natur.
Lugn och ro
Naturen
Natur och lugn och ro.
Naturnära
Fritidsutbud Skog och natur
Centralt boende Grön miljö
Närhet till friluftsliv, jakt och fiske. Nära till underbar skola och förskola.
Att det finns ett värde att bo på landet. Att det finns bra service, skola, affär och kommunikation etc.
Närhet till natur, sjö och friluftsliv.
Integration Sysselsättning för barn/ungdomar
Känna sig trygg
Långa sköna prommisar.
Umgås med vänner och få vara frisk.
Att bo nära natur och kan gå ut på egen tomt känna mig fri
Vara frisk, alla är sams.
Frihet
Vänner
Sitta på altan och njuta.
Närhet till skog och natur.
Hälsa
Tryghet
Vara frisk
Lugnt och fint, trevliga grannar.
Quiet and peaceful. Friendly neighbours.
En stor frihet är livskvalité. Bra grannar är en viktig del av det.
Trygghet och bra bredbandsförbindelse
Att resa bort på semester.
Småstadskvalitet: Måttlig trafikintensitet. Korta ledtider till olika servicefunktioner. Närhet till natur. God infrastruktur. Lätt o
snabbt ta sig till större tätort vid behov.
Närheten till naturen och att slippa bo i en stad.
En drogfri miljö. Politiker som satsar aktivt på vård omsorg och skola.
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Tryggheten att känna grannar, social gemenskap i bl.a. Bygdegårda och ett levande föreningsliv. Närhet till sjukvård. Bra
förskolor, skolor. bostäder/lägenheter för äldre och platser på äldreboendet på orten. Livsmedelsaffär ett måste.
Närhet till naturen. Att känna de flesta människorna. Att ha vänner i närheten. Om vi dessutom hade en samlingsplats så vore
det maximalt
Att kunna umgås med nära och kära samt att ha möjlighet att vistas i naturen.
Frihet
Närhet till service, kultur och natur.
Lugn och ro
Ren luft och inget buller vilket tyvärr helt saknas i Frövi. Annars är servicen ganska bra om bara inte biblioteket har så
oregelbundna öppettider och vårdcentral och apotek hade lunchstängt. Föreningslivet är bra!
Bra social stämning och acceptans för alla människor
Lugnet och närheten till naturen. Att bo på en gård med sina hästar och odla lite grönsaker.
Trevliga miljöer med mycket grönska och låga ljudnivåer.
Naturen
En lugn ort med bra grannar, där man kan ströva runt på gator och vägar, heja på dem man ser och möter och får ett glatt svar
tillbaka. Kommer dessutom fiberkabel till byn ökar kommunikationsmöjligheterna, som i sin tur förbättrar möjligheterna att bl.a.
jobba hemifrån. Du kan gå ut och njuta av fågelsång när du vill. Ibland hörs den tunga trafiken på R68, men överlag endast
naturens ljud.
Närhet till vänner släkt och bra hälsoservice
Att inte ha grannarna så nära inpå.
Trevliga människor och deras engagemang
Vara ute i naturen
Trygghet, service, vänner, natur
Frisk luft och inget buller.
Naturen och att få ha vänner kring mig.
Tillgång till underhållen och välskött natur. Öppet och välkomnande samhällsklimat. Tillgång på attraktivt boende i natursköna
lägen. Väl skött och utbyggd infrastruktur t ex vägar, kollektivtrafikanslutning, cykelvägar etc. Tillgång till bredband och
telekommunikation. Närhet till serviceutbud såsom vård, skola, omsorg och handel. Ett attraktivt kommuncenter med gott utbud
av handel och service.
Relationer
Nu: Låga boendekostnader, närhet till butiker på stan, närhet till Lindesjön. I framtiden: Centrumnära badplats (Loppholmarna),
fotgängarvänligt centrum, säkra cykelvägar, ännu smidigare tågresor (bättre byten i Örebro), klimatsmarta radhus med
solceller.
nära till mataffär, skola, osv..
Lugn och ro. En trygg utemiljö. Inga invandrare.
jag är nörd med skola och de.
Fri tillgång till natur och sjöar
Närheten till naturen.
Jag skulle vilja ha ett utegym i Guldsmedshyttan!
Att kliva ut barfota i morrondaggen och slå en drill medan jag lyssnar till fåglarnas sång.
Att man på en liten ort tar hand om varandra
Lugnet, naturen. Viktigt att ha snabbt bredband när man bor en bit från "civilisationen", se fråga 5.
Närhet till natur, avskilt läge, bra livsmedelsbutik.
Närhet till naturen, bo på en liten ort landsbygden, närhet till Lindesberg, Stråssa, Storå, G-hyttan
Närhet till familj och vänner!
Att läkarstation, affär, bibliotek får vara kvar för att behålla en puls på orten.
Natur
Närhet till allt.
Bra service.
Det måste finnas boende för pensionär med hiss.
Någonstans att bo när huset ska avyttras.
Lantlig kvalitet men tillgång till vårdcentral, tandläkare, apotek, handelsbod, idrottsanläggningar typ vintersport = hockeyhall.
Tillgång till vårdcentral, apotek, affär, hockeyhall.
Som det var förr, när Fellingsbro var en egen kommun
Natur, lugn och bra bostad
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Möjligheter till gemenskap, just nu mest initierad av bygdegården Ullergården. Studieförbunden skulle kunna stötta mer på
plats, nu måste man ringa och ta allt via telefon.
Arbete trygghet
Nära till naturen.
Att vi har en välfungerande ort med allt vad det innebär. Attraktivt att bo och arbeta på sin ort, att barn och gamlingar blir
omhändertagna på bästa sätt, trygg säker miljö.
Skola och service ex butiker tand och sjukvård apotek värdesätts mycket
Nära naturen. Man känner alla mer eller mindre.
Tystnaden och den friska luften. Att elförsörjningen förbättrats genom att de flesta elledningar grävts ner är utmärkt!
Elförsörjningen var ganska osäker när jag flyttade hit. Enkäten borde utformas så att man kunde kommentera själva
UTFORMNINGEN av och FORMULERINGARNA i densamma!
Frisk luft Lugn och ro Nära till vatten
Dricka en pilsner vid poolen.
Stort föreningsliv för unga. Bra naturutbud i kommunen.
Möjligheten att arbeta och bo lokalt, låga hyror som gör att folk kan stanna längre i staden. Möjlighet till kulturupplevelser,
folkbildning och folkhälsa. Och en miljö som är trevlig alla tider på året, bad, festivaler, konvent, mässor shoppingmöjligheter,
marknader och allt därtill.
Att man i livets alla stadier ska kunna finna sin plats och trivas i Fellingsbro. Med förskola, skola och aktiviteter för barn och
ungdomar. Bra med arbetstillfällen och/eller lätthet att pendla med kollektivtrafik till arbete/studier på annan ort. Möjlighet till
studier för vuxna på folkhögskolan och närheten/kollektivtrafiken till Örebro universitet. Service i form av mataffärer, apotek,
vårdcentral, folktandvård, banker mm Lägenheter som passar både den nyss utflugne ungdomens första boende men än
viktigare boende som passar de pensionärer som ej orkar/vill bo kvar i sina hus. Serviceboende för de gamla som ej kan bo
kvar hemma, närheten för anhöriga och vänner att hälsa på är ovärderlig.
Närhet till naturen.
Vården
Jag kan gå ut vart jag vill frisk luft.
Att få vara kry.
En farbar väg sommar som vinter.
Att ha bra vägar att åka på.
Att vi har bilverkstad, bygghandel, hydralservise, jordbruk.
Lugnet, möjligheten att göra saker i naturen, ex. vis bärplockning, fiske, att bara vara.
Naturen
Naturen
Naturen och sjön.
Närhet och trygghet för alla.
Lungt.
Närhet till naturen.
Lugn och ro. Närhet till service.
Närheten till naturen.
Lugn och ro. Nära till natur, bad, service.
Naturen
Att man gör allt för att hålla bygden levande, med skola, bank, affär, bad och nånstans för ungdomarna att hålla till.
Att vara frisk och kunna gå ut.
Naturen.
Gemenskapen bland grannar.
Att det är fint runt hyresfastigheterna och runt soptunnorna som står efter hyresfastigheter att säga till alla boenden var dom
ska slänga sopor, och inte slänga runt utanför.,
Det ska vara tryggt att vara ute dygnets alla timmar. Gatubelysning som finns ska fungera. Olika bostadsalternativ ska finnas.
Skola och sjukvård ska ha hög prioritet.
Att det finns fritidsaktiviteter för olika grupper och alla åldrar. För barn och ungdomar finns idrott i Vedevåg men för övrigt inte
så mycket. Var finns ungdomsgårdar nuförtiden. Tonåringar vill umgås med kompisar ibland på kvällstid. Lämpligt att det finns
på orten där alla känner varandra och kan ha koll på sina och andras ungar. Vi pensionärer har våra föreningar för social
samvaro där vi kan vara med och påverka aktiviteter.
Trygghet
Att kunna röra sig fritt överallt.
Jag trivs utmärkt där jag bor.
Tryggt boende. Närhet till sjukvård mm.
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Tryggt boendeområde. Nära till sjukvård, affären.
Ren luft, promenadvägar i skog och mark. Samlingslokal för aktiviteter m.m.
Att jag trivs och känner mig trygg.
Att kunna vistas i skog och mark.
Att allt känns tryggt och säkert.
Närheten till familjen.
Sammanhållning, trivsamma människor, bra föreningsliv, inte minska på servicen.
Natur.
Natur
Bo nära naturen. Bra bostad. Bra vägnät.
Nära till natur. Bra möjlighet till idrottsaktiviteter, hockey, fotboll etc.
En levande miljö där alla trivs, gamma och ung.
Goda grannar och god sammanhållning samt att vara frisk.
Utsikten över Norrsjön, lugnet och tystnaden.
Att det finns möjligheter att utveckla bygden samt att det finns personer som vill flytta till orten. Det är viktigt att kommunen är
villig att satsa på de lokala föreningarna och inte bara i central orten. Hembygdsföreningen anordnar många evenemang både
för barn och vuxna, och det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar och bidrar med bidrag och även att man kan vara behjälplig
vid frågor
Bra och billigt boende i trevligt område där de flesta känner varandra. Viktigt med fungerande kollektivtraftik för arbetspendling.
Det är lugnt och nära till naturen. Viktigt att pendling till arbetet fungerar på ett bra sätt.
När man kan gå ute utan att vara orolig! För en själv eller barnen en dag på sjön under en solig dag
Kultur och natur :)
Livskvalite för mig och andra som valt att bo utanför centralorten är tystnaden och närheten till naturen. Självklart ska vi ha en
levande landsbygd med skogsbruk, åkerbruk och djurhållning, det hör till landsbygden. Om det öppnas en bergtäkt i Vedevåg
kommer vi troligen att flytta härifrån till en annan kommun.
Bo bra, nära till buss och tåg,
att jag är frisk,att det finns sjukvård,affärer,banker.Äldreboende som jag väljer själv.
Att behålla den kommunala och landstings servicen.
Lugn o harmoni. En plats där man känner sig trygg.
En trygg miljö med god samhällsservice.
Att kunna åka kollektivt till alla orter att kunna cykla eller åka moped säkert på gångbanor mellan våran ort och Lindesberg
samt att kunna bada och träna på ortens bad och idrottsplats.
Samma omvårdnad för äldre som för dagens barn
Nära naturen
Ett fungerande föreningsliv med enkla aktiviteter som ger motion och samvaro.
Ett fungerande samhälle va där till hör, + idrottshall ,bad , ishall med ett fungerande kylagrigat.
Fotboll och Golf
Just nu naturen, goda vänner, föreningsliv och service i form av livsmedelsbutik och närhet till vårdcentral och apotek men
önskar fler lägenheter och bättre kollektivtrafik.
lugn o ro
Att ha nära till affär och annan service och nära till naturen.
Bo, leva och känna samhörighet samtidigt som att jag ska känn att det finns valfrihet trots att jag inte bor i några av de tre
centralorterna.
Att ha gångavstånd till mitt arbete. Att kunna inhandla maten. Att ha vårdcentral o apotek nära. Vår fina idrottspark,
badanläggning och skogsområden runt omkring. Vår fina kyrka. Vår fina skola, där jag själv gick. Aktiviteter som finns för unga
och gamla.
Bra hälsa, mina nära o kära, uteaktiviteter,
Lugnet, tryggheten.
Att man bor på landet med alla fördelarna det innebär samtidigt som man har nära till större städer.
Ren och orörd natur
Närheten till ett rikt mångkulturellt sammanhang!
Närheten till naturen badet och Ekbackens samlingssal för vi pensionärer har våra månadsmöten där.
Att kunna bo kvar här och ha tillgång till bra service och övrig samhällsverksamhet
Vård omsorg natur
Närhet till vårdcentral, affärer och övrig service. Bra förbindelser med lokaltåg mot Arboga- Frövi. Bostäder i mark-plan eller
med hiss på hemorten.
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Att känna mig trygg, att det finns skola, affärer, badplats, lekplatser, bibliotek och promenadvägar. Det skulle vara fantastiskt
om Fröjevi rustades upp.
Att få vara trygg glad och frisk.
Närheten till naturen/Käglanskogen.
Natur, promenadstråk och trevliga grannar. Närhet till sjön Väringen.
Möjlighet att kunna pendla med TÅG från min ort dvs Fellingsbro.
Frihet att välja själv. Politikernas ansvar är att skapa möjligheterna att välja.
Skogen är livskvalitet!
Vänner
Ha någon stans att ta vägen när man inte orkar sköta tomt och hus.
Att kunna leva mitt vardagsliv och ha nära till grundläggande service för mig och min familj. Bredbandsanslutning till överkomlig
kostnad och möjligheter att åka kollektivt på rimliga tider, även på helgerna. Ett vägunderhåll värt namnet för oss som måste ta
bilen till jobb, skola och service.
Naturen och människorna, både gammalsvenskar och nysvenskar.
Naturen och känslan av trygghet.
livskvalite är när vi som bor på landsbygden får förutsättningar att kunna verka och leva där vi bor. som det är nu så läggs det
för mycket av kommunens resurser i dom två stora tätorterna Lindesberg o Frövi.
Att ta mig upp till skogen på Käglan och springa eller vandra på dom fint preparerade stigarna som Orienterarna i Fellingsbro
sköter om.
Att vara en känd figur ,och kunna röra mig fritt i naturen,utan långa avstånd
Närhet till naturen och lugnet.
Att få njuta av lugnet och naturen. Och att ha en positiv kontakt med resterande bybor. Och se byn fyllas av liv när alla turister
kommer under sommaren.
Att ha nära till naturen, frisk luft och inte allt för mycket biltrafik. Närhet till service. Bra kommunikationer.
Hälsan
Mänskliga kontakter.
Naturen och människorna
Bra bostäder.
Att det finns bra serviceinrättningar såsom affärer och vårdcentral samt bra kollektivtrafik.
Att bygden lever. Service
Naturen och byalivet
Natur och djurliv med närhet till skogen på hästryggen.
Lungt och fridfullt, gemenskapen i byn och känslan av en bild ur en perfekt sommar idyll
Att kunna känna sig trygg och att man ska ha fritid i sin ort. Även att ramsberg inte blir som Lindesberg alltiså en storstad
eftersom ramsberg är ett samhälle där folk söker lugn som inte finns i Lindesberg. Även naturområdena är viktigt vilket ger en
fri känsla. Kommer något av detta försvinna kan ni garantera att jag flyttar ut från Lindesbergs kommun!
Att jag har minnen av minsta vägkrök och dike, hus och tidigare boende. Att det är HEMMA.
Att få känna att man kan leva kvar tills man dör med god service
Sjönära tomt
Frisk luft, lite trafik, cykel- och gångvänligt, vacker natur, många sjöar, alla känner alla, rikt föreningsliv, trygghet.
Frisk luft, lite trafik, cykel- och gångvänligt, vacker natur, många sjöar, alla känner alla, rikt föreningsliv, trygghet.
Att kunna bo och verka i hemorten utan att behöva åka till centralorten alltför ofta. dvs för att köpa lite mjölk eller låna en bok
Ett affärsliv i samhället, Jobb, Ett blomstrande Fellingsbro som förr. Idrottsanläggningar Badet
Njuta av naturen och leva i nuet. Fast bredband mm via fiber skulle underlätta mycket.
Att det finns service, kommunikationer samt möjligheter till en aktiv fritid. Det innebär bland annat en fullstor idrottshall som vi
väntat på och som var planerad före bygget av simhallen i Lindesberg. Det är en skam att den inte är byggd än.
Naturen och fina grannar som bryr sig om varandra
bra miljö bra väg in till centralorten
Att det blir bättre kommunikationer i norra kommundelen. Att kunna röra sig i skog och mark.
Sociala miljön. Närhet till din gamla invanda miljön.
Nära till natur men ändå inte långt bort från att ta mig till service och kulturliv.
Nära till service, dagligvaruaffärer, vårdcentral, tandläkare och apotek.
Bra möjligheter till service (bank, livsmedelsaffär, natur, bilfria strövområden, bostäder för alla)
Att få ha nära till service, livsmedelsaffär, läkare, tandläkare,apotek,bibliotek
funderar på det
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EN LEVANDE LANDSBYGD. MER JORD UNDER PLOGEN. GRATIS BUSSRESOR TILL LBG VID ERA FESTLIGA
TILLFÄLLEN.
En levande bygd med arbetstillfällen,skolor, affärer, bra kommunikation underhållning, vilket börjar bli dåligt i F-bro. Vid
Kommunens festligheter i Lbg skulle ni kunna ordna bussar från de mindre orterna så även vi kan delta, tex fyrverkeriet vid
sensommaren. Alla har inte / och kan inte köra bil. Varför lägger man inte ut enkäten i pappersform i affärer och bibliotek? Alla
har inte datorer! Eller skicka hem dem.
Att det finns människor runt omkring som man känner. Att man har nära till jobbet. Att man kan ta sin kaffemugg och sätta sig
på trappen. Att det finns aktiviteter på orten så man inte behöver åka miltals
Lugnt. Närhet till Vårdcentral, Folktandvård, skola, idrottsanläggningar mm
Den vackra omgivningen och att umgås och prata med folket i byn. Läsa böcker.
Bra skolor. Nära naturen. Aktivt föreningsliv. Saknar dock bra förbindelser till Örebro på helger. Det går inte någonbuss då
Närhet till service och lättillgängliga naturupplevelser
Att bo på en mindre ort där det social livet fungerar på ett enkelt och naturligt sätt. Där vi känner varandra och stöttar varandra.
Lugn och ro, just att det ska vara en liten ort och inget annat. Men även att det utvecklas! Fiber till alla fastigheter, skandal med
adsl 2016.
Att kunna bo och ha nära tilli naturen. Slippa störande trafik.
Att det är nära till naturen
Att det är nära till naturen
Nära till naturen med väsentlig service som kollektivtrafik, bensinstaion, apotek, bibliotek och matvaruaffärer.
Bra skolor, matvaruaffär, vårdcentral, apotek, rent och snyggt, vänlighet mellan människor,trygghet, närheten till skogen,
skapliga kommunkationer
Nära till naturen (käglan) samt bra service med tandläkare, läkare, apotek, äldreboende, affärer, bra kollektivtrafik, nära till
vänner o anhöriga.
Nära till naturen ha en bra service med läkare, tandläkare, apotek, äldreboende, bo nära vänner o anhöriga samt tillgång till
affärer
Att se barnen utvecklas inom både skola, idrott och kultur. Att inte behöva åka till annan irt för vardagsaktiviteter.
avstressande
Trivsam miljö ute och att känna sig trygg.
Föreningsliv,bygdegårdsaktiviteter, träning. Lugn och ro i byn man bor i.Arbete.
God utveckling och gott samarbete.
Kunna gå ut i naturen och njuta av t.ex. flotten som är placerad i ån. Kunna rida ut i naturen och bara koppla av.
närhet till affär och arbetet,natur
Att kunna känna sig trygg överallt och kunna ömgås på nån mötesplats.
Frihet. Att kunna låta barnen vara ute.
Lugn och trygg miljö där mina barn vågar gå själva på dagens alla timmar
Sjön och naturen
En liten ort där de flesta känner varandra, det gör att vi har koll på vad som händer och kan hålla uppsikt när det händer något
som inte är bra. Kändes tryggt när barnen var små. Nu är det mera närheten till fina löparspår på Käglan som skapar
livskvalité.
Att det mesta som jag och familjen behöver finns i närheten och möjlighet att åka tåg/buss till Örebro och Lindesberg alla dagar
och kvällar i veckan för att kunna ta del av det utbud som inte finns i Fellingsbro.
Flera sätt att kunna ta sig mellan orter. Natur, Bra vägar, cyckelväg, idrott/gym/bad
Friheten att kunna röra sig. Jag har bil, men om jag inte kunde köra den, så vore bra kommunikationer livskvalité. Billig och
möjlig kollektivtrafik vore toppen. Är det en utopi? Kan man inte spåna fram något system. Ett lyft för Fellingsbro, ekonomiskt,
vore om tågen stannar igen.
inte stressigt, aktiviteter, service ,att det är många som bry sig om orten och vill att det ska vara ett bra ställe att leva på.
Att ha en träffpunkt där jag kan träffa och prata med gamla vänner. Och en god kommunal service, såsom bibliotek, affär,
distriktssköterska, äldreboende.
Kan bli bättre
Att känna trygghet med att ha läkare, tandläkare, skola, barnomsorg, äldreomsorg, bibliotek, apotek, matvaruaffär, post och
bank på orten. Det ska finnas för alla invånare i en kommun, oavsett om man bor på mindre ort eller i centralorten. Jag
uppskattar att få bo på landet, känna lugn och ro. Är övertygad om att det är bra för barn att växa upp på en mindre ort, och jag
hoppas att de som önskar att göra det ska ha möjlighet att välja det utan att känna hot om nedläggningar av skola och annan
service.
Att det finns samhällsservice på orten!
Vacker natur, vackra gamla hus, vatten.
Att kunna vistas ute och slippa titta bakåt hela tiden Att kunna släppa av min dotter vid bussen och slippa oroa mig om hon
kommit på eller ej.
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Trygghet för mig och mina barn som ensamstående tvåbarnsmamma. Kunna träna ute utan att va rädd att bli påhoppad. Att
barnen kan leka ute tryggt. Närheten till förskola, skola, vårdcentral och livsmedelsaffär.
Att det finns tandläkare vårdcentral förskola skola affärer av olika slag fritidsaktiviteter kultur
Rikt föreningsliv, naturen och alla som ställer upp för att fixa och dona med saker där kommunen inte ställer upp. Fellingsbro
kanske gör sig bättre som egen kommun.
Naturnära
Att kunna känna mig trygg och säker samt känna att det finns ett levande samhälle med framtidstro.
Ha god service, bra grannar och nära till naturen. Aktivit förneningsliv
Nära till naturen och aktiviteter i samhället. Tex tillgång till lokal att hyra som gamla matsalen och gymnasitkhallarna på skolan.
Att det finns service tilgänglig, bra kollektivtrafik, bra bostäder, möjligheter till fritidsaktiviteter.
Närhet till naturen, bra butik, nära till större orter
Familjärt och det var en riktigt trygg plats en gång i tiden.
Att känna sig trygg. Att det finns saker att göra.
Fellingsbro håller på att dö ut , det finns snart bara Hemköp kvar , förr fanns det små butiker och cafe och bio och ibland var det
dans i parken, så lite mer sänt skulle jag vilja ha tillbaka
Naturen på landet...sjöar...
Trygghet!!! Just nu vågar man ju knappt gå med hunden i samhället utan att vara på sin vakt! Så kan jag undvika samhället
framförallt kvällstid gör jag det!
Natur och sammanhållning bland grannar och invånare. Trevligt när alla hälsar och säger hej. Livskvalitet för mig.
Barn och djur
Att få bo kvar på orten som man känner till och där man känner sina grannar
Ishockeyhallen
Rikt föreningsliv, närhet till naturen, god skola och omsorg.
Att få vara frisk tillsammans med min familj
Mer aktiviteter som inkluderar alla åldrar för en starkare sammanhållning i samhället oavsett härkomst och ålder.
När man känner sig trygg och boende trivs.
Nära till naturen och att det finns affär, apotek vårdcentral mm på orten
Kunna vistas utomhus oavsett tid på dygnet och kunna känna mig trygg
Bibliotek lanthandel byskola
Se punkt 11.1 Det är det absolut viktigaste, för som det är nu är det svårt att sitta ute sommartid och göra sig hörbar för all trafik
som passerar. Även hastigheten på trafiken genom samhället och vid utfarterna behöver dämpas.
Att jag och min familj ska kunna leva i trygghet!
Att servicen är fullgod och att vi får behålla det som finns här, vill helst bo kvar i Fellingsbro, men det behövs då någonstans att
bo när vi inte orkar bo i villa längre.
Att det finns matvaruaffär / vårdcentral / apotek / tandläkare rikt föreningsliv bra samlingslokaler goda kollektivförbindelse med
Örebro på helger och kvällar
att umgås med o ha trevligt med människor
Frihet, kamratskap
Levande landsbygd!
Nära natur, service och ett bra underhåll av vägar och offentliga miljöer.
Hästarna!, Lugnet och naturen
Natur/Friluftsliv
glesbygd på pendlingsavstånd från Örebro ca 3 dagar i veckan
Lugn och ro
Närheten till naturen, saknar mötesplats exempelvis bibliotek kanske i samverkan med kommunal service/medborgarkontor.
Kulturellt. Få träffa mäniskor och umgås. Handla i affären. Gå långa promenader. På sommaren cykla.
Kollektivtrafik Nära natur Fritt från asylboenden tyst rent
Naturen
Att kunna gå ut på promenader men det har blivit mer osäkert då vi har både varg och lo i när anslutning till byn
Att inte Lindesbergs stad ska ta alla mina skattepengar.
Närhet till natur och inspirerande kulturmiljö (bibliotek). Bygdekänsla/att känna till de flesta som bor på orten till utseende.
Natur och frisk luft. Utrymme att vara kreativ.
Människor med öppna sinnen, högt till tak för diskussioner kring olika ämnen i samhället MEN MEST AV ALLT hänsyn till
skogen (detta finns inte idag. Summerat funderar jag på att flytta på grund av skogsbrukets framfart.
Närhet till naturen, fina skogar, möjlighet till bra jakt, djurhållning, fin bostad. Fin skola för barnen när det är aktuellt, olika
butiker och aktiviteter utanför tätorten.
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Natur, tystnad, frisk luft, bredband
Naturen
Tillgång till naturen, kyrkan och gemenskap.
Naturen och tystnade. (När inte grannen kör med sina skogsmaskiner)
Naturen och goda grannar
Närhet till naturen, Bra kommunikationer - såväl internet/bredband och kollektivtrafik. Endast fem-tiominuters bilvresa till affär,
bibliotek och järnvägshållplats. Endast 20-25 minuters bilresa till kommunens huvudort.
Närhet till naturen, Bra kommunikationer - såväl internet/bredband och kollektivtrafik. Endast fem-tiominuters bilvresa till affär,
bibliotek och järnvägshållplats. Endast 20-25 minuters bilresa till kommunens huvudort.
Att jag slipper stadsmiljön.
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Jenny Larsson ( C )
Jonas Kleber ( C )
Daniel Andersson ( S )
Ulla Lundqvist ( S )
Bo Stenberg ( S )
Viktoria Johansson ( S )
Ulf Axelsson ( V )
Mats Seijbolt ( SD )
Kenneth Danielsson ( SD )
Tomas Klockars ( M )
Christian Kokvik ( M )
Inger Griberg ( MP )
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22. Statistik flyktingmottagande januari-oktober 2016
22.1. Handlingar
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Statistik Viva IFO
Utförd av
Datum
Benämning
Kategorier

Syfte
Datum/Period
Gruppering
Unikifiering
Regler

Tobias Skogdalen/Lindesberg
2016-10-28

Registrerade ärenden
Registrerade ärenden
2016-10-01 - 2016-10-28

Ålder
Registerhållare

3

2

5

1

8

2

11

1

14

2

17

1

21

2

23

1

24

1

28

1

34

1

39

1

48

1

58

1
Summa

Antal unika poster (Ålder)
Antal dokument
fördelade på antal träffar

Totalt antal unika registerhållare

Utskriven 2016-10-28
2003, 1011, 1

18

14
18
18
18

Sida 1(1)
ILAB Viva ®

Statistik Viva IFO
Utförd av
Datum
Benämning
Kategorier

Syfte
Datum/Period
Gruppering
Unikifiering
Regler

Tobias Skogdalen/Lindesberg
2016-11-01

Registrerade ärenden
Registrerade ärenden
2016-01-01 - 2016-11-01

Månad
Registerhållare

Januari

24

Februari

22

Mars

17

April

20

Maj

35

Juni

26

Juli

7

Augusti

34

September

46

Oktober

18

November

14
Summa

Antal unika poster (Månad)
Antal dokument
fördelade på antal träffar

Totalt antal unika registerhållare

Utskriven 2016-11-01
2003, 1017, 1

263

11

270
270

260

Sida 1(1)
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23. Meddelanden
23.1. Handlingar
Meddelandelista.PDF (inkluderad nedan)
3205.pdf (inkluderad nedan)
3303.pdf (inkluderad nedan)
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MEDDELANDEN (händelser)
Tillväxtutskottet 2016-11-08
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Lindesbergs kommun
Kansliavdelningen
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Ut
Tillväxtutskottet
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Ärendemening
Handläggare

Hid
Diarienr

2016.3205
Motion från Mats Seijboldt (SD) och 2015/79 AKK
Per Söderlund (SD) om
informationsskyltar vid riks- och
länsväg

Månadsuppföljning 2016
Kerstin Rogemyr

2016.3303
2016/1 AKK

Besl.inst
Sammtr.dat
TU
2016-11-08

TU
2016-11-08

2016-11-01
Antal:2

14:45
HAMED

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28

KF § 142

Dnr. 2015/79

Svar på motion från Mats Seijboldt (SD) och Per Söderlund
(SD) om informationsskyltar vid riks- och länsväg
Beslut
Motionen besvaras med yttrande från förvaltningschefen för
tillväxtförvaltningen daterat den 24 maj 2016.
Avtal för elektroniska skyltar vid centralorten Lindesberg har knutits.
Skyltar kommer att sättas upp både söder och norr om Lindesberg under
hösten.
Ärendebeskrivning
Mats Seijboldt (SD) och Per Söderlund (SD) inkom den 19 februari 2015
med en motion om informationsskyltar vid riks- och länsväg.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2015 att remittera motionen
till kommunstyrelsen. Motionen remitterades den 1 april 2015 till
tillväxtutskottet för yttrande.
Näringslivschefen inkom med en tjänsteskrivelse den 25 maj 2015, där det
framkommer att i och med framtagandet av ett nytt profilprogram för
Lindesbergs kommun kommer kommunen behöva byta ut samtliga
informationsskyltar, därför aktualiseras frågan återigen inom näringslivet.
Tillstånd finns sedan tidigare för två skyltar. En arbetsgrupp ska under
vecka 22 träffas för att undersöka möjligheter och förutsättningar.
Förvaltningen föreslår att utskottet uppdrar till förvaltningen att utreda
möjligheterna till att modernisera informationsskyltarna utefter riksväg 50,
68 samt 249. Arbetet bör vara klart senast den 30 september 2015.
Tillväxtutskottet beslutade den 2 juni 2015 att uppdra till förvaltningen att
undersöka möjligheterna att modernisera informationsskyltarna utefter
riksväg 50, 68 samt 249.
Redovisning ska ske till tillväxtutskottet i oktober 2015.
Förvaltningschef Merit Israelsson inkom med en tjänsteskrivelse daterad
den 25 maj 2016, där förslaget är att tillväxtutskottet ska uppdra till
förvaltningen att se över möjligheterna och komma med förslag till
tillväxtutskottet under hösten 2016 hur ett byte av plåtskyltar vid
kommungränsen samt vid större orter kan genomföras.

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
Tillväxtutskottet föreslås föreslå kommunstyrelsen att föreslå att
kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med yttrande från
förvaltningschefen daterat den 24 maj 2016.
Avtal för elektroniska skyltar vid centralorten Lindesberg har knutits.
Skyltar kommer att sättas upp både söder och norr om Lindesberg under
hösten.
Tillväxtutskottet beslutade den 9 juni 2016 att uppdra till förvaltningen att
se över möjligheterna och komma med förslag till tillväxtutskottet under
hösten 2016 hur ett byte av plåtskyltar vid kommungränsen samt vid större
orter kan genomföras.
Tillväxtutskottet beslutade även den 9 juni 2016 att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara
motionen med yttrande från förvaltningschefen daterat den 24 maj 2016.
Avtal för elektroniska skyltar vid centralorten Lindesberg har knutits.
Skyltar kommer att sättas upp både söder och norr om Lindesberg under
hösten.
Kommunstyrelsen beslutade den 20 juni 2016, § 140 att föreslå att
kommunfullmäktige beslutar:
Motionen besvaras med yttrande från förvaltningschefen för
tillväxtförvaltningen daterat den 24 maj 2016.
Avtal för elektroniska skyltar vid centralorten Lindesberg har knutits.
Skyltar kommer att sättas upp både söder och norr om Lindesberg under
hösten.
_________
Meddelas för kännedom:
Tillväxtutskottet

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-10-25

KS § 198

Dnr. 2016/1

Månadsuppföljning september 2016
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av månadsuppföljningen för september
2016. Samtliga nämnder och utskott uppmanas att följa budget.
Ärendebeskrivning
Inom tillväxtförvaltningen redovisas en budgetavvikelse per 160930 på ett
överskott på 6,8 Mnkr och helårsprognosen visar på ett överskott på 2,0
Mnkr.
Inom stöd och strategi redovisar politisk verksamhet ett överskott på 1
Mnkr pga. att kommunstyrelsens oförutsedda ej har förbrukats. Kansliets
överskott beror på överskott på hyra av arkiv och att en tjänst som
kommunikatör tillsattes senare under året.
Verksamheterna inom personalenheten redovisar ett överskott på 0,5 mnkr
som beror på att en tjänst som personalsekreterare tillsattes senare delen av
2016 samt att en del utbildningar planeras nästkommande år.
Ekonomienhetens prognos är ett överskott på 1 mnkr som beror på att
medel för projekt ej har förbrukats.
IT-och teleenhetens underskott beror på dubbla telefonkostnader vid
införandet av den nya telefonin samt höga konsultkostnader i samband med
utbytet av kommunens datanätverk. Stadsnät redovisar fortfarande
kostnader i samband med överlämnandet till Telia.
Budgetavvikelse inom barn- och utbildningsnämnden januari till september
2016 är 18,9 Mnkr för alla verksamheter tillsammans medan prognosen är
att 2016 har ett överskott mot budget med 3,0 Mnkr.
Socialförvaltningen påvisar efter september månad en avvikelse på -13,3
Mnkr och efter justering en avvikelse på -11,0 Mnkr.
Funktionsstöds totala avvikelse är efter justering -3,0 Mnkr, avvikelser
består till största del utav lönekostnader utöver budget (mestadels
gruppboende samt LASS), även externa placeringskostnader gällande barnoch unga. Myndighetsenheten har under september månad tillkommit
denna avdelning.
Individ och familj har totalt en avvikelse efter justering på -5,6 Mnkr.
Anledning till avvikelsen beror på dess höga placeringskostnader (både
vuxna, barn samt familjehem).
Vård och omsorgs avvikelse är efter justering -2,6 Mnkr där lönekostnader
utgör störta delen av den totala avvikelsen. Även höga kostnader till
bemanningsföretag gällande sjuksköterskor.
Helårsprognos efter september månad för socialförvaltningen är -7,2 Mnkr.

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-10-25

_________
Meddelas för åtgärd:
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Bergslagens miljö- och byggnämnd
Tillväxtutskottet
Utskottet för stöd och strategi
Meddelas för kännedom:
Ekonomichef
Ekonomienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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