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Pressmeddelande
Undersökningar av Gröna bron i Lindesberg under hösten 2019 visade att skicket på bron är
sämre än befarat. Den visade att flera av de stålbalkar som håller uppe bron är
sönderrostade. Utan dessa bärande stålbalkar klarar inte bron längre av att belastas och är en
stor fara att beträda. Bron stängdes av omedelbart och all gång- och cykeltrafik hänvisades
till ”Fackverksbron” mellan Lindesbergs arena och Loppholmarna.
Samhällsbyggnadsförbundet har under vintern även undersökt ”Fackverksbron” och
konstaterat att bron är i behov av förstärkningsarbete för att säkerställa hållbarheten till och
med år 2021. Dessa förstärkningsarbeten har genomförts.
För att möjliggöra för gång- och cykeltrafik mellan centrum och arenaområdet måste en eller
flera nya broar byggas. Gröna bron är redan idag avstängd och Fackverksbron måste bytas
senast 2021. För att ersätta Gröna bron och Fackverksbron beräknas kostnaden uppgå till
minst 20 miljoner kronor.
Under årens lopp har flera förslag inkommit gällande anläggande av utomhusbad vid
Loppholmen i Lindesberg. I kommunen finns idag flera kommunägda badplatser, i
Lindesbergs centralort finns badplats vid Norsviken och Pälsärmen. Badplats finns även vid
Strandskolan.
För att kunna anlägga ett utomhusbad vid Loppholmen krävs det bl.a. att Lindesjön muddras
och att botten grävs ut. För muddring, utgrävning och utformning av badplats beräknas
kostnaden uppgå till minst 8 miljoner kronor.
Lindesbergs kommun står inför stora utmaningar. Antalet barn och gamla ökar snabbare än
de som är i arbetsför ålder. Kommunfullmäktige har beslutat att minska budgetramarna för
2020 med 20 miljoner kronor. Samtidigt krävs stora investeringar för framtiden i hela
kommunen i form av exempelvis vatten- och avlopp, gata och belysning. Dessa investeringar
måste prioriteras på ett ansvarsfullt sätt.
Utifrån dessa utmaningar ser majoriteten inte att det finns någon möjlighet att lägga 8
miljoner kronor på ett utomhusbad på Loppholmen.
Majoriteten ser inte heller att 20 miljoner kronor kan läggas på byggnation av två broar
mellan centrum och arenaområdet i Lindesberg. Majoriteten i Lindesberg kommer därför vid
kommunstyrelsens sammanträde den 25 februari föreslå att Gröna bron och Fackverksbron
ersätts av en ny bro, till en kostnad av max 10 miljoner kronor. Den nya bron ska vara ämnad
för gång- och cykeltrafik samt lättare arbetsfordon. I arbetet med framtagande av ny bro ska

Samhällsbyggnadsförbundet beakta att det blir en långsiktig hållbar lösning avseende
underhåll, miljö och säkerhet.
I samband med detta ska även gång- och cykelväg dras om för att skapa ett stråk. Detta
möjliggör även för fler parkeringsplaner vid arenaområdet.
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