Servicepunkt/ Kulturcentrum i Ramsberg drivs av föreningen
Ramsberg – en bygd i Bergslagen.
Föreningen ansvarar även för Ölsjöbadets Camping och Fågeltornet i
Morskoga.

Kulturcentrum har funnits sedan 2017 och fungerar som ”navet” i byn. Vårt Kulturcentrum
är en naturlig mötesplats för alla, där man kan utbyta tankar och idéer. En plats som man
kan gå till för att få social samvaro och möjlighet att ta en fika.
Föreningar kan låna lokalen för möten och andra sammankomster. Det finns även möjlighet
att träffas och diskutera Ramsbergs framtid och andra viktiga frågor.
Det finns dator, skrivare och kopiator som man kan låna. Internettuppkoppking finns om
man behöver låna lokalen för att jobba eller bara komma ut på nätet.
Vi har en biblioteksavdelning där man kan låna vuxen-, ungdom- och barnböcker. Det finns
även ljudböcker att låna.
Vi tillhandahåller broschyrer, kartor och annan information från Lindesbergs kommun.
Kulturcentrum har ett bra samarbete med övriga föreningar i byn. Ramsbergsdagen är ett
exempel på detta samarbete. När vi har större evenemang så har vi ett nära samarbete med
Resta Bygdegårdsförening.
År 2022 ska vi fortsätta arbeta med följande:
Evenemang
Vi ser till att kulturen kommer till oss på landsbygden genom att erbjuda teater för barn och
vuxna vid flera tillfällen under året. Bygdekurser och utställningar ger allmänheten möjlighet
att träffas och även lära sig om bygden och dess historia.
Olika typer av utomhusaktiviteter kommer vi att anordna såsom byvandring och besöka
platsen där Ramsbergs Krutbruk var beläget.
Under 2022 kommer vi satsa extra mycket på att utveckla arrangemang för en bred
målgrupp i Ramsberg med omnejd. Vår förhoppning är att kunna förlägga evenemang i
kyrkan.
Unga och barn
Barnen på landsbygden ska ha lika bra förutsättningar att kunna ta del av en aktiv fritid som
de som bor i tätorter. Vi kommer satsa extra mycket på att arbeta med den goda uppväxten,
skapa starka barndomsminnen med olika evenemang. Här finns många kvaliteter som inte
finns i tätorterna, de ska vi förstärka.

Marknadsföring
Ramsberg har mycket att erbjuda och har en stor roll i Lindesbergs kommuns hela utbudet
av vacker natur, bad och rekreation. Detta tillsammans med evenemangen behöver vi
försöka bli bättre på att marknadsföra.

Övriga frågor som är aktuella och finns med i vårt arbete
Föryngring i föreningar.
Obemannad affär i Ramsberg.
Bussförbindelser.
Hög hastighet och tung trafik genom byn.
Fiber till alla.
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