Servicepunkt Guldsmedshyttan Handlingsplan 2022
Guldsmedshytte SK har varit och är ett nav i den norra regionen av Lindesbergs kommun. Vi
har medlemmar från Storå, Guldsmedhyttan, Ramsberg, Fanthyttan och Kopparberg men
har även aktiva och passiva medlemmar från hela regionen. 1982 byggdes klubbens ishall
med frivillig arbetskraft. Hallen ligger i anslutning till riksväg 50 där tusentals fordon passerar
dagligen. Det är en klubb som vill verka för föreningslivet och engagera orternas medborgare
för att skapa gemenskap. Detta engagemang vill vi bevara och utveckla så att fler blir en del
av ”hallen” och ser där en Servicepunkt som en bra möjlighet.
Klubben kan ha sin cafeteria, som finns i hallen, öppen hela veckan då vi har personal där
dagligen. Där säljs, i dagsläget, fika och enklare mat. Vi erbjuder seniorcafé, vilket är en
uppskattad aktivitet. Ytan i cafeterian är stor så där ska vi ha informationsmaterial om
kommunen och bergslagens besöksnäring. Klubben har även egna campingstugor för
uthyrning som kommer att administreras i cafeterian.
Det rör sig många i yngre åldrar i hallen dagtid (via skolan) men framförallt eftermiddagar
och kvällstid. Där ser vi ett utvecklingsområde i att de yngre kan hjälpa de äldre med digital
teknik.
Vi kan även erbjuda fysisk aktivitet övrig tid där det vintertid rör sig om skridskoåkning. Isen
finns mellan september – mars men Servicepunkten ska vara öppen även övrig tid på året.
Utvecklingsmöjligheten är ett samarbete med fotbollsklubben som ligger inom samma
fastighet. Gåfotboll är en populär aktivitet som vi vill erbjuda både inomhus i ishallen, då vi
har ett av Sveriges bästa inlinesgolv, och utomhus på gräsplan. Inlinesgolvet finns och vi kan
hyra ut hallen och stugorna till föreningar andra kommuner för att nyttja dessa.
Målet med Servicepunkt är således att vara en plats som samlar människor för att få del av
information av olika slag men även erbjudas aktiviteter som svetsar samman människor. I en
glesbygd är detta väldigt viktigt för människor som bor här för att inte känna sig åsidosatt.
Klubben vill, som det står ovan, vara ett nav i norra kommundelen och i samarbete med
andra aktörer, både kommunala och privata, delta i utvecklingen av vår del av kommunen.
Vi vill verka för ett nära samarbete med näringslivsenheten i Lindesberg för att fortlöpande
utvärdera och ytterligare utveckla verksamheten.

