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Problem, möjligheter och lösningar för orterna i norra Bergslagen. Det stod på agendan 

när tre lokala pensionärsorganisationer bjöd in politiker, tjänstemän och landshövdingen 

till en heldag med bussresa runt om i bygderna. Med på resan fanns även företrädare för 

länstrafiken, lokala företag och organisationen Hela Sverige ska leva.  

Kennert Berisson, ciceron och reseledare hälsade resenärerna välkomna utanför nya 

stationshuset i Lindesberg vid niotiden på morgonen. Femtiotalet resenärer hade anmält 

intresse för att följa med på bussturen med besök i Guldsmedshyttan, Storå, Löa, Ramsberg, 

Gammelbo, Allmäningbo och Grimsö. Med på bussresan fanns även lokala guider som 

berättade initierat och kunnigt om varje orts historia och utveckling från då till nu. På Grimsö 

viltvårdsstation bjöds alla på lunch. Därefter vidtog gemensamma samtal om 

utvecklingsfrågor kring infrastruktur på landsbygden och boendelösningar som gör det 

möjligt för äldre att bo kvar och för de yngre att flytta in.                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Fikastopp i Löa med 

goda samtal  



 

Landshövding Maria Larsson inledde samtalet med att ge en kort tillbakablick på de som 

byggt upp välfärden i norra Bergslagen. Här och även i andra delar av landet, är det 

järnmalm och skog som lagt grunden till den moderna välfärdstaten. Arbetstillfällena på 

landsbygden har traditionellt sett varit starkt knutna till jord- och skogsbruk. Men idag finns 

även en ökad efterfrågan från andra branscher, bl.a. inom områdena lokal 

livsmedelsförädling, turism och kultur.  

– Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika 

aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning 

och få en attraktiv livsmiljö. Till exempel har besöksnäringen i vår del av länet en stor 

potential att växa. Här finns hästgårdar, bed & breakfeast, spännande mountainbike-leder 

och en fantastisk möjlighet att uppleva vildmarksliv – men vi behöver bli bättre på att 

marknadsföra våra möjligheter.  

 

Maria berättade även att det i Länsstyrelsens landsbygdsprogram ingår investeringsstöd till 

företag och projekt, miljöersättningar, miljöinvesteringar, kompensationsstöd, 

djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling. Stöden och ersättningarna finansieras 

gemensamt av Sverige och EU. Under perioden 2014–2020 finns 36 miljarder kronor i 

landsbygdsprogrammet.  

 

 



 

 Fr.v. Åsa Blombäck, Kennert Berisson, Britt-Marie Olsson och Kerstin Jönsson  

Men för att kunna leva ett fullgott liv med chans till försörjning och hög livskvalitet även på 

landsbygden, krävs skolor, post, apotek, affärer och andra nödvändigheter. Därför sprids nu 

så kallade servicepunkter i hög takt runt om på landsbygden. Syftet med dessa är att 

återföra en del av den offentliga servicen som har försvunnit från landsbygden och utveckla 

den i nya former.  Åse Blombäck, ordförande i föreningen Hela Sverige ska leva berättade att 

det idag finns cirka femtio servicepunkter på landsbygden – men att det behövs minst 

femhundra servicepunkter i Sverige.  

– Vi tror att nyckeln är ett gott samarbete i ett samspel mellan byarna och kommunen och 

med möjlighet till statlig basfinansiering - en fråga vi också driver i årets valrörelse, 

berättade Åse.  

En sådan lokal servicepunkt är det Kulturcentrum i den gamla prästgården i Ramsberg som 

drivs av den Ramsbergs förening. De har öppet tio timmar i veckan och tillhandahåller bland 

annat turist- och kommuninformation, nätuppkoppling och bokkafé. Föreningen hoppas 

även på att Kulturcentrum i Ramsberg framöver även är en samlingspunkt för bokbussen.  

 

 

 



Utbyggnad fibernät i Kåverboda, april 2017 

Ytterligare en viktig fråga är utbyggnaden av fibernätet.  
– Lindesbergs kommun har jobbat hårt i frågan om fiberutbygganden. I och med de avtal vi 
skrev med Fibergruppen i april förra året, räcker det med att 80 procent av hushållen i ett 
område säger att de vill ha bredband, så kan arbetet med att dra kablar sätta fart. Men då 
krävs det att hushållen visar intresse. Därför vill vi gärna ha kontaktpersoner ute i byarna, 
som kan hjälpa oss att informera om vad fiberutbyggnaden innebär, berättade Irja 
Gustavsson, kommunstyrelsens ordförande.  
 
Irja berättade även att det idag finns 28 lokalt framtagna utvecklingsplaner med idéer kring 
vad man vill göra runtom i byarna. Hon poängterade dock att det även måste finnas 
förståelse för att kommunen inte kommer att klara av att ha fullt utbyggd service på alla 
mindre orter. Bland annat när det gäller frågan om att bygga nya bostäder. För trots att det 
råder bostadsbrist i många kommuner bromsas byggandet av nya bostäder på landsbygden. 
– Det är lika dyrt idag att bygga nya bostäder på landet som i staden. Regeln som sätter käpp 
i hjulet säger att man måste göra en marknadsvärdering av huset när det är klart. Det vill 
säga sätta ett pris på vad huset skulle kunna vara värt vid en försäljning i dag. I glesbygden är 
det värdet mycket lägre än i storstäderna. Men eftersom det är marknadsvärdet man måste 
ta hänsyn till, blir det nedskrivning och det innebär en direkt förlust för bolaget, berättar Irja. 
– Vi är glada att Kraftsamling Norr tagit med oss på den här resan, för frågorna om utveckling 
och bostäder på landsbygden är viktiga. I den översiktsplan för Lindesberg som är på väg att 
tas fram, vill vi absolut ha med synpunkter och åsikter från det här perspektivet, så en 
inbjudan till vidare diskussion i frågorna skickas troligtvis under september månad, säger Irja.   



Thony Lundberg, Länstrafiken  

Samtalen avslutades med en diskussion kring de rent fysiska förutsättningarna för 
kommunikationen med resten av länet i form av buss, taxi, flextrafik m.m. På plats fanns 
Thony Lundberg från Länstrafiken som berättade att man just nu tittade på möjligheten att 
samordna skolskjutsar och linjetrafik för att kunna erbjuda bättre kommunikationer. 
Samtidigt som de balanserar utmaningen att även boende på landsbygden för bekvämlighets 
skull väljer att ta bilen när det väl gäller.  
 
Sammanfattningsvis innehöll dagen spännande och intressanta samtal och möten om hur 
orterna i norra Bergslagen, men också i hela länet, kan fortsätta samhällsbyggandet. Ledord 
för ett lyckat resultat stavas engagemang, gemenskap och vilja intygade Kennert Berisson 
som tackade alla medföljande för en bra dag.  
Landshövdingen Maria Larsson avslutade med att säga att Sverige behöver det lokala 
engagemanget.   
– Utan civilsamhället stannar Sverige. Det behövs som ”kitt” mellan den offentliga 
förvaltningen och näringslivet. Norra Bergslagen har en levande landsbygd ur många 
perspektiv, men samtidigt är det viktigt att slå vakt om de goda idéer och tankar som finns 
kring vidare utveckling. Min förhoppning är att samtalen fortsätter att föras och att vi 
gemensamt kan hitta lösningar för att underlätta för människor att bo kvar i vårt vackra 
Bergslagen.   
Till sist fick varje ort i uppgift av reseledarna att komma tillbaka med två förslag på vad man 
vill utveckla.  

 



Sammanfattade punkter utifrån samtalen  

• Örebro växer, vi har en befolkningsökning i alla kommuner i länet. Invandringen har 

bidragit och ger oss nya möjligheter.  

• Arbete, bostäder, föreningsliv är viktiga faktorer till varför man väljer att bosätta sig 

på landsbygden. Samarbete, glöd och engagemang är viktiga värdeord att ha med sig 

i arbetet för en levande landsbygd.  

• Regional livsmedelsstrategi, länsstyrelsen har uppdrag från regeringen – öka inhemsk 

produktion och exportera till andra länder (ett bra exempel är Bergslagsdelikatesser).   

• Bostäder för äldre viktigt, man vill bo kvar på orten, men lämna sin villa så att unga 

barnfamiljer kan flytta in och låta orten överleva. Tyvärr är bankerna inte villiga att 

låna ut pengar i och med att man inte ser hur man ska få tillbaka dem. Innebär att de 

kommunala bolagen som kan tänka sig att bygga inte får det att gå runt rent 

ekonomiskt. Finns ett mindre stöd att söka i frågan från Länsstyrelsen.  

• Fiber en nödvändighet om landsbygden ska överleva – 90 % av de boende i Hällefors 

och Nora kommuner har fått erbjudande och tackat ja till Telias utbyggnad.   

• Civilsamhället som ”kitt” i samhället som tillsammans med näringsliv och offentlig 

förvaltning utgör grund i samhällsbyggandet.  

• Länsstyrelsens landsbygdsprogram – finns möjlighet att få investeringsstöd för s .k 

servicepunkter, butiker, bensinstationer m.m. Ett exempel är kulturcentrum i 

Ramsberg. Grundläggande betalningstjänster är också viktigt att ha för mindre 

arrangemang såsom loppisar, caféer.   

• Finns redan goda kommunikationer i vår del av länet, samt ett relativt kort 

pendlingsavstånd mellan orterna, men all service kommer inte kunna tillhandahållas 

överallt.  

 



 


