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Servicepunkt Fellingsbro kommer att drivas i Fellingsbro Sockenförenings regi som idag 

driver Sockenstugan. Sockenstugan är en samlingslokal som föreningar kan låna för sina 

möten och olika aktiviteter. Här finns också samhällsinformation i form av tidningar och 

broschyrer. 

Fram till mitten av november 2019 har sockenstugan varit öppen och bemannad måndag-

fredag 9-17. Vi har långt gångna planer på att tillsätta en tjänst som stugvärd för att kunna 

fortsätta med dessa öppettider, men i det mellanläge som just nu råder har vi ambitionen att ha 

öppet några eftermiddagar i veckan. 

I sockenstugan finns dator med internetuppkoppling (wifi) som kan användas utan kostnad. 

Det finns möjlighet att kopiera till självkostnadspris. Kaffe med dopp finns att köpa och det 

finns även en butiksyta där lokala företag säljer sina produkter. 

Sockenstugan är en samlingspunkt för invånarna. Fellingsbro Sockenförening driver 

fellingsbro.se som är en webbsida med information för invånarna i kommunen där även 

information som Lindesbergs kommun utger finns. Sockenföreningen avser att söka 

mediestöd för fellingsbro.se.  

Fellingsbro Sockenförening arbetar idag med sju strategiska arbetsgrupper som var och en 

fokuserar på olika frågor som är viktiga för en levande landsbygd. Våra arbetsgrupper är: 

- Näringslivsgruppen som bevakar lediga lokaler och industrimark. Gruppen har 

dialog med företag samt delger information som kommer från kommuns 

näringslivsavdelning, samt hjälper kommunen med lokaler vid deras möten i 

Fellingsbro.  

- Utbildningsgruppen arbetar i södra delen av kommunen med frågor om allt från 

förskolan till grundskolan samt även skolskjutsar och fritidsaktiviteter. 

- Marknadsföringsgruppen tar fram det positiva som finns i Lindesbergs kommun och 

marknadsför oss mot Mälardalsområdet eftersom vi även tillhör det området 

geografiskt. 
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- Väg- och kommunikationsgruppen bevakar vägstandarden och buss/tågförbindelser 

och utbyggnaden av fibernät. 

- Vård & Omsorgsgruppen driver och bevakar frågor gällande 

vårdcentral/tandläkare/äldrefrågor m.m. 

- Bostadsgruppen arbetar för bostäder som passar både ung som gammal samt driver 

frågor som rör försköning av orter och platser inom vårt område. 

- Integrationsgruppen arbetar för nyanlända och nyinflyttade och arbetar med att 

bjuda in dem i samhället och i föreningslivet. 

Dessutom finns en nära samverkan med bygdegårdsföreningarna i södra kommundelen, vilka 

också, i den mån de har möjlighet, är representerade i Sockenrådet (styrelsen för 

Sockenföreningen). 

Utöver de aktiviteter som beskrivs ovan vill vi under år 2020 speciellt arbeta med följande 

utvecklingsfrågor: 

Gå vidare med konceptet med kurser för it-ovana. 

Vi har till dags dato genomfört en kurs, om Bank-ID och internetbank. Kursen arrangerades i 

Sockenstugan och var ett samarbete med Bergslagens Sparbank och ortens 

pensionärsföreningar. Vi har flera idéer för fortsättning på detta: ”Apoteket på nätet”, ”Handla 

på nätet” och ”1177 på nätet” är tre sådana. 

Utveckla Fellingsbrodagen så fler föreningar och företag medverkar. 

Fellingsbrodagen har redan genomförts två gånger med gott resultat. Vi vill utveckla detta 

koncept ytterligare så att fler föreningar och lokala företag finns med. Ett konkret område att 

utveckla är att uppmuntra föreningar och företag utanför tätorten att delta. Kommunen har 

medverkat båda gångerna så ett gott samarbete är redan etablerat. Vi utbyter också 

erfarenheter och idéer med Frövidagen för att lära av och inspirera varandra. 
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Cykelväg från järnvägsövergången fram till folkhögskolan. 

Folkhögskolan, som drivs av Region Örebro, är en viktig institution i Fellingsbro, både i 

egenskap av stor arbetsplats och förstås att många som kommer som elever får möjlighet att 

bekanta sig med samhället. Många människor på väg till och från skolan rör sig på den livligt 

trafikerade Bergsvägen/länsväg 249 och både av säkerhetsskäl och miljöhänsyn skulle en 

gång- och cykelväg vara högst önskvärd. Det finns redan en mycket bra sådan från 

järnvägsövergången och norrut. 

Bussförbindelser med Örebro och Arboga/Lindesberg 

Här finns behov både av att bevaka att de turer som finns idag blir kvar men också att utöka 

framför allt till och från Örebro med senare tider på fredagskvällar samt turer lördagar och 

söndagar. Idag finns ingen helgtrafik med Örebro vilket gör det svårt att marknadsföra orten 

till dem som inte har egen bil. Fellingsbro ligger på pendlingsavstånd till Örebro, men för att 

bli riktigt attraktiv som pendlingsort behövs helgtrafik. Det är också något som efterfrågas 

starkt av ortens yngre invånare. 

Hundrastgård 

Fellingsbro är en fantastisk plats att ha hund på. Utbudet av promenadstråk är gott men det 

som saknas, som skulle vara så att säga ”pricken över i”, vore en hundrastgård med möjlighet 

att låta de fyrfota vännerna röra sig fritt. Några olika förslag på placering finns redan och 

frågan har väckt stort engagemang bland ortsborna. 

* * * * * 


