KALLELSE TILL TILLVÄXTUTSKOTTET

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med tillväxtutskottet, tisdag den 4 april 2017, kl
9:00 i Masugnspipan, Masugnen
Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller
rakvatten!
Irja Gustavsson
Ordförande

Malin Ekholm
Sekreterare

Ledamöter
Irja Gustavsson, ordförande (S)
Jonas Kleber, v ordförande (C)
Jonas Bernström (S)
Dan Walterson (S)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Jan Hansson (M)
Virosa Viberg (SD)

Ersättare
Daniel Andersson (S)
Kristine Andersson (S)
Linda Svahn (S)
Jenny Larsson (C)
Ingrid Åberg (KD)
Inger Griberg (MP)
Mats Seijboldt (SD)

Föredragningslista
Nr.

Ärende

Dnr

Föredragande Tid

Val av justerare
Förslag: Jonas Bernström (S) med Virosa
Viberg (SD) som ersättare.
Justering sker onsdagen den 12 april 2017
kl.13.00 på sekreterarens rum.
Beslutsärenden
1.

Information om Prästryggen i Frövi

Jonas
Andersson &
Kenneth
Persson

09.00

2.

Information om fritidsbanken

Jonas
Andersson

09.15

3.

Förslag till nämndmål och indikatorer 2018
för tillväxtförväntningen

KS 2017/135

Anna Spalin

4.

Förslag till stipendier inom
tillväxtförvaltningen

AKK2015/257

5.

Förslag till övertagande av delar av
Strömstorps GA:4

AKK2015/403 Jesper Almlöf

10.20

6.

Lägesrapport om samarbetet för
ombyggnation av Frövi Bangård

AKK2015/162 Gunnar Jaxell

11.00

7.

Information om standard av vägarna 850
och 851

AKK2015/419 Gunnar Jaxell

8.

Svar på medborgarförslag om att investera i
en cykelpumpstation i centrala Lindesberg

AKK2016/333 Gunnar Jaxell

9.

Stängning av plankorsning i Lindesbergs
tätort

AKK2016/396 Gunnar Jaxell

10.

Information om skadeproblem av kajor
samt fågelsäkra lösningar inom stadskärnan

KS 2017/3

11.

Tidsplan för arbetet med de kommunala
servicenivåerna

KS 2017/97

12.

Information om Flugparken

AKK2016/403 Linnea
Hedkvist

13.

Information om utredningen av möjligheten
till fler korttidsparkeringsplatser i centrala
Lindesberg

AKK2016/398 Merit
Israelsson

14.

Information om feriejobb 2017

15.

Redovisning Målområdesberedningen för
Attraktivitet och Infrastruktur,
Tillväxtförvaltningen

AKK2016/402 Merit
Israelsson

16.

Projekt Transmission

KS 2017/96

17.

Information om matchning Masugnen

Arne
Tschentscher

Merit
Israelsson

Merit
Israelsson
Merit
Israelsson

09.30

13.00

13.15

18.

Utveckling av Tursam/Destination
Bergslagen

KS 2017/160

Merit
Israelsson

19.

Utredning av möjlighet till arbete för alla

AKK2016/291 Merit
Israelsson

20.

Meddelanden

21.

Informationsärenden

ÄRENDE 1
LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

13

Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-03-07
TU § 32

Information om Prästryggen i Frövi
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bjuds in till tillväxtutskottets
sammanträde den 4 april 2017 för ytterligare information i ärendet.
Ärendebeskrivning
Fritidskonsulenten Jonas Andersson informerar utskottet om Prästryggen i
Frövi. Ung effekt som tidigare haft arrende har sagt upp sitt avtal med
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Vidare har försök gjorts att hitta
andra föreningar som kunnat ta över driften för bad och camping, utan
resultat. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tillsammans med Positiva
Prästryggen fick därmed ta över driften för badet och campingen för år
2017. Det pågår ett sökande att hitta en förening som vill bedriva
kioskverksamheten 2017. Det kommer även ske förbättringar i Prästryggen
bl.a. ska det monteras en handikappramp till badet, kiosken kommer även
att renoveras.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka för
informationen och bjuda in Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen till
tillväxtutskottets sammanträde den 4 april 2017 för ytterligare information i
ärendet.
_________
Meddelas för åtgärd:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Justerande

Utdragsbestyrkande

ÄRENDE 2 - INFORMATION OM FRITIDSBANKEN
Denna behandling har inget tillhörande dokument

ÄRENDE 3

Förslag: Namndmal öch indikatörer
2018 – Tillvaxtförvaltningen
Inriktningsmål 1:
Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet.

Nämndmål:
Medborgarna upplever ett gott bemötande, tydlighet och tillgänglighet i kontakter med Tillväxtförvaltningens
verksamheter.

Indikator:
1.

Andel av de som varit i kontakt (fysiskt besök) med oss uppfattar att de fått ett gott bemötande.
Andel av de som besökt våra webbsidor upplever sidorna som tydliga

Målvärde:
1.

100 %
100 %

Inriktningsmål 2:
Lindesbergs kommun är en attraktiv arbetsgivare.

Nämndmål:
Tillväxtförvaltningens verksamheter är attraktiva arbetsgivare.

Indikator:
1.
2.
3.

Resultat i medarbetarenkätens fråga om uppföljning och utvärdering av enhetens mål
(poäng av 5, avser både kommun och koncern)
Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram emot att gå till arbetet
(poäng av 5, avser både kommun och koncern)
Andel personal inom Tillväxtförvaltningen som nyttjar motionstimmen regelbundet

Målvärde
1.
2.
3.

4
4,2
65%

Inriktningsmål 3:
I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla

Indikatorer:
Antal besök i kommunens bibliotek, inklusive bokbussen (antal/invånare)
Fördelning av andelen deltagartillfällen för pojkar och flickor (aktivitetsbidrag)

1 av 4

Nämndmål:
1.
2.
3.
4.

Allmänkulturen verkar för att skapa och stärka ett brett kulturliv för alla.
Museiverksamheten och arkivet gör kulturarvet tillgängligt.
Biblioteken är en mötesplats för alla, med särskilt fokus på läsfrämjande verksamhet för barn och unga.
Tillväxtförvaltningen verkar för att andelen deltagartillfällen som får lokalt aktivitetsstöd ökar.

Indikatorer:
1.
2.
3.
4.

Antal konstformer som erbjuds under året
Antal förfrågningar till arkivet
Antal utställningar av museiföremål
Andel publika aktiviteter anordnade av kommunens folkbibliotek med barn och unga som målgrupp
Antal deltagartillfällen som får lokalt aktivitetsstöd

Målvärde:
1.
2.
3.
4.

5
250
1
50 %
94000

Inriktningsmål 4:
Lindesbergs kommun är attraktiv för nya och befintliga företag.

Indikatorer:
Nöjd-Kund-Index i SKL-undersökningen Insikt (index av 100)
Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs enkätdel (ranking av 290 kommuner)
Antal nystartade företag (antal per 1000 invånare).
Planlagd (oexploaterad) industrimark som ständigt finns tillgänglig per år nära de mest efterfrågade orterna (antal ha)
Antal avstyckade och klara villatomter som finns tillgängliga per år främst i de mest efterfrågade områdena (antal)
Antal planlagda tomter för flerbostadshus som finns tillgängliga per år främst i de mest efterfrågande områdena (antal)

Nämndmål:
Tillväxtförvaltningen verkar för att skapa mötesplatser för näringslivet i Lindesbergs kommun.

Indikator:
1.
2.
3.
4.

Antal företagsbesök
Antal anordnade Kompetensråd
Antal anordnade frukostmöten
Antal anordnade näringslivsdagar

Målvärde:
1.
2.
3.
4.

120st
4 st
9 st
1

2 av 4

Inriktningsmål 5:
Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare.

Indikatorer:
Antal gästnätter (antal)
Antal besökare på utvalda turistmål i kommunen (antal)
Antal nya lägenheter främst i de mest efterfrågade orterna (antal)

Nämndmål:
1.
2.
3.

Tillväxtförvaltningen arbetar tillsammans med Lindesbergs bolag i marknadsföring av platsen Lindesberg
Tillväxtförvaltningen verkar för att erbjuda våra besökare en innehållsrik vistelse i Lindesbergs kommun
Tillväxtförvaltningen verkar för en attraktiv livsmiljö där kommuninvånarna känner delaktighet och ser möjlighet
att påverka sitt närsamhälle i form av lokalutveckling/process

Indikatorer:
1.
2.
3.

Antal årlig gemensam marknadsföringsplan
Antal genomförande av utvecklingsförslaget för Destination Bergslagen.
Antal ideella timmar kommuninvånare
Andel medborgare som har tillgång till 1000 Mbit/s

Målvärde:
1.
2.
3.

1
1
5000 h
70%

Inriktningsmål 7:
Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling.

Indikator:
Koldioxidutsläpp för kommunens tjänsteresor.
Antal resor med kollektivtrafik (antal, tusental, kommunen geografiskt)

Indikatorer:
1.

Koldioxidutsläpp Tillväxtförvaltningens tjänsteresor

Målvärde:
1.
2.

XX

870 t

3 av 4

Inriktningsmål 9:
Medborgarna har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till egen försörjning.

Indikator:
Andel individer som fått arbete sex månader efter avslutad yrkesutbildning inom vuxenutbildning (%)

Nämndmål:
1.
2.
3.

Tillväxtförvaltningen erbjuder yrkesutbildningar utifrån arbetsmarknadens behov
Tillväxtförvaltningen verkar för att i samverkan minska arbetslösheten
Tillväxtförvaltningen verkar för att synliggöra vuxenutbildningen i kommunen

Indikatorer:
1.
2.
3.

Antal yrkesutbildningar i egen regi
Antal DUA-placeringar under året
Antal tillfällen vuxenutbildningen synliggjorts

Målvärde:
1.
2.
3.

5
5
8

4 av 4

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-03-28

ÄRENDE 4
Dnr AKK2015/257

Kulturenheten
Sara Sporre
0581- 811 45
Sara.sporre@lindesberg.se

Förslag till stipendier inom tillväxtförvaltningen
Förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
besluta:
 Att anta reglemente gällande Kulturstipendium
 Att anta reglemente gällande Resestipendium
 Att anta reglemente gällande Byggnadspris
 Att avsätta 30 000 kr/år för stipendier

Ärendebeskrivning
Tidigare har fyra stipendier delats ut av dåvarande Kultur- och fritidsnämnden.
Ett kulturstipendium på 10 000 kr som delas ut varje år, ett
byggnadsvårdsstipendium på 10 000 kr som delas ut varje år, ett
föreningsledarstipendium på 10 000 kr som delas ut vartannat år och ett
eldsjälsstipendium på 10 000 kr som delas ut vartannat år.
Det har funnits en otydlighet om vad syftet är med de olika stipendierna som
delats ut och om det är fråga om stipendier eller pris. Ett stipendium är för
utveckling, ofta för att bekosta framtida utgifter som en resa eller studier, medan
pris är en utmärkelse för något redan skapat eller uträttat.
Det är därför viktigt att vara tydlig med vad man vill uppmärksamma med
stipendier eller pris. Vill man uppmuntra unga förmågor, uppmärksamma
kulturutövare, premiera de som gör stora frivilliga insatser och så vidare.
Förvaltningen föreslår att de nuvarande stipendierna görs om enligt följande:
Eldsjälsstipendiet tas bort. Förvaltningen ger redan ett årligt eldsjälspris.
Byggnadsvårdsstipendiet ersätts med ett byggnadspris.
Priset syftar till att uppmärksamma till fastighetsägare eller byggherre i
Lindesbergs kommun som omsorgsfullt restaurerar byggnader till sitt
ursprungliga skick eller nybyggnation som genom god arkitektur samspelar med
den befintliga miljön.

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00
0581-131 29

vxl
fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134
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Kulturstipendiet ändras till att tydliggöra de olika konstformerna. Syftet med
stipendiet är att stimulera till fortsatta studier och vidareutvecklig inom det
konstnärliga området. Beloppet är på 10 000 kr. Stipendiet delas ut varje år.
Föreningsledarstipendiet delas ut för att uppmuntra personer som gör stora
frivilliga insatser i kommunen. Beloppet är på 10 000 kr. Stipendiet delas ut
varje år.
Syftet med stipendiet är att uppmuntra föreningsledare att fortsätta utvecklas
genom fortbildning eller resa och få nya idéer och engagemang.
Tidigare fanns medel avsatta för stipendierna i Kultur- och fritidsnämnden. När
nämnden upphörde 2015 försvann medlen och beloppet togs istället direkt från
budgeten för allmänkultur. Vi föreslår att man återigen avsätter 30 000 kr till
stipendier och pris.
Konsekvenser
När det är relevant att presentera ekonomiska konsekvenser är det här du ska
göra det. Arbetar du med miljöfrågor ska du redovisa miljökonsekvenser. Det är
också bra att bedöma om förslaget är i linje med antagna mål, riktlinjer, policys
eller andra nämnds- eller kommunövergripande styrdokument, exempelvis
jämställdhetsplanen.
Merit Israelsson
Förvaltningschef

Kristina.a Oster
Handläggare

För kännedom:
Statsarkitekt
Bilagor:
Förslag till reglemente gällande Kulturstipendium.
Förslag till reglemente gällande Föreningsledarstipendium.
Förslag till reglemente gällande Byggnadspris.

LINDESBERGS KOMMUN
Författningssamling

REGLEMENTE FÖR
BYGGNADSVÅRDSPRIS
Antaget av KF

§1
Lindesbergs kommuns byggnadspris delas ut som belöning för insatser i bevarandet av
historisk värdefull byggnadskultur i kommunen samt till de som förnyat kommunens moderna
kulturarv genom uppförandet av ett modernt byggnadsverk av hög klass.
§2
Priset ska utdelas till fastighetsägare eller byggherre i Lindesbergs kommun som omsorgsfullt
restaurerar byggnader till sitt ursprungliga skick eller nybyggnation som genom god arkitektur
samspelar med den befintliga miljön.
§3
Den årliga prissumman uppgår till 10 000 kr.
§4
Tillväxtutskottet ska på lämpligt sätt sprida kännedom om priset, senast två månader före
beslut i ärendet.
§5
Motiverat förslag till pristagare skall vara Tillväxtutskottet tillhanda inom föreskriven tid.
§6
Pristagare utses av en jury. Jury är Lindesbergs kommuns Tillväxtutskott tillsammans med
kommunens stadsarkitekt.
§7
Tillkännagivandet av vem eller vilka som erhållit priset sker genom pressmeddelande snarast
efter utskottets beslut.
§8
Prisutdelningen äger rum på Nationaldagen 6 juni.
§9
Beslut om ändring av reglementet skall författas av kommunfullmäktige.

LINDESBERGS KOMMUN
Författningssamling

REGLEMENTE FÖR
TILLVÄXTUTSKOTTETS
FÖRENINGSLEDARSTIPENDIUM
Antaget av KF

§1
Lindesbergs kommuns föreningsledarstipendium utdelas till personer eller personer som
genom stort ideellt engagemang bidragit till att barn, ungdomar och vuxna, regelbundet utövar
fritidsaktiviteter i kommunen. Stipendiet ska uppmuntra föreningsledare att fortsätta utvecklas
genom fortbildning eller resa, och på så sätt få nya idéer och engagemang.
§2
Stipendiet ska utdelas till person eller grupp som är verksamma inom föreningslivet i
Lindesbergs kommun. Utskottet bör eftersträva lika fördelning mellan könen.
§3
Den årliga stipendiesumman uppgår till 10 000 kr. Stipendiet kan ej utgå till samma mottagare
mer än en gång.
§4
Lindesbergs kommuns Tillväxtutskott skall vara stipendienämnd.
§5
Tillväxtutskottet ska på lämpligt sätt sprida kännedom om och utlysa stipendiet, senast två
månader före beslut i ärendet.
§6
Motiverat förslag till stipendiat eller ansökan om stipendium skall vara Tillväxtutskottet
tillhanda inom föreskriven tid.
§7
Tillkännagivandet av vem eller vilka som erhållit stipendiet sker genom pressmeddelande
snarast efter utskottets beslut.
§8
Stipendieutdelningen äger rum på Nationaldagen 6 juni.
§9
Beslut om ändring av reglementet skall författas av kommunfullmäktige.

LINDESBERGS KOMMUN
Författningssamling

REGLEMENTE FÖR
KULTURSTIPENDIUM
Antaget av KF

§1
Lindesbergs kommuns kulturstipendium utdelas till enskild person eller grupp som är i början
av sitt konstnärskap inom områdena bild, musik, dans, teater, film, litteratur eller annan
jämförlig konstnärlig uttrycksform. Stipendiet ska stimulera till fortsatta studier och
vidareutveckling inom det konstnärliga området.
§2
Kulturstipendiet kan utdelas till person som är bosatt eller född i, eller har särskild anknytning
till Lindesbergs kommun. Utskottet bör eftersträva lika fördelning mellan könen
§3
Den årliga stipendiesumman uppgår till 10 000 kr. Stipendiet kan ej utgå till samma mottagare
mer än en gång.
§4
Lindesbergs kommuns Tillväxtutskott skall vara stipendienämnd.
§5
Tillväxtutskottet ska på lämpligt sätt sprida kännedom om och utlysa stipendiet, senast två
månader före beslut i ärendet.
§6
Motiverat förslag till stipendiat eller ansökan om stipendium skall vara Tillväxtutskottet
tillhanda inom föreskriven tid.
§7
Tillkännagivandet av vem eller vilka som erhållit stipendiet sker genom pressmeddelande
snarast efter utskottets beslut.
§8
Stipendieutdelningen äger rum på Nationaldagen 6 juni.
§9
Beslut om ändring av reglementet skall författas av kommunfullmäktige.

ÄRENDE 5
TJÄNSTESKRIVELSE
2017-03-28
Dnr AKK2015/403
Näringslivsenheten
Jesper Almlof
0581- 811 27
Jesper.Almlof@lindesberg.se

Tillväxtutskottet

Förslag till övertagande av delar av Strömstorps GA:4
Förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen uppdrar till näringslivsenheten att genomföra övertagande av
delar av Strömstorps GA:4 till en kostnad om 100 000 kronor.
Finansiering sker inom näringslivsenhetens budget.
Kommunstyrelsen uppdrar till budgetberedningen att se över utökat driftanslag
till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för drift och underhåll av delar av
Strömstorps GA:4 inför 2018.
Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun har under en ca 2 års tid förberett planläggande av nytt
industriområde norr om Frövi tätort. Under april månad 2017 påbörjas
detaljplanarbetet för området.
Den planerade huvudvägen in till området sammanfaller med huvudinfarten in
till BillerudKorsnäs fabriksområde.
Vägens drift och underhåll ansvarar idag gemensamhetsanläggning Strömstorps
GA:4 för, se bilaga 1. Huvudansvaret för gemensamhetsanläggningen, och
därmed dess kostnader för drift och underhåll ligger idag på BillerudKorsnäs.
Vid planläggning av området finns det idag 2 alternativ, vilka redogörs för
nedan.
Alt. 1. Planlägga vägen såsom gemensamhetsanläggning. Lantmäteriet utreder
hur stor del av gemensamhetsanläggningen som kan hänföras till Lindesbergs
kommuns ägande i området. Inför varje avstyckning och försäljning av
industrimark kommer en viss andel av gemensamhetsanläggningen att tillföras
försåld fastighet i enlighet med fastslagen andelsenhet av lantmäteriet. Övriga
kommande vägar i området, såsom stickvägar etc. kommer fortsatt vara
kommunala.
Konsekvenser.
Ett större utredningsarbete av Lantmäteriet krävs i planskedet för att bestämma
andelstalen. Varje avstyckning ger nya andelstal till Lindesbergs kommun och
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avstyckad fastighet. Bedömt till strax över 150 000kr. Drift och underhåll
kommer att fördelas, i enlighet med andelstalen, mellan i huvudsak Lindesbergs
kommun, BillerudKorsnäs samt framtida ägare till industriområdet.
Alt. 2 Planlägga vägen såsom allmän platsmark, väg. Lindesbergs kommun
övertar del av gemensamhetsanläggningen. Lindesbergs kommun ansvarar till
fullo för drift och underhåll av infarten till nya industriområdet, se bilaga 1.
Avstyckning vid försäljning sker utan att tillkommande verksamheter bidrar till
vägens underhåll eller drift, såsom övriga industriområden i Lindesbergs
kommun.
Konsekvenser.
Lindesbergs kommun ansvarar för drift och skötsel av vägen. En avregistrering
av del av gemensamhetsanläggningen beräknas kosta ca 100 000 kr.
Beräknade driftkostnader.
Nedan driftkostnader kommer under alternativ 1 att fördelas mellan nuvarande
medlemmar i samfällighetsföreningen samt Lindesbergs kommun.
Bedömningsvis kommer BillerudKorsnäs samt Lindesbergs kommun ta de stora
andelarna av gemensamhetsanläggningen, och Lindesbergs kommuns andel
kommer gradvis minska i och med framtida försäljningar av industriområdet.
I alternativ. 2 så övertar Lindesbergs kommun all drift och underhåll, men
kommer då stå som väghållare och ansvarar för vägen på samma sätt som övriga
kommunala vägar och gator i Lindesbergs kommun. I nedan påvisade kostnader
så är inte befintlig plankorsning mellan väg och BillerudKorsnäs
järnvägsövergång medtagen. Drift och underhåll av denna anses åligga
BillerudKorsnäs ensam.
Tunnel mot Frövi och avtal gällande underhåll följer vägsamfälligheten.
Vägbron på samfälligheten, över järnvägen, ansvarar samfälligheten för
underhåll av beläggning och väghållning. Trafikverket för bron.
Drift:
Snöröjning/sandning
Sandupptag
Belysning/drift+besiktning
Vägtrummor/refuger/Vägmarkering
Dikning
Kantstolpar
Skyltar

220 000kr
2000 kr
24 000
19 000
2 000 kr
3 000
6 000

Framtida underhåll/bedömd årskostnad
Asfalt
200 000 kr
Räcken bro
100 000 kr
Total årlig kostnad, inkl. framtida underhåll 576 000
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Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
För att säkerställa vägen till industriområdet bör denna detaljplaneras såsom
allmän väg och Lindesbergs kommun stå såsom väghållare. För övriga
industriområden i Lindesbergs kommun har huvudvägen in till områdena
kommunal väghållare.
Konsekvenser
Samhällsbyggnad Bergslagen kommer få ett utökat åtagande gällande drift och
underhåll av väg vilket kommer kräva ett tillskott av deras drift och
underhållsbudget. Kostnad för avregistrering av del av
gemensamhetsanläggningen samt ansökan kommer att belasta
näringslivsenhetens budget. Från ansökan till genomförande bedömer
Lantmäteriet att ett övertagande kommer ta strax över ett år, varför ett höjt
driftsanslag krävs vinter 2018.
Jeanette Andersson
Tf. Enhetschef
Meddelas för åtgärd:
Jesper Almlöf
Joakim Eriksson

Jesper Almlof
Handläggare

Näringslivsenheten
Samhällsbyggnad Bergslagen

Bilagor:
Karta över aktuell gemensamhetsanläggning samt aktuell del.
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2017-03-28
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Dnr AKK2015/162

Näringslivsenheten
Gunnar Jaxell
0581-81203
Gunnar.Jaxell@lindesberg.se
Tillväxtutskottet

Lägesrapport om samarbettet för ombyggnation av Frövi
Bangård
Förslag till beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen och uppmanar deltagande politiker att
bedriva påverkansarbete gentemot partikamrater på riksnivå.
Ärendebeskrivning
Redan 2010 började kommunen utreda om det kunde anordnas en
omlastningsplats någonstans i Lindesbergs kommun för att underlätta för
företagen att flytta över gods från Lastbil till tåg och vice versa.
Den utredningen gällde i första hand Gusselby, men focus vändes mer och mer
mot Frövi.
April 2013 kontaktades kommunen av Billerudkorsnäs som redovisade sina
utbyggnadsplaner och därmed kommande behov av ökade både in- och
uttransporter. Antalet ytterligare lastbilar som skull bli aktuella på vägarna runt
Frövi kunde räknas i 10.000 tal och skulle både slita på vägarna såväl som
miljön.
Av den anledningen kontaktades Trafikverket och en arbetsgrupp bestående av
representanter för företag i Frövi, Lindsbergs kommun, Region Örebro län (I
början Örebro läns landsting) och Trafikverket började skissa på en ombyggnad
av bangården i Frövi.
Till dags dato finns både en funktionsutredning, en ÅVS (Åtgärdsvalsstudie),
SEB (Samhällsekonomisk beräkning), en AKJ (Anläggningsspecifika krav
järnväg) och diverse andra mindre utredningar samt en preliminär
överenskommelse om hur ekonomin runt ombyggnationen skal fördelas.
I nuvarande utformning så fördelar sig kostnaderna för projektet så att
Lindesbergs kommun bekostar byggandet av ny väg (Dragning som Axels väg),
samt lämnar en medfinansiering om 13 MKR till ombyggnationen av Bangården.
Region Örebro län har i beslut avsatt 31 MKR som medfinansiering ur
Länstransportplanens medel och Trafikverket förväntas bekosta resterande
investeringar.
De rör sig om fördjupning av viadukten från väg 831 upp mot Frövifors bruk,
bekostande av en GC-bro över järnvägen samt stängsling på båda sidor om

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00
0581-131 29

vxl
fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr
212000-2015

2 (3)
bangården för att förhindra banspring, vilket idag är en stor riskfaktor i försöken
att förhindra olyckor på området.
Förutsättningen för att projektet ska fullföljas är att Staten inkluderar
ombyggnationen av Frövi Bangård i den kommande Nationella Infrastrukturplanen 2018-2029.
Ärendets beredning
Ärendet har varit föremål för beslut i såväl kommunen som Region Örebro län. I
avvaktan på att projektet inkluderas i den kommande Nationella planen 20182029 har ett antal sammanträden, beredningar och uppvaktningar genomförts.
Bland annat har Infrastukturministern, Generaldirektören för Trafikverket samt
Regionchefen för Trafikverket Öst uppvaktats, flera av dem vid mer än ett
tillfälle.
Regelbundna möten hålls i projektgruppen där undertecknade ingår. Vidare hålls
kontakter med de företag som primärt kommer att nyttja bangården när den är
ombyggd.
När det gäller Trafikverket så har flera avdelningar varit inblandade i processen.
Bland annat har trafikklarerare i Hallsberg uttryckt sig positivt till de planerade
åtgärderna i Frövi som kommer att innebära bättre kapacitet i Hallsberg.
Projektet beräkas kosta ca 200 MKR, bortsett från den kostnad som Lindesbergs
kommun har när man bygger om GC-vägen Axels väg till riktig väg.
För närvarande har Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att komma med
förslag till placering och gestaltning av den kommande GC-bron i centrala Frövi,
över järnvägsområdet.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Näringslivsenheten har en längre tid arbetat för att en ombyggnad av Frövi
Bangård ska komma till stånd. Huvudanledningen är att BillerudKorsnäs i Frövi
succesivt ökar sin kapacitet för att stärka sin position och svara mot den allt
större efterfrågan på deras produkter som finns.
På orten arbetar även ett logistikföretag som försöker att fylla returtågen med
gods som letar sin väg från kontinenten till Svenska konsumenter. De fyller i
dagsläget ca 55% av returtågen, men har ambitionen att ökan andelen, samtidigt
som man försöker hänga med i ökningstakten när BillerudKorsnäs ökar sin
produktion.
Förvaltningen fortsätter att delta i planerade möten samtidigt som man deltar i
påverkansprocesser där så chans ges.
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För att nå målet torde ett politiskt påverkansarbete drivas gentemot partikamrater
i framförallt Trafikutskottet men även mot Regeringsledamöter för att
ombyggnationen av Frövi Bangård ska ingå i den Nationella infrastukturplanen
från år 2018 och framöver.

Merit Israelsson
Förvaltningschef

Gunnar Jaxell
Handläggare

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1

Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2015-04-14
TU § 41

Dnr. 2015/162

Samarbete för ombyggnad av Frövi bangård
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Stabsekonom Gunnar Jaxell informerar tillväxtutskottet om pågående
samaverkan mellan Trafikverket, Region Örebro län och Lindesbergs
kommun för ombyggnad av Frövi bangård.
Frövi bangård består av två genomgående spår, 3 mötesspår och ytterligare
två uppställningsspår. Längderna varierar mellan 280 och 650 meter. Från
spår 3 utgår ett industrispår upp till BillerudKorsnäs för anläggning.
I anknytning till BillerudKorsnäs verksamhet har Essinge Rail etablerat
verksamhet som returfrakt-transportör. 55 % av de tågsätt som
BillerudKorsnäs levererar sina färdigprodukter med fylls. Verksamheten
har vuxit snabbt och i och med BillerudKorsnäs investeringar i högre
kapacitet, kommer det finnas flera returtåg att fylla. Troligtvis behövs
större ytor för mottagandende av returfrakter.
BillerudKorsnäs och Essinge Rails tåg parkeras på mötesplatsen i
Vanneboda och rangeras efter bästa förmåga på de korta mötesspåren. Det
innebär att huvudspåren används tämligen ofta och därmed försämras
kapaciteten radikalt på linjen förbi Frövi.
En bangårdsutbyggnad som tillåter tågsätt upp till 740-750 meter kommer
att höja kapaciteten på linjen och dessutom kan tågsätt gå från Frövi till
kontinenten utan att behöva rangeras i båda Hallsberg och Malmö.
Tidsvinsten beräknas till ca 2,9 dygn. För att kunna genomföra eventuella
investeringar kommer medel att tillföras från Trafikverket, Region Örebro
län och Lindesbergs kommun. BillerudKorsnäs är delaktiga i den del som
Lindesbergs kommun bidrar med.
Utöver själva bandelen kommer Trafikverket att bygga ”fri höjd” i
viadukten på antingen Fröviforsvägen eller på Bergslagsvägen i frövi.
Lindesbergs kommun kommer att bygga en ny väg som förbinder Norra
Järnvägsgatan med Fröviforsvägen, cirka 600 meter ny väg. Tillsammans
ersätter de två åtgärderna stängningen av plankorsningen vid
Stenfallsgatan.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande

ÄRENDE 7 - INFORMATION OM STANDARD AV VÄGARNA 850 & 851
Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad
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ÄRENDE 8
Dnr AKK2016/333

Näringslivsenheten
Gunnar Jaxell
0581 812 03
Gunnar.Jaxell@lindesberg.se

Svar på medborgarförslag om att investera i en
cykelpumpstation i centrala Lindesberg
Förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslås besluta om offentlig cykelpump ska installeras i
centrala Lindesberg och bevilja anslag för installationen.
Att redovisa tagna beslut till kommunstyrelsen som svar på medborgarförslagen.
Ärendebeskrivning
Från bland annat Liberalerna har inkommit medborgarförslag om att installera
cykelpumpar i offentlig miljö för att underlätta användandet av cykel, både för
att minska bilanvändningen i tätorten men även av folkhälsoskäl.
Tillväxtutskottet förväntas besvara medborgarförslaget senast den 30 april till
Kommunstyrelsen.
Ärendets beredning
Näringslivsavdelningen författade ett svar på medborgarförslaget till TU:s
sammanträde i början av mars, att sändas vidare till kommunstyrelsen.
Tillväxtutskottet beslutade då att i stället för att svara direkt inhämta information
om kostnad och ev placering av cykelpump/ar, i första hand i Lindesbergs tätort.
Näringslivsenheten har gjort en enklare marknadsundersökning som följer:





Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

På marknaden finns manuella och elektriska cykelpumpar för offentlig
miljö. I vissa fall erbjuds köparen att erhålla sin logga på utrustningen
inför leverans.
Manuella pumpar finns att köpa för ca 8 000 kronor och uppåt beroende
på fabrikat och utförande. Utöver priset tillkommer frakt + moms och
sedan en installation, troligtvis utförd av Samhällsbyggnadsförbundets
personal.
Elektriska pumpar finns för ca 15 000 kronor och uppåt. En rejäl pump
kostade ca 35 000 kronor. Även här tillkommer frakt + moms och sedan
en installationskostnad för att förankra pumpen så att den sitter stadigt.
De elektriska pumparna förutsätter tillgång på el i anslutning till
installationsplatsen.

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00
0581-131 29

vxl
fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr
212000-2015

1 (2)

2 (2)

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Förvaltningen ställer sig positiv till att installera någon form av offentlig
cykelpump under förutsättning att medel tillförs förvaltningen i paritet med vad
som ska beställas/installeras.

Merit Israelsson

Gunnar Jaxell

Förvaltningschef

Handläggare

ÄRENDE 9
TJÄNSTESKRIVELSE
2017-03-28

1 (2)
Dnr AKK2016/396

Näringslivsenheten
Gunnar Jaxell
0581-81203
Gunnar.Jaxell@lindesberg.se

Tillväxtutskottet

Information om stängning av plankorsning i Lindesberg –
Schröders backe
Förslag till beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen och avvaktar redovisning från
trafikanalysens resultat vid sammanträde i maj 2017.
Ärendebeskrivning
Under andra halvåret 2016 kontaktades kommunen av Trafikverket med
anledning av att man erhållit investeringsmedel för att förbättra för tågtrafiken
längs med Bergslagsbanan. I första hand gäller det att införa samtidighet vid
tågmöten för att på så sätt förkorta restiden på den aktuella sträckan.
Vid iordningställande av samtidighet (tåg går in till mötesplatsen samtidigt från
vardera hållet) har Trafikverket ett regelverk som innebär att plankorsningar inte
får förekomma där man iordningställer för samtidighet.
I vårt fall gäller det plankorsningen vid korsningen Kristinavägen/Schröders
backe som måste byggas bort om samtidighet skall erhållas vid tågmöten.
Om man bygger bort plankorsningen kommer ett antal problem att aktualiseras
eftersom dels, korsningen är troligtvis den mest nyttjade när man rör sig mellan
den östra och västra delen av Lindesbergs tätort, räknat ifrån järnvägen.
Detta kommer att ytterligare accentueras när den nya vårdcentralen mm kommer
att vara färdigställd.
Trafikverket har tagit på sig ansvaret att utreda aktuella förhållanden som rör alla
typer av trafik som rör sig mellan den östra och västra sidan av järnvägen i
centrala Lindesberg.
Ärendets beredning
Efter att Trafikverket tog kontakt med kommunen har företrädare för TRV,
kommunen och Samhällsbyggnadsförvaltningen träffats både på plats och senare
för att samråda om hur man går till väga.
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Gunnar Jaxell
Tillväxtutskottet har informerats och förvaltningen är medveten om att slutligt
ställningstagande om plankorsningen kan stängas eller ej ännu inte är fattat.
Ett sådant beslut kan först fattas när adekvat information finns tillgänglig och de
utlovade utredningarna är slutförda.
Från TRV har inhämtats uppgifter om att en funktionsutredning pågår där man
studerar de två alternativen tunnel och bro för att tillskapa en ny förbindelse
mellan den östra och västra sidan av järnvägen. Den funktionsutredningen
kommer om allt går enligt planerna att slutföras under innevarande år.
Vidare har Trafikverket åttagit sig att genomföra en trafikanalys för att kartlägga
de olika flöden som trafikanterna i dagsläget har. Det gäller då gång-, cykel- och
biltrafikanter. Ett startmöte kommer att hållas den 12 april och utredningen
beräknas vara färdig under maj månad i år.
En redovisning av trafikanalysen skulle kunna redovisas på Tillväxtutskottets
möte i maj.
Trafikverket har även initierat påbörjan av en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) över
bangården i Lindesberg. Motivet är att undersöka möjligheten att förbättra
säkerheten genom anläggande av en bredare perrong, eventuellt anläggande en
ny perrong väster om järnvägen samt klarläggande om spåren går att ändra så att
ett tredje spår kan anläggas med möjlighet att parkera tåg på. Det senare skulle
vara en förutsättning för att kunna genomföra kontinuerlig halvtimmestrafik
mellan Lindesberg och Örebro.
En sådan ÅVS skulle kunna vara klar under nästa år, 2018.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Näringslivsenheten ställer sig positiv till att Trafikverket genomför en
trafikanalys för att kunna kartlägga flödet av trafikanter som rör sig mellan den
östra och västra delen av tätorten räknat från järnvägen.
Det är vidare mycket bra att man både gör en funktionsutredning rörande tunnel
eller bro för passage av järnvägen och en ÅVS för att förbättra både säkerheten
och logistiken för järnvägen i centrala Lindesberg.
Förvaltningen återkommer och redovisar framkomna resultat vart efter
Trafikverket levererar dem.

Merit Israelsson
Förvaltningschef

Gunnar Jaxell
Handläggare

ÄRENDE 10
TJÄNSTESKRIVELSE
2017-01-02
Dnr KS 2017/3

Tillväxtförvaltning
Jesper Almlöf
0581-811 27
Jesper.Almlof@lindesberg.se
Tillväxtutskottet

Förslag till översyn av skadeproblam av kajor samt fågelsäkra
lösningar inom stadskärnan
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta
 Att uppdra åt näringslivsenheten att se över skadeproblem av kajor samt
möjlig lösning på detta problem, i samråd med LIBO.
 Att uppdra åt Bergslagens kommunalteknik att utreda kostnader för att
byta soptunnor etc. till fågelsäkra lösningar inom stadskärnan.
Ärendebeskrivning
I Lindesbergs centrum har problem med kajor eskalerat under 2016. Stora
flockar av fåglarna sitter i samlingar i träd etc. vid parker/grönytor. På grund av
det stora antalet upplevs det som en väldig nedskräpning i vissa delar, samt att
cyklar etc. som parkeras blir nedskitade.
För att få bukt på detta problem kortsiktigt kan någon form av skadebekämpning
utföras, men långsiktiga lösningar är att föredra. Till exempel fågelsäkra
soptunnor.
Ärendets beredning
Jesper Almlöf, näringslivsenheten
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Problemet med kajor inom staden bör tas om hand dels kortsiktigt, men
framförallt långsiktigt. Därav bör Bergslagens kommunalteknik se över
möjligheter till fågelsäkra soptunnor, samt andra tänkbara åtgärder.
Det bör även utgå information till matserveringar etc. vikten av att få bort
smulor/matrester etc.
Konsekvenser
En kortsiktig lösning, någon form av skadebekämpning kan tas inom ramen för
näringslivsenhetens budget.
Bergslagens kommunalteknik bör återkomma med kostnadsförslag på åtgärder
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Jesper Almlöf
inom deras intressesfär, samt framgent byta gamla soptunnor till fågelsäkra
varianter.

Merit Israelsson
Förvaltningschef

Meddelas för åtgärd:
Jesper Almlöf
Arne Tschenscher

Jesper Almlöf
Handläggare

Näringslivsenheten
Bergslagens kommunalteknik

Tillväxtutskottet

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2017-01-10

TU § 3

Dnr: KS 2017/3

Förslag till översyn av skadeproblem av kajor samt fågelsäkra
lösningar inom stadskärnan
Beslut
Tillväxtutskottet uppdrar åt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att se över
skadeproblem av kajor samt möjlig lösning på detta problem, i samråd med
LIBO, samt att utreda helhetsbilden av problematiken och kostnader för att byta
soptunnor etc. till fågelsäkra lösningar inom stadskärnan.
Redovisning ska ske till tillväxtutskottets sammanträde den 4 april 2017.
Ärendebeskrivning
I Lindesbergs centrum har problem med kajor eskalerat under 2016. Stora
flockar av fåglar sitter i samlingar i träd etc. vid parker/grönytor. På grund av det
stora antalet upplevs det som en väldig nedskräpning i vissa delar, samt att
cyklar etc. som parkeras blir nedskitade.
För att få bukt på detta problem kortsiktigt kan någon form av skadebekämpning
utföras, men långsiktiga lösningar är att föredra. Till exempel fågelsäkra
soptunnor.
Förslag till beslut



Att uppdra åt näringslivsenheten att se över skadeproblem av kajor samt
möjlig lösning på detta problem, i samråd med LIBO.
Att uppdra åt Bergslagens kommunalteknik att utreda kostnader för att
byta soptunnor etc. till fågelsäkra lösningar inom stadskärnan.

Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska uppdra åt
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att se över skadeproblem av kajor samt
möjlig lösning på detta problem, i samråd med LIBO, samt att utreda
helhetsbilden av problematiken och kostnader för att byta soptunnor etc. till
fågelsäkra lösningar inom stadskärnan. Redovisning ska ske till tillväxtutskottets
sammanträde den 4 april 2017.
_________
Meddelas för åtgärd:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Meddelas för kännedom:
Lindesbergsbostäder AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tillväxtutskottet

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2017-01-10

TU § 3

Dnr: KS 2017/3

Förslag till översyn av skadeproblem av kajor samt fågelsäkra
lösningar inom stadskärnan
Beslut
Tillväxtutskottet uppdrar åt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att se över
skadeproblem av kajor samt möjlig lösning på detta problem, i samråd med
LIBO, samt att utreda helhetsbilden av problematiken och kostnader för att byta
soptunnor etc. till fågelsäkra lösningar inom stadskärnan.
Redovisning ska ske till tillväxtutskottets sammanträde den 4 april 2017.
Ärendebeskrivning
I Lindesbergs centrum har problem med kajor eskalerat under 2016. Stora
flockar av fåglar sitter i samlingar i träd etc. vid parker/grönytor. På grund av det
stora antalet upplevs det som en väldig nedskräpning i vissa delar, samt att
cyklar etc. som parkeras blir nedskitade.
För att få bukt på detta problem kortsiktigt kan någon form av skadebekämpning
utföras, men långsiktiga lösningar är att föredra. Till exempel fågelsäkra
soptunnor.
Förslag till beslut



Att uppdra åt näringslivsenheten att se över skadeproblem av kajor samt
möjlig lösning på detta problem, i samråd med LIBO.
Att uppdra åt Bergslagens kommunalteknik att utreda kostnader för att
byta soptunnor etc. till fågelsäkra lösningar inom stadskärnan.

Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska uppdra åt
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att se över skadeproblem av kajor samt
möjlig lösning på detta problem, i samråd med LIBO, samt att utreda
helhetsbilden av problematiken och kostnader för att byta soptunnor etc. till
fågelsäkra lösningar inom stadskärnan. Redovisning ska ske till tillväxtutskottets
sammanträde den 4 april 2017.
_________
Meddelas för åtgärd:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Meddelas för kännedom:
Lindesbergsbostäder AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ÄRENDE 11

Arbetet med de kommunala servicenivåerna
Tidsperspektiv och arbetssätt
November/
December
2018

April 2017

September
2017

Identifiering av
service.Definiering
av avstånd till
service

Medborgardialog

Mars 2018

Sammanställning

Förslag till beslut

Funktionellt område

Frågor som skall ställas är hur långt är det rimligt
att ha till service typ skola, livsmedel, drivmedel etc.
Tätort/funktionellt område med visst antal
medborgare vilken service är det rimligt att ha.

Befintlig service
Behov
Rimlighet
Plan och process

Efter beslut och viljeyttring kommer ytterligare en
förankringsprocess via medborgardialog.
Dokumentet: Planer och definitioner av
servicenivåer är ett arbetsmaterial som är under
förändring. Ett djupare arbete kring identifiering
och definiering samt en rimlighetanalys kommer att
göras innan medborgardialogen slutförs.

Serviceförsörjningsplan
Kommunal och statligservice
Förlossning
BB
Barnavårdscentral
Lekplats
Familjecentral
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Gymnasiet
Komvux
Folktandvård
Arbetsförmedling
Hemtjänst
Varuförsörjning
Äldreboende
Trygghetsboende
Vårdcentral
Fiber möjlighet till 1000 Mbit/s – 100 Mbit/s – 10 till 30 Mbit/s
Vägar både asfalt och grus
Kommunalt vatten och avlopp
Kommunikation kollektivtrafik (buss och tågförbindelser)
Kompletteringstrafik
Sjukhus
LSS- boende
Bibliotek
Turistinformation
Näringslivsstöd
Besöksnäringen
Postservice
Kontanthantering
Uttagsautomater
Bygglov
Fritidsgård
Lis-områden
Idrottsturism
Återvinnngscentral
Naturbad
Industrimark
Informationsskyltar
Grillplatser

Fritid
Fotbollsplan
Ishockeyrink
Ishockeyplaner (naturis)
Ridhus
Ridbanor
Cykelleder
Vandringsleder
Elljusspår
Skidspår
Simhall inomhus
Simbassäng utomhus
Badplatser
Motorsport arenor
Enduro
Speedway
Folkrace
Driffting
Dragracing
Trav
Golf
Beachvollybollplan
Skateboard anläggning
Parkour
Tennisplaner
Skytteanläggningar
Samlingslokal
Idrottshall
Gymnastikhall
Elljusspår
Motionsspår
Multileder
Curling
Jugger
Friidrottsanläggning
Boule
Kolonilotter
Fiske

Näringsliv
Bensinmack
Livsmedelsaffär
Ställplatser
Camping
Biograf
Bowling
Golf
Restaurang

Föreningsliv
Samlingslokal
Hembygdsgård, bygdegård, folkets hus, mötesplats

PLATS
Fellingsbro
Fellingsbro
Fellingsbro
Fellingsbro
Fellingsbro
Fellingsbro
Fellingsbro

ANLÄGGNINGAR
Idrottsplats
Bassängbad ute
Elljusspår
Ishall
Gymnsastiksal
Betongpark
Motorsport
Hästsport

NAMN
Idrottsparken
Fellingsbrobadet
Fellingsbro IP
Bernehov
Ekbackens Skola
Ekbackens Skola
Kägleborg
Fornaboda

Detalj

Elljusspår

Näsbyvallen

3,1 km

Idrottsplats
Fotbollsplan
Idrottshallar
Tennnis
Beachvolley
Skidspår
Badplats
Campingplats
Badplats

Fröjevi
Näsby
Fröviskolan
Fröjevi
Prästryggen
Näsbyvallen
Prästryggen
Prästryggen
Gammelbo

3,1 km
Väringen
Väringen
Glien
Grönbosjön

2,2 km

Folkrace
Trav

Fornaboda
Frövi
Frövi
Frövi
Frövi
Frövi
Frövi
Frövi
Frövi
Frövi
Gammelbo
Badplats

Grönbobadet

Grönbo
Grönbo
Grönbo
Grönbo
Grönbo

Elljusspår
Fotbollsplan
Tennnis
Skidspår

GrönboIP
Grönbo IP
Grönbo IP
Grönbo IP

Guldsmedshyttan
Guldsmedshyttan
Guldsmedshyttan
Guldsmedshyttan
Guldsmedshyttan
Guldsmedshyttan
Gusselhyttan

Badplats
Elljusspår
Idrottsplats
Ishall
Gymnsastiksal
Skidspår
Badplats

Sågviken
Guldsmedshyttan
Råssvallen
Råsshallen
Hagabackens skola
Guldsmedshyttan
Aspabadet

Råssvalen
2,2 km

Hidingen

Motorsport

Motorstadion

Enduaro

Kloten

Badplats

Klotenbadet

Lilla Klotensjön

2,2 km
St. Aspasjön

PLATS
Lindesbeg
Lindesber
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesbergs
kommun

ANLÄGGNINGAR
Motorsport
Fotbollshall
Elljusspår
Simhall
Badplats
Badplats
Badplats
Badplats
Fotbollsplan
Ishall
Idrottshallar
Idrottshallar
Motionsanläggningar
Gymnsastiksal
Gymnsastiksal
Gymnsastiksal
Skatehall
Tennnis
Beachvolley
Skridskobana
naturis
Skidspår
Skidspår
Skyttehall
Hästsport
Curling
Spår och leder
Spår och leder
Boule
Motorsport

NAMN
SHRA
Fritidsbyn
Fritidsbyn
Energikällan
Norsviken
Lingon och mjölk
Pälsärmen
Loppholmen
Fritidsbyn
Lindehov
Stadsskogsskolan
Lindesberg Arena
Sandströms
Björkhagaskolan
Brotorpsskolan
Kristinaskolan
Dalkarshyttan
Lindesberg
Lindeskolan
Lindesjön

Detalj
Dragracing

2,5 km belyst
9 km

Spår och leder

Fritidsbyn
Linde Golfklubb
Sandströms
Norslund
Lindehov
Lindesjön runt
Mountainbike
Lindesberg Arena
Hagalunds
Motorstadion
Bergslagsleden

Idrottsplats

Löa IP

Löa
Löa
Löa
Löa
Löa

Fotbollsplan
Tennnis
Beachvolley
Motorsport

Löa IP
Löa IP
Löa
Löa

Munkhyttan

Skytte

Munkhyttan

Nyckelby

Fotbollsplan

Sörbyvallen

2,5 km
Bottenån
Lindesjön
Lindesjön
Lindesjön

Inomhushall

Ridning

Fritidsbyn
Speedway

Enduaro

PLATS
Ramsberg
Ramsberg
Ramsberg
Ramsberg
Ramsberg
Ramsberg

ANLÄGGNINGAR
Badplats
Badplats
Campingplats
Gymnsastiksal
Tennnis
Spår och leder

NAMN
Ölsjöbadet
Ölsjön
Ölsjön
Ramshyttans skola
Vargavallen
Lassemajaleden

Detalj
Ölsjön
Ölsjön
Ölsjön

Rockhammar
Rockhammar
Rockhammar
Rockhammar

Elljusspår
Bassängbad ute
Fotbollsplan
Gymnsastiksal

Rockhammar
Rockhammarsbatet
Vargavallen
Rockhammars skola

Storå

Gymnsastiksal

Storåskolan

Stråssa
Stråssa
Stråssa

Badplats
Fotbollsplan
Beachvolley

Dammsjön
Stråssa
Stråssa IP

Dammsjön

Sörmogen

Badplats

Braxnäsbadet

Sörmogen

Vasselhyttan

Badplats

Mässingsviken

Sörsjön

Vedevåg
Vedevåg
Vedevåg
Vedevåg
Vedevåg

Elljusspår
Badplats
Idrottsplats
Gymnsastiksal
Skidspår

Smedvallen
Herrgårdsbadet
Smedvallen
Vedevågs skola
Smedvallen

2,5 km
Vedevågssjön

Västra Löa

Badplats

Löabadet

Norrsjön

Öskevi

Badplats

Öskevibadet

Usken

2,5 km belyst

Anläggningär
Idrottsplatser:
Idrottsparken, Fellingsbro
Fröjevi, Frövi
Smedvallen, Vedevåg
Stadsskogsvallen, Lindesberg
Råssvallen, Guldsmedshyttan
Fritidsbyn, Lindesberg

Ägare
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen

Driftsformer
BKT
BKT
BKT
BKT
BKT
BKT

Förening
FFIK
Frövi IK
Vedevågs IF
Avslutas 2014
GSBK
IFK Lindesberg

Grönbo
Sörbyvallen, Nyckelby
Idrottsplats, Löa
Näsby

Föreningsägt
Föreningsägt
Föreningsägt
Föreningsägt

Föreningsdrift
Föreningsdrift
Föreningsdrift
Föreningsdrift

Grönbo IF
Nyckelby IF
Löa SK
Frövi IK

Grusplaner
Fellingsbro IP
Frövi skola
Stadsskogsskolan
Stadsskogsvallen
Granlidenplan
Storåskolan

Kommunen
LIBO
Kommunen
Kommunen
LIBO
LIBO

BKT
BKT
BKT BKT
LIBO
LIBO

Avslutas 2014
Avslutas 2014

Fotbollsplaner
Stråssa IP
Orielfältet

Kommunen
Kommunen

GSBK + BKT
BKT

Avslutas 2014

Badanläggningar
Energikällan
Fellingsbrobadet (utebad)
Rockhammarsbadet (utebad)

Energikällan AB
Kommunen
Kommunen

AB
Föreningsdrift
Föreningsdrift

Fellingsbro GOIF + BKT
Rockhammars IF

Kommunen

BKT

Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen

BKT
BKT
BKT
BKT
BKT
BKT

Kommunen

BKT

Kommunen
Kommunen

BKT
BKT

Vedevågs bruk
Förening
Kommunen (BMB)
Kommunen (BMB)
Kommunen (BMB)

Vedevågsvisionen
Storåvattenskidklubb
Inget kommunalt bad, del av Lindesjön runt
Inget kommunalt bad, del av Lindesjön runt
Inget kommunalt bad, del av Lindesjön runt

Badplatser
 Aspabadet
St. Aspasjön, Gusselhyttan
 Norsviken, Bottenån
 Dammsjön, Stråssa
 Lilla Kloten, Kloten
 Norrsjön, Löa
 Glien, Gammelbo
 Grönbobadet
Grönbosjön/Grönbo
 Sörsjön, Mässingsviken
Vasselhyttan
 Braxnäsbadet, Sörmogen
 Öskevibadet, Usken, Öskevi
 Herrgårdsbadet
Vedevågssjön, Vedevåg
 Sågviken, Råssvalen
 Lingon och Mjölk, Lindesjön
 Pälsärmen, Lindesjön
 Loppholmen, Lindesjön

Camping och bad
 Prästryggen – camping
Väringen
 Ölsjön – camping
Ramsberg

Kommunen

BKT + Föreningsdrift, Ung Effekt

Kommunen

BKT + Föreningsdrift Ramsberg en bygd i
Bergslagen

Ishallar
Bernehov, Fellingsbro
Råsshallen, Guldsmedshyttan
Lindehov, Lindesberg

Förening/kommun
Förening/kommun
Förening/kommun

BKT
BKT
BKT

Fellingsbro Frövi IK
Guldsmedshytte SK
Lindlöven IF

Ishockeyplaner (naturis)
Löa
Smedvallen, Vedevåg
Fröjevi, Frövi

Föreningsägt
Kommun
Kommun

Föreningsdrift
BKT
BKT

Löa SK
Vedevågs IF
Frövi IK

Skytteanläggningar
Munkhyttan

Kommunen

BKT + Alliansen Föreningsallians 5 föreningar

Elljusspår
Fellingsbro IP (2,2 km)
Näsbyvallen, Frövi (3,1 km)
Smedvallen, Vedevåg (2,5 km)
Fritidsbyn, Lindesberg (2,5 km)
Guldsmedshyttan (2,2 km)
Grönbo IP, Grönbo
Rockhammars skola

Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Föreningsägd
Föreningsägd

BKT
BKT
BKT
BKT
BKT
Grönbo IF

Spår och leder
Lindesjön runt
Mountainbike (Start Fritidsbyn)
Bergslagsleden
Lassemajaleden

Kommunen
BKT
Kommunen (nyttjanderätt) Lindecyklisterna
Regionförbundet
Föreningen Ramsbergsbygden

Skidspår
Skidspår (se elljusspår ovan)
Näsbyvallen(5km)
Linde Golfklubb (9 km)
Motionsanläggningar
Sandströms
 Föreningslokaler
 Gym
 Motionshall
 Skyttehall
Idrottshallar
Stadsskogsskolan
Lindesbergs arena
 Judo
 Gymnastik
 Bowling
 Idrottshallar 1 alt 2
 Klättervägg

Kommunen

BKT

Kommunen
Kommunen
Kommunen

Föreningsdrift BKT
Skyttehallsaliansen

Kommunen
Kommunen

TUAB, Lindesbergs arena AB

Arena

Gymnastikhallar
Ekbackens Skola, Fellingsbro
Fröviskolan, Frövi
Hagabackens skola, Guldsmedshyttan
Björkhagaskolan, Lindesberg
Brotorpsskolan, Lindesberg
Kristinaskolan, Lindesberg
Ramshyttans skola, Ramsberg
Storåskolan, Storå
Vedevågs skola, Vedevåg

Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen

LIBO
LIBO
LIBO
LIBO
LIBO
LIBO
LIBO
LIBO
LIBO

Motorsport
Enduro - motorstadion i Hidingen
Speedway - Hagalunds Motorstadion
Folkrace - Kägleborgs motorstadion
Dragracing - SHRA-Lindesberg

Förening
Förening
Förening
Förening

SHRA – Lindesberg

Ridanläggningar
Norslund - (Inomhushall)
Fornaboda - (Trav)

Kommunal mark
AB

Beachvolleyplaner
Lindeskolan
Löa
Stråssa

Kommunen
Förening
Förening

TUAB

Curling
Lindehov

Kommunen

Lindesbergs Curlingklubb

Skateboardhall
Dalkarshyttan

Kommunen

Lindesbergs Skateboardklubb

Betongpark
Fellingsbro

LIBO

LIBO (Ungdomsgården)

Tennis
Lindesbergs Tennishall
Frövi Tennisplaner
Löa
Guldsmedshyttan
Grönbo
Ramsberg

Kommunen
Kommunen
Föreningsägd
Kommunen
Föreningsägd
Föreningsägd

Lindesbergs Tennisklubb
Frövi Tennisklubb
Löa SK

Boule
Arenahallen – ute

Grönbo IF
Ramsbergs IF

SERVICEFÖRSÖRJNINGS
PLAN FÖR LINDESBERG
DETTA ÄR EN POLICY FÖR EN SERVICEFÖRSÖRJNINGSPLAN
I LINDESBERGS KOMMUN

Planer och definition av servicenivåer

Lindesbergs kommun
Utvecklingsenheten
Smedjegatan 13
711 30 Lindesberg

Org.nr: 212000-2015
Telefon: 0581-810 00 vx.
E-post: utveckling@lindesberg.se
Hemsida: www.lindesberg.se/

1

Översiktsplanen är en grund och viktig för landsbygdsutvecklingen.

Vad är en översiktsplan?
Kommunerna ha planmonopol eftersom de äger den suveräna rätten att anta fysiska planer. En
översiktsplan(ÖP) ger vägledning för hur mark- och vatten områden är avsedda att användas
och hur bebyggelseutvecklingen bör ske i hela kommunen. Översiktsplanen är avsedd att ha
ett långt tidsperspektiv – 10 till 20 år och bör därför endast ta upp större och strukturellt
betydelsefulla dragen i mark- och vatten användningen i kommunen. Översiktsplanen ska
även innehålla och följa kommunens långsiktiga visioner. Översiktsplanen ska fungera både
som vision, handlingsprogram och beslutsunderlag för kommunen och andra myndigheter i
frågor som rör planering, bygglov och resurshållning.
Översiktsplaner eller markanvändningsplanering behövs för att undvika oseriösa
spekulationer om vad som kommer att byggas var i framtiden. Med en god planering är det
också lättare att undvika tillfälliga lösningar som passar just för stunden, istället för att ha en
framåtblickande strategi där varje lösning blir en del av att nå ett större mål. Om företag,
organisationer eller enskilda bara planerar enbart för sin egen nytta så kan negativa effekter
uppstå som är till nackdel för det allmännas bästa. Markanvändningsplanering är en sätt att
samordna olika intressen i samhället för att uppnå en större nytta och en bättre
samhällsekonomisk effekt i resursnyttjandet. Styrs planeringen av enbart marknadskrafterna
kan rättviseaspekten komma på skam.
Enligt plan- och bygglagen skall varje kommun ha en aktuell översiktsplan som innefattar
hela kommunen. Verkligheten runtomkring oss förändras ständigt vilket gör det viktigt för
kommunen att som det står i plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. Kommunens
översiktliga planering är en ständigt pågåendeprocess där mål och strategier successivt stäms
av mot den pågående utvecklingen.
Översiktsplaneringen består av flera delar. Dessa delar är huvuddokumentet, tematiska tillägg
till översiktsplanen och fördjupningar av översiktsplanen.
De tematiska tilläggen behandlar ett specifikt tema över hela kommunens yta, som
exempelvis vindkraft, LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) eller serviceförsörjning.
Fördjupningarna av översiktsplanen (FÖP) är avgränsade till specifika geografiska områden
där den långsiktiga mark- och vattenanvändningen behandlas.

.
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Tanken med de tematiska tilläggen och fördjupningarna är att man inte ska behöva göra om
hela ÖP varje gång, utan att man kan byta ut och bygga på med delar efter hand som ett
ämnesområde behöver uppdateras. ÖP:n skall aktualitets prövas minst en gång per
mandatperiod för att se om den fortfarande är aktuell. Är den det så kan kommande dokument
bygga på de visioner mål och riktlinjer som är utstakade i huvuddokumentet. Tilläggen och
fördjupningarna stäms av mot huvuddokumentet så att de riktlinjer som är utstakade där följs.
Tillslut kommer dock ÖP:n vara för gammal och de olika delarna kommer att få föråldrade
riktlinjer och då får huvuddokumentet göras om. På så sätt ska de bli enklare att uppdatera
ÖP:n och enklare att ha en ÖP.

Vad är ett program?
Innan huvuddokumentet och de olika delarna skrivs så arbetas ett program för översiktsplanen
fram. Programmet är ett för arbetet till översiktsplanen där det i stora drag dras upp riktlinjer
som sedan ska konkretiseras i översiktsplanen. Förutsättningarna och de bakomliggande
motiven till översiktsplanen ska framgå redan i programmet.

Ett program ska:




Redovisa den politiska viljan och ange mål som ska uppnås genom planeringen
Ge möjlighet att i ett tidigt skede få in kunskap och synpunkter från berörda och
allmänhet innan kommunens ställningstagande är allt för låsta.
Ange förutsättningar för kommande planering.

Översiktsplanens olika delar
När ÖP ska tas fram så används ett nytt grepp och ett antal olika delar kommer att arbetas
fram samtidigt. De olika delarna kommer att bestå av huvuddokumentet samt tematiska delar
och fördjupande översiktsplaner.

Delarna är som följer:


Huvuddokument

Tematiska tillägg till översiktsplanen








Trafikstrategi
Vindbruksplan
V/A-plan
Klimatanpassningsplan
LIS-plan
Serviceförsörjningsplan med plan för lokal utveckling i funktionella områden
Plan för en digital agenda och infrastruktur
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Fördjupningar av översiktsplanen till respektive del görs


Miljökonsekvensbeskrivning

Tematiska tillägg
LIS-områden/Lokal utveckling i funktionella områden.
LIS-områden (områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge) är områden som kan ges
dispens från strandskyddet för att främja utvecklingen på landsbygden. Främst rör det sig om
områden för bostäder och näringslivsverksamhet. För att en plats ska kunna bli ett LISområde måste det först finnas med i ÖP:n. Det tematiska tillägget innefattar också Lokal
utveckling i funktionella områden där service försörjning och en digitalagenda och
infrastruktur är viktigt eftersom där också kommer att pekas ut utvecklingsområden som
ligger långt ifrån stränder och strandskydd, men ändå kan komma att bidra till lokala
utvecklingen i kommunen.
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Utvecklingsenheten
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Komplement till framtida fördjupade översiktsplaner

Beskrivning av existerande och tänkbara
funktionella områden

Foto/bild: Veronica Holst Kallin
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Beskrivning av existerande och tänkbara funktionella områden
Nivå 1 kommuncentrum Lindesbergs Centrum
Lindesberg håller på att förstärka sin ställning som ett stort kugghjul i maskineriet Bergslagen
genom nya företags- och handelsetableringar och ses som en viktig servicenod inte bara för
Lindesbergs kommun utan för knöl-området i Bergslagen. Här kan ett funktionellt område
vara ”Lindesberg Bergslagens huvudstad” med devisen att leva upp till det epitetet. Här bör
noden för serviceortskontoren, servicepunkterna och servicesatteliterna ligga.

Nivå 2 kommundelscentrum Frövi
I den södra delen av kommunen är Frövi en viktig serviceknutpunkt och här hittar man ett
serviceutbud som är utöver det vanliga med tanke på ortens befolkningsmängd. Viktigt
funktionella områden som skapat en lokalutvecklingsplan och påvisat sitt stora intresse för sitt
närsamhälle. Där man uttryckt sitt behov av servicepunkter och antytt möjliga lösningar kring
så kallade samhällsföretag. Här bör ett serviceortskontor ligga som har en högre grad av
service.
Funktion:
 Närhet till Örebro
 Goda pendlingsavstånd till både Örebro och Lindesbergs centralort
 Många olika servicefunktioner i förhållande till sin storlek
 Centralort för södra kommundelen
 Stor lokal arbetsmarknad
Utvecklingsmöjligheter:
 Pendelstation för södra kommundelen
 Attraktivt boende
 LIS-områden

Nivå 3 stora tätorter Fellingsbro, Storå/Guldsmedshyttan
Utöver Frövi så finns det flera orter som genom sin befolkningsmängd, kommunikationsläge
och i kraft av det samlade serviceutbudet idag har en funktion som serviceorter för det kringliggande omlandet. Dessa orter är samlade under nivå 3. Större funktionella områden som
skapat en lokalutvecklingsplan och påvisat sitt stora intresse för sitt närsamhälle. Där man
uttryckt sitt behov av servicepunkter och antytt möjliga lösningar kring så kallade
samhällsföretag. Här bör ett serviceortskontor ligga som har en högre grad av service..

Lindesbergs kommun
Utvecklingsenheten
Smedjegatan 13
711 30 Lindesberg

Org.nr: 212000-2015
Telefon: 0581-810 00 vx.
E-post: utveckling@lindesberg.se
Hemsida: www.lindesberg.se/
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Nivå 4 mindre tätorter Ramsberg, Vedevåg, Rockhammar, Löa, Vasselhyttan,
Stråssa, Ullesätter, Usken, Lövåsen
Mindre funktionella områden med byar och landsbygd där man skapat en
lokalutvecklingsplan och påvisat sitt stora intresse för sitt närsamhälle. Där man uttryckt sitt
behov av servicepunkter och antytt möjliga lösningar kring så kallade samhällsföretag. Här
bör det finnas möjlighet att hitta lösningar för etablera servicepunkter.

Nivå 5 byar och landsbygd
Allmänningbo, Bergshyttan, Blixterboda, Fanthyttan, Finnåker, Fornaboda,
Fryggesboda, Gammelbo, Grimsö, Grönbo, Hafsta, Hidingen Kloten, Morskoga,
Mårdshyttan, Oppboga, Resta, Snuggan Spannarboda, Torphyttan, Vanneboda,
Öskevik, Gusselby
Byar och landsbygd som ej skapat ett eget funktionellt område eller lokala utvecklingsplaner
ska ha en möjlighet att kunna utvecklas efter sina egna förutsättningar och identitet. Utifrån de
riktlinjer som finns om landsbygdsutveckling. LIS- områden, där det är lämpligt. Här bör det
finnas möjlighet att hitta lösningar för etablera servicesatteliter.

Inriktningsmål:
Lindesbergs kommun skall skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling i syfte att
öka andelen sysselsatta samt öka attraktionskraften för boende i kommunen. Detta med hjälp
av att sätta medborgaren i centrum via en öppen och transparent dialog.
De mjuka värden som att ha en känsla av delaktighet skapas när man får möjlighet att påverka
beslut från den fjärdeplaneringsnivån och skapa ett underifrånperspektiv ifrån gräsrotsnivå.
Detta via lokala utvecklingsplaner i våra funktionella områden.

Lindesbergs kommun
Utvecklingsenheten
Smedjegatan 13
711 30 Lindesberg

Org.nr: 212000-2015
Telefon: 0581-810 00 vx.
E-post: utveckling@lindesberg.se
Hemsida: www.lindesberg.se/
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ÄRENDE 12 - INFORMATION OM FLUGPARKEN
Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

AKK 2016/403-10

Enkät Flugparken 20170324
(Slutförda:
Fråga 1 Vad tycker du om Flugparken idag? Vad är bra? Vad behöver utvecklas?
Alla 96 svaren till den här frågan finns i bilagan.

Fråga 2 Finns det något du saknar i parken som funnits där tidigare ?
Alla 88 svaren till den här frågan finns i bilagan.

Fråga 3 Hur tycker du parken ska vara i framtiden? Vilka funktioner är viktiga?
Alla 94 svaren till den här frågan finns i bilagan.

Fråga 4 Vad tycker du är viktigt för att parken ska kännas trygg och tillgänglig?
Alla 89 svaren till den här frågan finns i bilagan.

Fråga 5 Har du ytterligare kommentarer och synpunkter om utvecklingen av Flugparken?
Alla 79 svaren till den här frågan finns i bilagan.

Fråga 6 Bakgrundsfrågor
Kön

Ålder

Bostadsort

Kvinna

Man

Annat/vill ej uppge

Totalt antal svar

56 (58%)

39 (40%)

3 (3%)

97

0-19

20-39

40-59

60-79

80+

Totalt antal
svar

3 (3%)

25 (27%)

37 (40%)

27 (29%)

0 (0%)

92

Lindesbergs kommun

Utanför Lindesbergs kommun

Totalt antal svar

87 (93%)

8 (9%)

94

Bilaga
Fråga 1 Vad tycker du om Flugparken idag? Vad är bra? Vad behöver utvecklas? |
#

Svar
1.

Ful och tråkig för en park som var fin men den kan bli bättre. Fler sittplatser, uterum, lekpark

2.

Ettl itet kaffe/glassfikfik på somrarna skulle vara trevligt...

3.

Inet trevlig alls pga av alla alkholister som håller till där. Annars hade den kunna varit mysig på sommaren och
våren.

4.

Fruktansvärt tråkig. Att det finns sittplatser. Mer färger genom perenner, rosor, buskar mm. Föryngra träden!

5.

Tråkig, oanvändbar och förstörd. Det behöver bli mer rörelse och växtlighet.

6.

Ta bort torkplatserna i flugparken och den ohyggligt fula matstationen, ta fram en strategi för foodtrucks och
uppställningsplaster så att inte hela flugparken blir nerlusad med foodtrucks. Trevligt med grönska vatten samt
sittbänkar.

7.

Det är för sterilt o öppet .jag växte upo i linde när muren fanns o den var samlingspunkten då o parken var lummig
o grön.

8.

Omysig, opraktisk,

9.

hela parken är tråkig. Det behövs mer grönska och vatten.

10.

Den är inte bra steril grå öppen tråkig.den behöver mer grönska o häckar runt om så det käns som en park.

11.

Inget

12.

för lite träd. steril öster

13.

Fontänen är bra. Men det är alldeles för sterilt idag.

14.

Den är tråkig men har mycket potential

15.

Det som är bra är att fontänen och de stora träden har fått varit kvar, i övrigt är parken förstörd. För mycket sten
och det finns inga buskage eller blommor, flugparken ger ett kallt intryck.

16.

Mur tilllbaka det var trevligt med den.

17.

Parken upplevs tomt men stor yta som inte blir utnyttjad ordentligt. Eftersom staden saknar parkeringsplatser kan
det gå att göra om så att det dels blir fler platser för bilarna att parker och även en inbjudande park. Det ena
utesluter inte det andra.

18.

Den uppfyller inte sitt syfte.

19.

den totala misslyckande parkgenomtiderna gör om gör rätt. titta på bilder med grönska och parkbänkar

20.

Jättetråkig! Inbjuder inte direkt till att promenera i, eller sitta ner och slappna av. Det som är bra är fontänen, det
är friskt med svalka och ljudet är fint. Allt behöver väl utvecklas egentligen (förutom denhär enkäten, en jätteliten
ruta att skriva alla svar i????) Jag vill se MYCKET mera blommor som går i takt med årstiderna. Ett skydd mot all
hemsk trafik från bilar och framförallt bussar som man har överallt runtomkring sig! Mer inbjudande bänkar och
även bord. Gott om papperskorgar. Glasskiosk på sommaren är ett måste.

21.

Det som är bra är att parken finns, var för ngt., år sedan i Lund och på en motsvarande park/torgområde hade man
placerat ett antal bänkrader efter varandra, jag tror det var tre rader med 5-6 bänkar i varje rad. Och där satt folk
vända mot solen och hade det skönt. Såg trevligt och avstressande ut. Det stenbänkar man har där idag är vackra
med inte sköna att sitta på.

22.

Den känns väldigt trist och opersonlig. Inte inbjudande alls..

23.

Tråkig, inget , grönska och blommor.

24.

Sterilt, öde, fult. Bra yta att göra ngt fint med.

25.

jag tycker om stramheten och enkelheten i de höga träden, den öppna gräsmattan, brunnskaret och inget lullull.
Det är en bra yta för tillfälliga aktiviteter. Strama upp och förstärk det som redan är vackert.

26.

Tråkig.

27.

Den är tråkig

28.

hemskt kall och kal, behöver mer mys och trivsel faktor

29.

Minska ner något till förmån för parkeringsplatser.

30.

Trevligare sittplatser

31.

Det borde vara ännu mera park, mer sittmöjlighete. Vore trevligt om man kunde ha ett liter fik i parken

32.

Den är supertrist

33.

Den är ok. Kan bli trevligare med fler bänkar, och en mer omslutande park.

34.

Bra att den ligger centralt. Men lite för kal. Jag tycker det skulle finnas mer blandad grönska. Både
storleksmässigt och variera med årstid. Saknar buskar.

35.

Bra att den ger så fin naturkänsla. Skulle kunna ha flera sittplatser, och ev bord så man kan sitta och umgås där en
längre tid.

36.

flytta restaurangvagnen till annan plats,,varuhallspark eller liknande. mera grönyta o färre betongplattor.

37.

Bra men skulle ha en uteservering typ som i örebro

38.

Parken idag är till viss del bra som den är idag, men behöver rustas upp. Den behöver rustas upp estetiskt. Det
behöver införas mer färg och natur. Det behöver införas nytt tänk i historiska värden och visa vad Lindesberg är
för stad, vad Lindesberg gått igenom och vad Lindesberg ska bli i framtiden. Lindesberg behöver få något unikt
som ingen annan kommun fått till ännu. Lindesberg behöver sättas på kartan för den historiska stad Lindesberg
faktiskt är. Lindesberg behöver utvecklas på nytt i gamla sätt.

39.

Tråkig och intetsägande idag. Vore fint om den ramade in stationshuset på ett fint sätt och blev en inbjudande
plats i staden.

40.

den ser hemsk ut

41.

Dess placering mitt i stan och framför det fina stationshuset ät bra men förpliktigar. Ta bort torgplatserna och den
fula matvagnen!

42.

Det bör vara et ställe där alla invånare känner att de vill ta sig en paus . Gärna mer blommor varför inte en
glassservering med möjlighet till att sitta där. Kan man exponera fontänenen mer med vattnet mer synnbart på
något sätt. Kanske låg mjuk musik som spelas i bakgrunden.

43.

Jag tycker den är lite tråkig och behåller inte alls samma standard som tidigare.

44.

Att ädellövträd bevaras och nyplanteras efter behov. Fontän behålls centralt placerad i harmoni med "nya"
stationshuset.

45.

mindre bra

46.

Ser inget speciellt med parken odag

47.

de är ett bra stäle att vara på men det fins inget roligt där

48.

sittplatserna är obekväma och inte inbjudande

49.

Trevligt grönområde men lite aktivitet, fint med uteserveringarna på sommarhalvåret men utöver det söker man
sig inte till parken i sig. Närheten till café, matställen osv finns = BRA. Mycket bilar som åker runtomkring =
dåligt för småbarnsfamiljer. Fontänen = Bra

50.

Intetsägande och en yta man bara passerar. Ogästvänlig. Den behöver göras gästvänlig, en platta man gärna sätter
sig i. Det ska vara Lindesberg centrum som välkomnar besökare.

51.

En dött mötesplats .outnyttjad park.

52.

Fler olika typer av växter

53.

Fontänen är fin, men sedan är det ju inte så mycket mer...

54.

Det är ju något grönt o fint. Men mer blommor o träd. Kanske mer område att sitta på. Jag tycker det ska kunna
vara en samlingspunkt för familjer. Jag frågade mina barn de ville ha klätterställning. För både större o mindre
barn.

55.

Idag ser det väldigt tråkig ut. Inte så attraktiv Miljö att vara i med barn. Avstängning mot Järnvägsgatan tex
buskage av någon form. Sen måste det finnas gott med övergångsställen över lag i Lindesberg, Finns inte många
såna.

56.

tycker flugparken ser ut som skit idag. det ända som är kvar som e bra sen för e fontänen- och utvecklingen av
parken är att återställa grönskan o muren igen

57.

Fruktansvärd finns inget som är bra förutom att fontänen finns kvar

58.

Grå, trist och bjuder inte in till att sitta där. Finns stora möjligheter till förändring pga läget. Att göra parken till en
välkomnande yta

59.

Bättre skötsel av parkområdet: gräsklippning, lövkrattning, snöskottning. Fasta platser för tillfällighandel.

60.

Låt den få vara som förut för många år sen och tillbaka gärna muren som revs bort

61.

Flugparken är idag helt värdelös.

62.

Den ser tråkig ut

63.

Tillåt inga matvagnar/foodtrucks förskönar verkligen inte parken. Tabort torgplatserna och gör det mer till en grön
oas.

64.

Intetsägande opersonlig nu, inget bra i nuläget. Total uppfräschning o återställning behövs

65.

Stenöken, lortigt med bland annat fågelskit. Inte speciellt inbjudande. Blomlådor i all ära men det känns bara som
en nödlösning. Känns inte som parken hänger ihop och den känns bortglömd/oälskad.

66.

Ingen naturlig samlingsplats, centrum känslan saknas. Mer anpassad för evt. dåligt väder ett som ett takparti i
samband med någon enkel förtäring

67.

Grå. Inbjudan inte till social samvaro.

68.

ganska ödslig park. Parken ska vara trivsam under hela året, gör något fint med årstiderna, ex blommor och växter
på sommaren, Tomtar vid jul etc

69.

Idag är flugparken endast ett tillhåll för alkoholister. Parken borde användas till något vettigt.

70.

Dåligt med sittplatser, tycker den är för öppen mot kristinavägen.

71.

För stora träd sätt nya Fontänen bör vara kvar

72.

Den är för öde idag. Parken utnyttjas inte av folk knappt.

73.

Den är mest som en stor platt och kal yta, tyvärr. Mer av rumskänsla behövs.

74.

Idag finner jag den väldigt platt och ovälkomnande. Dess bästa egenskap är dess lokalitet.

75.

Kal, kall, trist. Piazzor är nog trevliga, i varmare klimat...

76.

Stel och tråkig, tillhåll för missbrukare

77.

Byt först och främst ut namnet, ex. Järnvägsparken eller Centralparken

78.

det är bra att den finns

79.

Ful. Parksoffor. Ta bort sten o betong. Mer blombuskar ev. lite murar eller spaljeer.

80.

Den är bara en anonym yta att ev passera på väg mot tåg el buss

81.

Hela parken behöver göras om

82.

Trist! Sterilt, för mycker sten

83.

Jag tycker att Flugparken ser väldigt kal, trist ut. Det som är bra är fontänen. Det som behöver utvecklas är att det
borde finnas mera träd, blommor, växter, sittplatser. Jag tycker att i en park ska det finns mycket växter och
blommor. Flera soptunnor.

84.

Den är ok, skulle behövas lite mer lummighet ,,

85.

Den är kass. Vi behöver mer parkering och en mer avskild plats.

86.

Tråkig och grå. Det mesta kan göras bättre

87.

Inte,knappast något, allt

88.

En död park! Hela parken behöver utvecklas

89.

Den fina fontänen är den självklara mittpunkten. Utgå från den!

90.

Fult och frånstötande namn. Återgå till JÄRNVÄGSPARKEN.

91.

uselt

92.

Öde.Behöver ramas in med tex en låg häck. Rumskänslan behöver skapas.

93.

Mycket behöver utvecklas, snyggare bänkar, boulebana, glasskiosk.

94.

Fräschas upp

95.

tråkig

96.

Inget större fel. Haft fina planteringar i krukor. Behövs bättre soffor runt fontänen som måste finnas kvar. Gör
gångarna från hörn till hörn istället för det är så man går. Gång även längs med mittemot stationen. Massor av
krokus i gräsmattorna.några fina buskar utanför rundeln vid fontänen bakom sofforna. Ej för höga!

Fråga 2 Finns det något du saknar i parken som funnits där tidigare ? |
#

Svar
1.

Gröna växter, buskar och fontänen

2.

Muren!

3.

Muren, Perenner, Rosor, Fler sittplatser!

4.

Träd och buskar. Uteserveringar. Mur, bänkar.

5.

Eld

6.

Ja muren som skärmar av ut mot gatan pluss bakom den var det plantering med buskar som skärmade av ljudet o
insynen.

7.

Planteringar, muren (sittplatser))

8.

fontän

9.

En kiosk med kaffe dricka o glass o tilltugg.samarbeta med något kondis eller smörgåsfabriken.som levererar
ätbart.o toaletter som man köper polett till i kiosken.servans gatukök fanns på min tid o det var en hitt.

10.

Muren, kiosk.

11.

Träden

12.

Ett litet "lusthus" typ bandstand vore ett fint inslag och skulle underlätta för att ha musikanter där!

13.

Blommor och bättre/fler sittplatser. Muren är mycket saknad, den gjorde parken hel, avskärmade parken från all
trafik

14.

mur

15.

Mer grönska, ta bort träden längs Kristinavägen och gör sedan parken mer grön. På så sätt får vi mer
parkeringsplatser som vi saknar.

16.

För få sitt platser med för lite aktivitet.

17.

GRÖNSKA

18.

Grönska. Blommor. Tidsfördriv, kanske något slags schackspel, boulbana, liten lekplats. Absolut saknas bord.

19.

Möjligtvis plantering av ett antal majolika träd, som man har i Stadsparken i Örebro. Varje vår vallfärda folk dit
för att behundra blomningen . Det är ngt att ta efter. Det gäller att övertala trädgårdsmästaren Arne Tjentscher. Jag
för slog för att tag sedan att han skulle planterna ngr., . Magnolia-träd- buskar efter strandpromenaden, men
intresset var svalt.

20.

Lite mer grönskande, buskar, mindre träd..

21.

Ja som det var 1950 - 1960 talet

22.

Faktiskt så saknar jag muren och bänkarna.

23.

Har inte bott här mer än 30 år så jag vet inget tidigare

24.

Blommor och grönskande växter.Muren,Servans korv kiosk =)

25.

Vet inte vad som funnits tidigare

26.

träd, buskar, blommor som följer årstiden dvs blommor under hela vår, sommar och kanske även hösten

27.

Sittplatser

28.

Ja "muren"

29.

Muren!

30.

Vet ej.

31.

glasskiosk eller en riktig korvmoj som ju saknas i stan

32.

Uteservering

33.

Det är dags för bergslagsidyllen Lindesberg att få en förändring. En förändring från 1960-talets ombyggnationer.
Lindesberg behöver återgå till vad det har varit förut (till viss del arkitekturmässigt). Lindesberg behöver återgå
till vad Lindesberg vill bli betraktad för, dess järn- och övrig handel i Bergslagen. Lindesberg behöver visa sin
historia istället för en rikshistoria när hela Sverige byggde om till funkisstilen. Lindesberg behöver arkitekturstilen
då Lindesberg blomstrade som mest under bland annat frihetstiden, 1870-talet då järnvägen invigdes och framåt.
Några arkitekturstilar som vore passande (för kvarter Trädgården, Väduren och Bromsen m.fl.) är rokoko,
1880-talets klassicism, nystilar, 1920-talets klassicism och 2010-talets arkitektur, men med extra tankar till
nystilar och 1880-talets klassicism. En utmärkt kombination vore att blanda gamla arkitekturen med den nya
moderna stilen med mycket teknologi (där ljusskyltar, automatiserade belysningsarmaturer, är ett tecken för
utveckling för mig). När jag syftar på förändring så menar jag förändring på Kristinavägen, en förändring på
stadsmiljön och stadsvyn för att skapa något unikt från övriga städer och orter runt om i Sverige. Där Flugparken i
detta fall är centrum för Lindesberg, centrum för förändringen hos Lindesbergs stadsklimat. För att förändra,
påverka eller utveckla en park som mötesplats behövs en förändring på parkens gaturum som i princip redan
påbörjats i och med stationens nya utseende som för avsevärt passar väldigt bra på sin plats.

34.

Växter, grönt, fina bänkar, inramning med mur

35.

muren rosorna alla buskar

36.

Sittplatser Förslag Lite klätterlådor till barnen se i Varbergshamn.

37.

Livligheten

38.

---

39.

Rosor och mer bänkar

40.

Det jag saknar är en samlingsplats för familjer alltså en lekplats vilket skulle göra vår stadskärna mer attraktiv

41.

ingen naning

42.

lummighet

43.

vet ej

44.

Muren som var en självklar platta för ungdomarna. Det gjorde att Lindesberg såg levande ut. Häckar och grönska.

45.

Vet ej

46.

Rosor

47.

Vet inte vad som funnits där men kanske något som omringar parken.

48.

Mysfaktor.

49.

muren,grönskan

50.

buskar muren blommor sköna soffor att sitta på

51.

Vet ej

52.

Sätt inte upp stenmuren igen! Det var förr en samlingsplats för fyllon. Detta vill vi inte ha tillbaka!

53.

Ja muren den är många som saknar och alla dessa blommor och buskar som fanns där

54.

Gör om den som den var tidigare med mur , kiosk mm då träffades man där ofta o hade trevligt

55.

Nej

56.

Mur'n! Återställ muren, så viktig o omtalad del för Lindebor. Saknar lummigheten o det rofyllda

57.

Saknar rosrabatterna runt fontänen.

58.

Vet ej, men någon form av vattenfall som gör parker mer levade

59.

Planteringar. Trädgårdsrum

60.

Bonna marken varje lördag året runt, hela Lindesbergs stad skulle må bra av det, sedan gör men reklam vid
landvägen, då kanske folk svänger in och titta på Bonnamarken handlar, fikar och upptäcker Lindesberg samtidigt

61.

Nej.

62.

Ja muren är något jag saknar och vet att många andra gör det oxå, så bygg en ny mur!

63.

Glasskjosk

64.

Muren som gjorde att man fick en samlingsplats där.

65.

Muren och de låga buskarna gav trivsel som nu saknas.

66.

Muren! Den tillförde en samlingspunkt och skapade en trevlig avgränsning gentemot Kristinavägen.

67.

Rosrabatterna, bänkar, muren.

68.

Vet ej, nyinflyttad

69.

En hederlig "korvmoj", kopplat till Information

70.

muren

71.

Blommande buskar. Fina träbänkar

72.

Grönska o inbjudande soffor -jmf 50-talsbilder

73.

Blomster rabatter, Agaver, sittbänkar

74.

Gräs, plantering

75.

Ja, skönare sittplatser med tillhörande bord. Jag vet att man inte kan ha vad som helst för det blir skadegörelse
men något annat än vanliga träbänkar kan va trevligare.

76.

Muren , en mur där den fanns förr skulle fungera som en gräns mellan cykelbana och parkområde. och dessutom
bli vackert med blommor i.

77.

Nej

78.

Ja. Lummigt och gröt. Gärna ta tillbaka muren

79.

nej

80.

Muren som avskärmade parken mot Kristinavägen

81.

Muren var fin!

82.

Ett trevligare namn nämligen det ursprungliga: Järnvägsparken.

83.

buskar o mr träd

84.

?

85.

Växter och buskar

86.

Muren

87.

växter, buskar, mur

88.

Alla "gamla" lindesbergare saknar ju muren. Låt dem få en bit mur längs med eller strax innanför cykelbanan att
sitta på. Behöver inte ta upp hela sidan men ska kunna kallas mur.

Fråga 3 Hur tycker du parken ska vara i framtiden? Vilka funktioner är viktiga? |
#

Svar
1.

Jag tycker att det är viktigt att man tänker på sittplatser, gröna områden och en plats för barn att leka. Och då
menar jag inget skit som på strandpromenaden utan en vanlig lekställning. Kolla gärna den på Kopparbergsvägen
i Storå!

2.

en liten samlingsplats på somrarna med ett litet fik

3.

Bänkar, gräsyta att kunna sitta på på sommaren, nåt trevligt att titta på, ex fontän.

4.

Blomstrande och rogivande med t ex vattenspel dofter och växter för alla sinnen. Mer soffor och gärna med
skuggiga platser för att svalka sig på sommaren

5.

en plats där man kan mötas och vara.

6.

Grön oas med bänkar och grönyta för egen picknick.

7.

En oas som folk kan sitta i o ta det lungt o en kaffeservering kaffe för vuxna o glass för kottarna.

8.

Genomtänkta gångar, sittplatser i både sol och skugga, gärna uppvärmda (sticker ut). Kanske en uppvärmd
"mur"!?

9.

lugn och fridfull

10.

Grön lummig tyst från trafikljud o en större fontän för ljudet av porlande vatten är avkopplande.

11.

Gör om parken till ett torg som i Nora, där man kan parkera, bedriva torghandel, glasskiosk på sommaren, ha
marknad, stadsfester och annat som gör att platsen utnyttjas.

12.

ytor, lättskött. Ev delar i konstgräs. avgränsningar mot kristinavägen

13.

Om man bygger hyreshus i Hotellparken är det viktigt med träd och växter i Flugparken som en lunga för staden

14.

Mer grönt!! Mindre betong. Parkbänkar, bandstand, mer blommor!

15.

Lite avskärmande mot trafiken så man kan få ett lungt intryck/känsla av att sitta där utan att behöva se alla
bilar/bussar/lastbilar från fyra olika håll. Fler sittplatser och bänkar med ryggsöd.

16.

mycket sittplatser och ett litet fikaställe.

17.

En park där det är liv och rörelse, med ett attraktiv utseende.

18.

Borde fungera som en samlingsplats och ett ställe där man kan sitta och fika till exempel med mer sevärdheter.

19.

Mötes plats för ALLA

20.

jag vill se en grön oas som inbjuder folk att stanna.

21.

Som nämnts ovan, att kunna sitta där under varma sommardagar och vänd mot Kristinavägen sitt på bänkraderna
och se rörelsen efter kkristinavägen och dyrka solen.

22.

Önskar verkligen en lekpark. Skulle bli en mötesplats för många. Fler trevliga sittplatser.

23.

Fri från överförfriskade människor.

24.

Välkomnande för dem som kommer med tåg/buss, vilo oas för lindebor.

25.

Den ska vara en öppen plats som är en rofylld punkt mitt i allt buzz.

26.

En plats att sitta i, mysa, äta en glass,en wow upplevelse för turisterna och ortsborna.

27.

Mer sittplatser, en damm

28.

parkbänkar (kanske med något bord), träd och gräs, platser att sitta på även om det så är på marken.

29.

Något inhägnat för barn.

30.

Springbrunnen måste vara kvar. Men se till att infon om bilderna stämmer med motivet.

31.

Ytor att umgås i, kafé,

32.

Tycker man kunde ha en fin inhängnad lekpark och en toa

33.

Som det var förut. Mer grönt, mer blommor! Mer fina trän!

34.

Tillgänglighet för alla. Inte för riktad funktion, tex skatebordområde. Tycker man ska utveckla det som finns
redan, alltså grönområde, men med mer sittplatser ev bord och kanske ett litet område med lekutrymme tex gung
djur, några gungor, liten rutshkana. Men det viktigaste tycker jag är att bevara det gröna centralt i stan.

35.

Ett ställe att kunna samlas på ute i naturen men ändå i staden.

36.

kanske en glasskiosk på sommaren. Att barn o gamla känner sig trygga i parken. Att det år en inbjudande miljö för
turister.

37.

Träffpunkt

38.

Lindesberg behöver få en fin och en representativ park för att visa att Lindesberg inte är något att skämmas för
och att Lindesberg är en stad som vill. En stad som vill utvecklas, som vill växa, som vill vara hållbar och som vill
behålla sin kära befolkning. Med det sagt så behöver parken förändras till något bra, något som alla anser vara
något bra. Något bra är exempelvis en behållning av den rekreativa grönska som fler och fler städer bygger bort
med betong och asfalt. Detta är inte ekologiskt hållbart i längden, utan att erhålla den grönska som finns kvar är
nödvändigt för framtiden. För att behålla denna grönska är uppenbart och inga större förändringar behövs
parkmässigt än hur det ser ut idag. Det som dock behöver förändras är dynamiken i parken där växter och
människor ska samspela. Parken behöver struktureras med olika inredningar i gaturummet som skräpkorgar,
soffor, belysningsarmaturer, pollare, gräskantskydd, blommor, formklippta buskar och nyklippt gräs utifrån
järnvägsparken ursprung på 1870-talet med tillägg på en eventuell festsal, där funktionen är att kunna ha
parkfester mitt i Lindesberg. Parken behöver förnyas. Några exempel på förändringar kan vara ett utbyte av den
nuvarande fontänen till en ny modern fontän (Förflytta nuvarande fontänen till Kristinaskolans framsida, vilket
skulle passa perfekt för en trevlig gård för ett flerfamiljsboende), göra om den delen som vetter mot Kristinavägen
till en plats för någon slags uppbyggd scen formad av stenplattor. Där scenen fungerar som ett ”skyltfönster” av
blommor/granar på sommaren/vintern under vanliga dagar och uppträdesscen vid olika evenemang.

39.

Lummig och inbjudande, sittplatser

40.

mysig med bra belysning

41.

Tillgänglig och vacker! Gärna barnvänlig! Vatten är trevligt men kanske i en nyare form.

42.

Viktigt att alla åldrergrupper kan känna att det är en oas i lindesberg

43.

Bra gångvägar, fina sittbänkar, att den känns välkomnande och att man lägger märket till den när man kommer in
i stan.

44.

Gott om sittplattser.

45.

Tillgänglig med blommor och bänkar där man kan sitta och njuta av allt vackert som är planterat

46.

en stor lekpark för det fins inga stora lekparker i Lindesberg

47.

Parken ska vara en inbjudande mötesplats med många sittplatser. Öppet WiFi

48.

Välkomnande, grön oas. En samlingsplats.

49.

Ett mötesplats för invånare ,resenärer med möjlighet till torg försäljning, en Kiosk .

50.

Mysiga sittplatser

51.

Gott om bänkar, fin växtlighet samt något för barnen. En lekpark vore perfekt!

52.

Att alla ska kunna träffas där sitta och känna sig trygga. Hur får man dit familjer. Kanske med något för barnen.
Då behövs staket så det inte springs ut i gatan. För både stora i små barn. En liten servering av glass på sommaren
kanske. ..

53.

Själva funktionen är ju att man vill ha en park som man vill vara utan att man känner sig som en av gubbarna på
bänken som dricker starkt. Och försöka göra som en samlingsplats ditt folk vill gå. (Glass,dricka,kaffe)

54.

återställd till sitt tidigare skick

55.

ett litet mysigt cafe en plats att vila och njuta av

56.

Mötesplats, någon aktivitet för barn, något som framhäver stationsbyggnaden. Gärna några enkla snygga
stationära bodar/ torgstånd som föreningar mfl kan nyttja för försäljning. Skidskobana vintertid. En enkel scen för
evenemang. Sittplatser

57.

Gör Bytesgatan till grönområde med uteservering sommartid.

58.

Att kunna sitta där och träffa folk och njuta av naturen

59.

Jag tycker att man ska göra en stor lekpark av hela parken. För barnen i våran kommun skulle behöva ha en riktig
bra lekpark. Titta bara i vår grannkommun vilken fin lekpark som finns centralt i nora

60.

Samlingsplatsen. Fler vanliga bänkar under träden

61.

En grön oas och inga foodtrucks i parken.

62.

Ge ro! Smakfylld plantering och parksoffor. Praktiska promenadvägar

63.

Inbjudande, chans att sitta i sol eller skugga (utan fågelskit helst) gärna något bord för medhavd picknick. Lite
trevliga odlingar med rosor, perenner osv. Kanske en yta där barn kan fara runt, dock inte traditionell lekplats.
Lummig - byt ut kastanjerna mot mindre träd av olika slag, gärna några som blommar vackert på våren. Det bör
kännas öppet och luftigt men ändå ombonat.

64.

Tillgänglig samt göra parken som en naturlig samlingsplats, en takad del för lite sämre väder samt någomn for av
enkel förtäring, glasskiosk med möjlighet att köpa en kopp kaffe.

65.

Blommor. Trädgårdsredskap med bänkar. Gräsmattor. Uteservering vore trevligt

66.

En träffpunkt, där människo kan handla, se på uppträdande, och Folk kan ta en mikrofon och prata om vad dom
känner får, ett Speekercorner

67.

Parken borde användas. Jag tycker man skulle bygga en lekpark med ordentligt staket så inte barnen kan springa
ut i vägen eller bygga ett fint trädäck med bänkar runt fontänen och ställa dit en glasskiosk.

68.

Muren ska tbx, ger många sittplatser. Kanske även ha något roligt för barn, någon gungställning eller nå

69.

Grön lunga i stan och sammlingsplats

70.

Parken behöver ha bänkar för att kunna sitta och fika mm. Den ska städas ofta och ha blommor mm så det känns
attraktivt/trevligt att vistas där. Fontänen ska hållas ren. Jag saknar ett ställe att kunna ha picknick på. Som det är
nu känns det inte alls fräscht i parken för det. Toaletter nära är ett måste så det inte kissas mot träden. Kanske kan
det ställas ut konst i parken? Ha ngt fik och/eller matställe i parken? Någonting som drar dit folk nu när det är
färre affärer på Kristinavägen.

71.

Lummig grönska i flera nivåer, rumskänsla och blatser för möten. Oaser i helheten.

72.

Indelad i gröna zoner och träffytor. Plus att muren är historiskt enormt viktig för dess uppskattning.

73.

Rastplats, oas.

74.

Grönt, bänkar, glasskiosk sommartid, boulebana

75.

Mycket grönska samt blomsterarrangemang

76.

En sittvänlig mur mot gång o cykelbanan

77.

Samlingsplats och en fin plats för turister att fröjdas i. Även linde bor.

78.

En inbjudande liten park att gå omkring i o titta på blommor o buskar, kunna slå sig ner på en sittvänlig soffa o
bara sitta i egna tankar, titta sig omkring o vara i ett socialt sammanhang oavsett om man är ensam el har ngn med
sig el träffar ngn bekant.

79.

Ramas in med häxkar, kvarters indelning med olika tema på växter tex. rosenlund , örtagård, perennrabatt

80.

Grönare, mera bänkar, lekplats, barnvänligt

81.

Det som är viktiga är att folk vill sitta där. Jag ser knappt att någon sitter där längre.

82.

Som en grön oas i staden

83.

Jag tycker man ska gräva ner för att bygga ett parkeringshus, gratis parkering. Tycker även man ska slopa 3h
parkering i hela staden. Sen anser jag att en upphöjd park skapar en trevligare oas att vistas i. Så, bygg
parkeringshus under, kanske med en nedfart från parkeringen mellan parkeringshuset och stationshuset. Lämna

främre delen mot Kristinavägen i samma höjd som nu men höj upp resten av parken 2m och omge med växter.

84.

Samlingsplats för invånarna så det blir lite folk på stan och inte bara utanför biblioteket

85.

Öppet torg som t.ex. Askersund

86.

Oas mitt i stan! Fina planeringar i olika kvarter med olika teman

87.

En grön oas med blommor och buskar. Fina sittplatser utformade av proffs på området.

88.

Öppenhet och välvårdade men oömma ytor m åretrunt gröna växter.

89.

den bör återställas i sitt tidigare utseende som på 60-70 talet

90.

Ställen där man kan sitta och ta en stund i solen. Rinnande eller porlande vatten. Bord, stolar, solstolar.

91.

En park för alla, samlingsplats, välkomnande för turister,

92.

Servering, lekpark

93.

Mer grönt, mindre plattor. Gärna ätbara växter också. Vissa av de gamla träden kan tas bort och ersättas med t.ex.
vackra körsbärsträd. Så det blir mera parklikt med gröna och blommande växter, som forsythia, spirea, tulpaner,
och att det finns något som blommar de flesta årstiderna, alltid något vackert att titta på.

94.

Trivsam och vacker. En oas för vila. Ej för höga buskar. Får inte bli ett tillhåll för försäljning av diverse varor. Bra
genomsikt med många buskar och rabatter men ej för höga.

Fråga 4 Vad tycker du är viktigt för att parken ska kännas trygg och tillgänglig? |
#

Svar
1.

Att den är fortsatt öppen, så att man inte stänger in den.

2.

belysning

3.

Öppen ej för många skrymslen med skymda och gömda vrår. Belysning på växter och träd även vanlig belysning!

4.

Samarbete med företagen runtom. Alla måste hjälpas åt.

5.

Belysning

6.

Bättre lampor o någon vakt som som kollar till det i mellan åt o inget drickande av alkohol.

7.

Den är liten nog för inte behöva gömma några faror men undvik bersåliknande buskage

8.

mycket ljus

9.

Mera diskreta ljuspunkter o en vakt som kommer vid olika tidpunkter.o på nätter kamra övervakning så slipper det
bli så förstört.

10.

Belysning

11.

ljus o ytor

12.

Fungerande belysning, i mörka skrymslen. Det ska vara lätt att komma dit med barnvagnar, rollatorer och
rullstolar.

13.

Belysning och inte för mycket grönt som täcker upp ytorna för mycket. Ett staket runt omkring i svart metall vore
fint

14.

Lampor är en sak att få parken att kännas trygg och fler blommor,buskar,träd,vatten som ger ett inbjudande
intryck

15.

bra som det ta bort parkeringsfickor utmed kristiv

16.

Ordentligt med belysning! Att sedan ta tillvara på ytan så både bilparkering och grönska kan finnas.

17.

Mer öppen plats med koppling till stadens näringsliv.

18.

Inbjudande

19.

Bra belysning, inte för stora eller täta buskar nära bänkar eller gångvägar.

20.

Naturligtvis får det intle bli ett tillhåll för berusade och otrevliga klientelet, det är viktigt att man från början har
polisen med på noterna så att våra konstaplar har parken under uppsikt.

21.

Kanske lite mer buskage runt om så det inte är så öppet till vägarna runt om.

22.

Se fråga 3 + vakt av något slag

23.

Ej för höga växter, bra belysning.

24.

kanske en väl avvägd belysning som inte stör boende i grannhusen?

25.

Belysning.

26.

Att den är ordentligt upplyst

27.

Sätt ett "staket" (skydd) runtom parken som ansluter sig mot vägarna, som skydd för eventuella bilar ifall man
sitter nära vägen.

28.

Belysning.

29.

Upplyst på kvällarna, "Luftigare"

30.

Bra belysning Låga buskar så det inte är några skumma platser

31.

Behåll fontänen. Fler bänkar som går att nyttja.

32.

Inte för lummig, igenväxt. Kanske vägen vid Salut kan stängas helt för biltrafik. Snyggt staket runt delar av
parken.

33.

Öppet och inga instängda ställen där folk ej ser en. Välbelyst kvällstid.

34.

Jämna gångytor med tanke på äldre o handikappade.God belysning.

35.

Belyst

36.

Kort och gott så behöver parken livas upp till en stad av rörelse och trygghet. För att skapa detta behöver parken
vara en öppen plats där alla ska kunna gå utan att vara rädd. Vara rädd för något som står och gömmer sig i
dunklet eller liknande och det görs med en öppen och ljus park.

37.

Belysning, renhållning

38.

upplyst

39.

Att den inte är ett tillhåll för missbrukare.

40.

Öppen, mycket blommor.plays för olika åldersgrupper lek- sköna bänkar för pauser, möjlighet till att köpa glass
eller kaffe.

41.

övergångsställ från parkens olika hörn.

42.

Att parken är "öppen" och ej planteras med stora buskar och dylikt.

43.

Öppna ytor men ändå träd och buskar, blommor

44.

En ev lekplats skulle kunna hängas in.

45.

ha staket rung parken

46.

Tillgänglighet genom diagonala gångstigar

47.

Olika typer av belysning

48.

Belysning,trevligare parkbänkar.

49.

Belysning och inte för höga växter

50.

Att det är öppet och bra belysning kvällstid.

51.

Staket/ buskar för barnen. Något att sitta på eller rena gäsmattor.

52.

Någon form av avstängning iform av buskage ut mot Järnvägsgatan för att barn inte ska kunna springa ut på vägen
där bussarna kommer och kör som idioter. Och smidiga och bra övergångställen mot varje riktning i parken.

53.

mer övervakning av den för att hindra rastning av hundar som förstör parken

54.

Öppen och inbjudande så att folk vill vistas där. Inga höga buskar eller träd. Aktiviteter som lockar olika
målgrupper

55.

Övervakning av Securitas

56.

Att vara en trevlig och fin park som man kan vara stolt över

57.

Öppen ljus. Varför inte lägga lite krut på ljus och dekorera med ljus.

58.

Smakfylld belysning

59.

Öppenhet, det får inte bli några ytor där man kan gömma sig. Det är viktigt att det blir en tydlig gräns mellan
parken och trafiken så att det inte blir alltför lätt att kliva ut från parken och ut på gatan (sker idag i stor
omfattning) men det får inte kännas instängt med höga staket/buskar som skymmer sikten.

60.

Upplyst under den mörkla delen av året, samt att det finns någon form av aktivitet som en lite kiosk.

61.

Det är viktigt att varje människa kan gå tryggt utan att vara orolig för att snubbla och halka. Jämna till plattorna
och de avlånga plattor/gångståk så att man inte riskerar att snubbla.

62.

Belysning på kvällstid.

63.

Många sittplatser, bra belysning, kanske stolpar med eluttag så folk kan ladda mobilen

64.

Vacker belysning

65.

Inte för mycket lummiga områden. Övergångsställen mellan turistbyrån och parken är viktigt så man känner sig
trygg att gå över vägen.

66.

Belysning under den mörka årstiden, men utan att ta död på trivseln.

67.

En intressant belysning av dess ytor skapar såväl säkerhet som tilldragande funktion.

68.

Ljus, polisiär närvaro.

69.

Inte så höga växter, insyn från alla håll

70.

Patrullerande Polis eller ronderande väktare

71.

öppen och bra belysning

72.

Låt restauranger eller cafe flytta ut under sommaren. Mer folk känns tryggare.

73.

Den ska upplevas som en park att gå in i o att kunna stanna till i. Låt den vara lite öppen mot Kristinavägen,
återställ inte muren, men gärna lite "murbitar" i så fall som bänkar kan stå mot. Parken ska vara som ett
välkomnande blomstrande uterum. Här kan finnas, lite närmare stationshuset ett mindre hus där man kan köpa
glass o en kopp kaffe, välskötta toaletter, kanske en yta med information (lite historik, en glasmonter med
uppstoppade fåglar, arter som rör sig i parken el dyl. Använd en bra trädgårdsarkitekt som kan blanda blommor,
buskar, sten kanske, livskraftiga, tätväxande blommor in rabatter o inte bara i krukor. Undvik att återplantera
snabbt högväxande träd som snart lockar till sig skrikande flockar av kajor. Avskilj parken från sidogatorna med
en kortvuxen häck. Det är viktigt att parken blir detta inbjudande uterum som gör de besökande rofyllda och

skapar positiva känslor. Höj upp fontänen så att man slipper stå på knä för att studera "sägnerna" och glöm inte
papperspellar utformade så att de passar in i miljön o lockar till att kasta sitt skräp i. Det viktiga är att locka in
"folk på stan o alla ålderskategorier" då kommer parken att kännas trygg o tillgänglig, en trivsam liten oas i
centrala Lindesberg

74.

Att den är väl upplyst, servering av mat och dryck

75.

belysning, känns som en plats där man vill vara

76.

Jag tycker inte parken känns tryggt längre för jag vill helst inte sitta där. Det är mycket människor som sitter där
som skräpar ner, förstör. Speciellt de som gärna dricker. Det har blivit en plats för dem och inte såna som vill sitta
där för att njuta.

77.

Är den otrygg nu ? inte som jag ser det. tillgängligheten. inga höga steg eller avsatser .

78.

En inbjudande oas där man kan komma bort från statsstressen. Upphöjd park med mycket sittplatser och växter.

79.

Upplyst, lummig men ändå insyn från alla håll

80.

Öppen yta

81.

Bra belysning om möjligt även övervakningskamror

82.

Att det finns bra belysning.

83.

Bra belysning och inga höga buskar.

84.

tillgänglighet o belysning

85.

Många belysningspunkter som ger mysfaktor, men tar bort mörka områden.

86.

Bra belysning, ljusspel,

87.

Bra belysning

88.

Gångvägar med gatlysen! Rabatter med blommor utmed vägarna, buskar och träd längre bort.

89.

Bra genomsikt. Ej för mycket buskage och för höga buskar. Befintliga träd fina och mysigt med kastanjerna. Fina
gatlyktor(lampor) vid sofforna som omger fontänen

Fråga 5 Har du ytterligare kommentarer och synpunkter om utvecklingen av Flugparken? |
#

Svar
1.

Nej försök nu att göra rätt!

2.

tillbaka med muren!

3.

Jättebra att kommunen vill "piffa" till parken :)

4.

Bort med torgytan som tar upp halva parken! Ej torgförsäljning i Flugparken, förbättra Varuhallstorget för det
ändamålet och bort med lottkiosken och andra huset där!!

5.

Finns otroligt mycket att göra. Varje förändring är ett steg framåt. Måste vara värt att matcha det nu fina
stationshuset.

6.

Inga foodtrucks i flugparken.

7.

Den ska passa alla o turister ska kunna sitta där o ta en fika i lugn o ro och någon typ av toaletter.den behöver bli
som förr .

8.

Gångar diagonalt med fontänen som nav och så plantereringar inte behöver trampas ner. Trottoar längs
Järnvägsgatan. Inga fula matvagnar eller andra "halvpermanenta" stånd. Vart tog den utlovade toaletten vägen då
resecentrum byggdes om?ta

9.

Jag tycker att vi som växte upp när muren fanns kvar skulle få vara med o utveckla parken för då var det en fin
plats o en samlingspunkt o go stämning.jag skulle gärna vara med o hjälpa till det behövs inga över betalda
arkitekter till det bara sunt bondförnuft.hör gärna av er om man får hjäpa till.yamaha_400@msn.com där nås jag.

10.

Ta bort parkeringar norrut, spara 2 handikapp väster ut. förläng gräset, gärna konstgräs till trottoar. möjliggör
uteservering för restaurangerna. dra parken norrut. snedställda parkeringar södra änden. flytta gc utmed
kristinavögen ngt österut. snedställda parkeringar utmwd kristinavägen,. lite plattsättning genereelt, jobba med
konstrgräs för att kunna nyttja parken till evenemang såsom idag utan att ytorna förstörs.

11.

Nej. Men har försökt fylla i enkäten 3 ggr nu men den bara hänger sig plus att inte textrutan expanderar sig så man
kan inte kolla igenom vad man skrivit. (Skriver från mobilen)

12.

Bänkar ska finnas så det går att sitta ner i parken

13.

Nej

14.

Bort med all sten!

15.

Lekplats som är "inhängnad".

16.

Bygg om den till att likna kungsträdgården.

17.

Gör om gör rätt tillbaka med MUREN

18.

Massor med idéer, man börja med det som nämnts

19.

Först och främst att få den mer inbjudande och mysig. Mer platser så man kan och vill slå sig ner för en glass tex.
Tycker en lekpark så centralt vore toppen! Tror och hoppas att det skulle bli en trevlig mötesplats för många.

20.

Ta bort matvagnen därifrån och ingen förfulande klädförsäljning bör ges tillstånd att stå där. Wienerkonditoriet
skulle kunna ha en enkel uteservering rätt över kristinavägen. Skulle man mot förmodan ge tillstånd till slag av
försäljning i ngn del av parken förbjud då att de har sina fordon uppkörda i parkområdet och ej heller någon
förfulande husvagn, ordning och redan samt

21.

Parksoffor

22.

Spar fontänen, bygg ngt med den som centrum.

23.

För allt i världen anlita någon som har utbildning på området och låt oss slippa fler "kan själv" infall i stadsbilden.

24.

Fontänen måste få vara kvar göras ren och piffas med belysning och även belysning på träd och
grönska.Flugparken ska vara en lummig oas att sitta i för alla.

25.

Ta bort fontänen och bygg något roligare

26.

Kanske installera en liten lekplats i ett hörn av parken, inför mer familjvänlighet.... idag ser man parken som en
plats för A-lagare, försök få bort den stämpeln.

27.

verkar inte hända något..

28.

Nej. Bara mer grönt och fler växter.

29.

Bra om det finns fina och fågel/djursäkra soptunnor. Kanske liten scen, typ för en,två personer som kan uppträda,
tala, sjunga etc.

30.

Ta bort den störande reklamskylten på parkeringshuset,starkt ljussken för både bilister o närboende.

31.

Om ni tyckte mina idéer var kloka kan ni höra av er på min mail nedanför, då jag även har andra idéer som till
exempel för vita vattentornet och egentligen generellt för Lindesbergs stadsklimat. Där idéerna är för att skapa en
trygg, hållbar och estetisk miljö. Med vänliga hälsningar// Mathias Carlsson, studerande civilingenjör på KTH i
Samhällsbyggnad. Mail: Mathias.97@outlook.com

32.

Tycker om äldre bilder av hur parken sett ut och hoppas man tittar på dessa vid utvecklingen.

33.

Jag tycker att vi måste hitta tillbaka till den fina grönskan från förr, med markerande blomarrangemang, ta tillvara
på det lilla fina som finns där. bevara känslan av en stadsträdgård nu när vi fått sånt fint stationshus.

34.

---

35.

Gärna kunna sitta där och fika och även köpa en glass

36.

nej

37.

" trygghetskänsla" förstärks om Matvagnen eller liknande fast kiosk vänds 90 grader, så att personalen "ser" även
torget

38.

Som det är nu är allt stelt och tråkigt. Det är väldigt viktigt att få staden levande igen

39.

Utnyttja parken och det till ett bra mötesplats.

40.

Den gamla telefonkiosken bör få en plats i parken

41.

Har frågat mina barn om detta. De vill att det ska finnas något roligt för barn....de sa klätterställning

42.

Matvagnen som står där idag gör inte synen för parken bättre. Ända gången någon äter där är på nätterna efter
Maja. Ställ vagnen på parkeringen där istället. Ett litet fint glasstånd i parken på sommaren skulle vara bättre. Bra
sommarjobb för barn. Noraglass och grythyttan kanske skulle kunna ställa upp med att sälja glass.

43.

inge mer en full återställning av parken

44.

man undrar varför parken förstördes ,hoppas den kan få en ansiktslyftning så vi har nått som turister kan njuta av
det finns ju tyvärr inte så mycket i centrum

45.

döp om den till tex järnvägsparken.

46.

Ja, skickas på mejl!

47.

Se till att göra den som det var förr dess mer bänkar

48.

Stor lekpark

49.

Saknar den gamla flugparken där man bara kunde vara

50.

En grön oas med vatten och kanske eld dekoration.

51.

Mur'n mur'n mur'n...

52.

Tycker inte att klädförsäljare och liknande hör hemma här. Det är viktigt att parken ger ett välkomnande intryck.

53.

Vattenfall, takad del, samt någon form av kiosk verksamhet.

54.

Gör något fint med fontänen och de sägner som står på fontänen. Går en monument om att Flugparken är en park
som har Guldbaggenomineras.

55.

Låt parken komma till användning!!

56.

Staty av Pepparn och Arenfelt

57.

Stolparna i parken är fula och avskräcker mer än bjuder in.

58.

Det är synd att de stora träden ska bort, men hoppas att man tänker till ordentligt när nya växter och träd ska
planteras.

59.

Nu kanske jag är tjatig men muren, muren och åter muren!

60.

Rensa upp bland missbrukarna som håller dig där ibland, bort med den fula matvagnen! Blommor och grönt.

61.

Räcker så

62.

att den ska vara rik på blommor

63.

Gärna lite torghandeli i det sydv hörnet, blir parken bra o inbjudande så blir det attraktiv att sälja sina grönsaker
här

64.

Lindesberg saknar en riktig park det finns bara grönområden,

65.

Gör något åt Norrtullstorget samtidigt! Förskräckligt fult, trist, sterilt, tom lottkiosk där färgen är möglig, inget
barnvänligt, FULT!

66.

Det finns inte något för barn. Kan behövas utvecklas.

67.

Bra att ni låter allmänheten komma med förslag , tyvärr verkar dt inte vara många som är intresserade av detta.

68.

Nej

69.

Se 3 ovan: går om till torg som är tillgänglig öppen yta och som är korttidsparkering när ingen annat tillfälligt
behov föreligger

70.

Statyer i någon del av parken, Marianne Degerman har statyer som passar alla åldrar

71.

För att det ska bli bra i Flugparken, så ska kommunen anlita proffs, d.v.s. Arkitekt, landskapsarkitekt, folk med
estetiska kunskaper. Inga flera halvmesyrer tack! Allmänhetens åsikter kan mycket väl inhämtas och tas hänsyn
till, men när man väl kommer till skott så måste det ske på ett proffesionellt sätt.

72.

Återgp till det tidigare officiella namnet JÄRNVÄGSPARKEN. "Flugparken" ger inga trivsamma vibbar. Samma
med Loppholmen.

73.

återuppför muren igen

74.

Uppvärmda sittplatser ger en möjlighet till nyttjande även när det är lite kallare ute.

75.

Måla om parkeringshuset det är så fult. Stäng av Bytesgatan utanför Salute och gör parken större med uteservering
från restaurangerna. Plantera nya träd, ta bort de som är dåliga.Ta bort den rullande Matboden

76.

Byt till ett trevligare namn på parken. Nuvarande namn känns äckligt och inger inte heller trevliga associationer.
Varför inte Central-, Centrum-, Wiener-parken eller något annat. Utlys en namntävling kanske.

77.

Nuvarande namn borde bytas ut. Vem vill sätta sig i en Flugpark?

78.

Bra att ni låter folk säga sin mening! Så det inte blir bara uppifrån bestämt

79.

Behåll möjligheten att ha bondens marknad där. Bra med stenläggningens på västra sidan där man kan ställa den
mobila schenen v.b. Rosor i rabatterna. Skall ej vara någon lekplats utan ett ställe att vila och vänta på. En
träffpunkt.
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Bilaga
Fråga 1 Vad tycker du om Flugparken idag? Vad är bra? Vad behöver utvecklas? |
#

Svar
1.

Ful och tråkig för en park som var fin men den kan bli bättre. Fler sittplatser, uterum, lekpark

2.

Ettl itet kaffe/glassfikfik på somrarna skulle vara trevligt...

3.

Inet trevlig alls pga av alla alkholister som håller till där. Annars hade den kunna varit mysig på sommaren och
våren.

4.

Fruktansvärt tråkig. Att det finns sittplatser. Mer färger genom perenner, rosor, buskar mm. Föryngra träden!

5.

Tråkig, oanvändbar och förstörd. Det behöver bli mer rörelse och växtlighet.

6.

Ta bort torkplatserna i flugparken och den ohyggligt fula matstationen, ta fram en strategi för foodtrucks och
uppställningsplaster så att inte hela flugparken blir nerlusad med foodtrucks. Trevligt med grönska vatten samt
sittbänkar.

7.

Det är för sterilt o öppet .jag växte upo i linde när muren fanns o den var samlingspunkten då o parken var lummig
o grön.

8.

Omysig, opraktisk,

9.

hela parken är tråkig. Det behövs mer grönska och vatten.

10.

Den är inte bra steril grå öppen tråkig.den behöver mer grönska o häckar runt om så det käns som en park.

11.

Inget

12.

för lite träd. steril öster

13.

Fontänen är bra. Men det är alldeles för sterilt idag.

14.

Den är tråkig men har mycket potential

15.

Det som är bra är att fontänen och de stora träden har fått varit kvar, i övrigt är parken förstörd. För mycket sten
och det finns inga buskage eller blommor, flugparken ger ett kallt intryck.

16.

Mur tilllbaka det var trevligt med den.

17.

Parken upplevs tomt men stor yta som inte blir utnyttjad ordentligt. Eftersom staden saknar parkeringsplatser kan
det gå att göra om så att det dels blir fler platser för bilarna att parker och även en inbjudande park. Det ena
utesluter inte det andra.

18.

Den uppfyller inte sitt syfte.

19.

den totala misslyckande parkgenomtiderna gör om gör rätt. titta på bilder med grönska och parkbänkar

20.

Jättetråkig! Inbjuder inte direkt till att promenera i, eller sitta ner och slappna av. Det som är bra är fontänen, det
är friskt med svalka och ljudet är fint. Allt behöver väl utvecklas egentligen (förutom denhär enkäten, en jätteliten
ruta att skriva alla svar i????) Jag vill se MYCKET mera blommor som går i takt med årstiderna. Ett skydd mot all
hemsk trafik från bilar och framförallt bussar som man har överallt runtomkring sig! Mer inbjudande bänkar och
även bord. Gott om papperskorgar. Glasskiosk på sommaren är ett måste.

21.

Det som är bra är att parken finns, var för ngt., år sedan i Lund och på en motsvarande park/torgområde hade man
placerat ett antal bänkrader efter varandra, jag tror det var tre rader med 5-6 bänkar i varje rad. Och där satt folk
vända mot solen och hade det skönt. Såg trevligt och avstressande ut. Det stenbänkar man har där idag är vackra
med inte sköna att sitta på.

22.

Den känns väldigt trist och opersonlig. Inte inbjudande alls..

23.

Tråkig, inget , grönska och blommor.

24.

Sterilt, öde, fult. Bra yta att göra ngt fint med.

25.

jag tycker om stramheten och enkelheten i de höga träden, den öppna gräsmattan, brunnskaret och inget lullull.
Det är en bra yta för tillfälliga aktiviteter. Strama upp och förstärk det som redan är vackert.

26.

Tråkig.

27.

Den är tråkig

28.

hemskt kall och kal, behöver mer mys och trivsel faktor

29.

Minska ner något till förmån för parkeringsplatser.

30.

Trevligare sittplatser

31.

Det borde vara ännu mera park, mer sittmöjlighete. Vore trevligt om man kunde ha ett liter fik i parken

32.

Den är supertrist

33.

Den är ok. Kan bli trevligare med fler bänkar, och en mer omslutande park.

34.

Bra att den ligger centralt. Men lite för kal. Jag tycker det skulle finnas mer blandad grönska. Både
storleksmässigt och variera med årstid. Saknar buskar.

35.

Bra att den ger så fin naturkänsla. Skulle kunna ha flera sittplatser, och ev bord så man kan sitta och umgås där en
längre tid.

36.

flytta restaurangvagnen till annan plats,,varuhallspark eller liknande. mera grönyta o färre betongplattor.

37.

Bra men skulle ha en uteservering typ som i örebro

38.

Parken idag är till viss del bra som den är idag, men behöver rustas upp. Den behöver rustas upp estetiskt. Det
behöver införas mer färg och natur. Det behöver införas nytt tänk i historiska värden och visa vad Lindesberg är
för stad, vad Lindesberg gått igenom och vad Lindesberg ska bli i framtiden. Lindesberg behöver få något unikt
som ingen annan kommun fått till ännu. Lindesberg behöver sättas på kartan för den historiska stad Lindesberg
faktiskt är. Lindesberg behöver utvecklas på nytt i gamla sätt.

39.

Tråkig och intetsägande idag. Vore fint om den ramade in stationshuset på ett fint sätt och blev en inbjudande
plats i staden.

40.

den ser hemsk ut

41.

Dess placering mitt i stan och framför det fina stationshuset ät bra men förpliktigar. Ta bort torgplatserna och den
fula matvagnen!

42.

Det bör vara et ställe där alla invånare känner att de vill ta sig en paus . Gärna mer blommor varför inte en
glassservering med möjlighet till att sitta där. Kan man exponera fontänenen mer med vattnet mer synnbart på
något sätt. Kanske låg mjuk musik som spelas i bakgrunden.

43.

Jag tycker den är lite tråkig och behåller inte alls samma standard som tidigare.

44.

Att ädellövträd bevaras och nyplanteras efter behov. Fontän behålls centralt placerad i harmoni med "nya"
stationshuset.

45.

mindre bra

46.

Ser inget speciellt med parken odag

47.

de är ett bra stäle att vara på men det fins inget roligt där

48.

sittplatserna är obekväma och inte inbjudande

49.

Trevligt grönområde men lite aktivitet, fint med uteserveringarna på sommarhalvåret men utöver det söker man
sig inte till parken i sig. Närheten till café, matställen osv finns = BRA. Mycket bilar som åker runtomkring =
dåligt för småbarnsfamiljer. Fontänen = Bra

50.

Intetsägande och en yta man bara passerar. Ogästvänlig. Den behöver göras gästvänlig, en platta man gärna sätter
sig i. Det ska vara Lindesberg centrum som välkomnar besökare.

51.

En dött mötesplats .outnyttjad park.

52.

Fler olika typer av växter

53.

Fontänen är fin, men sedan är det ju inte så mycket mer...

54.

Det är ju något grönt o fint. Men mer blommor o träd. Kanske mer område att sitta på. Jag tycker det ska kunna
vara en samlingspunkt för familjer. Jag frågade mina barn de ville ha klätterställning. För både större o mindre
barn.

55.

Idag ser det väldigt tråkig ut. Inte så attraktiv Miljö att vara i med barn. Avstängning mot Järnvägsgatan tex
buskage av någon form. Sen måste det finnas gott med övergångsställen över lag i Lindesberg, Finns inte många
såna.

56.

tycker flugparken ser ut som skit idag. det ända som är kvar som e bra sen för e fontänen- och utvecklingen av
parken är att återställa grönskan o muren igen

57.

Fruktansvärd finns inget som är bra förutom att fontänen finns kvar

58.

Grå, trist och bjuder inte in till att sitta där. Finns stora möjligheter till förändring pga läget. Att göra parken till en
välkomnande yta

59.

Bättre skötsel av parkområdet: gräsklippning, lövkrattning, snöskottning. Fasta platser för tillfällighandel.

60.

Låt den få vara som förut för många år sen och tillbaka gärna muren som revs bort

61.

Flugparken är idag helt värdelös.

62.

Den ser tråkig ut

63.

Tillåt inga matvagnar/foodtrucks förskönar verkligen inte parken. Tabort torgplatserna och gör det mer till en grön
oas.

64.

Intetsägande opersonlig nu, inget bra i nuläget. Total uppfräschning o återställning behövs

65.

Stenöken, lortigt med bland annat fågelskit. Inte speciellt inbjudande. Blomlådor i all ära men det känns bara som
en nödlösning. Känns inte som parken hänger ihop och den känns bortglömd/oälskad.

66.

Ingen naturlig samlingsplats, centrum känslan saknas. Mer anpassad för evt. dåligt väder ett som ett takparti i
samband med någon enkel förtäring

67.

Grå. Inbjudan inte till social samvaro.

68.

ganska ödslig park. Parken ska vara trivsam under hela året, gör något fint med årstiderna, ex blommor och växter
på sommaren, Tomtar vid jul etc

69.

Idag är flugparken endast ett tillhåll för alkoholister. Parken borde användas till något vettigt.

70.

Dåligt med sittplatser, tycker den är för öppen mot kristinavägen.

71.

För stora träd sätt nya Fontänen bör vara kvar

72.

Den är för öde idag. Parken utnyttjas inte av folk knappt.

73.

Den är mest som en stor platt och kal yta, tyvärr. Mer av rumskänsla behövs.

74.

Idag finner jag den väldigt platt och ovälkomnande. Dess bästa egenskap är dess lokalitet.

75.

Kal, kall, trist. Piazzor är nog trevliga, i varmare klimat...

76.

Stel och tråkig, tillhåll för missbrukare

77.

Byt först och främst ut namnet, ex. Järnvägsparken eller Centralparken

78.

det är bra att den finns

79.

Ful. Parksoffor. Ta bort sten o betong. Mer blombuskar ev. lite murar eller spaljeer.

80.

Den är bara en anonym yta att ev passera på väg mot tåg el buss

81.

Hela parken behöver göras om

82.

Trist! Sterilt, för mycker sten

83.

Jag tycker att Flugparken ser väldigt kal, trist ut. Det som är bra är fontänen. Det som behöver utvecklas är att det
borde finnas mera träd, blommor, växter, sittplatser. Jag tycker att i en park ska det finns mycket växter och
blommor. Flera soptunnor.

84.

Den är ok, skulle behövas lite mer lummighet ,,

85.

Den är kass. Vi behöver mer parkering och en mer avskild plats.

86.

Tråkig och grå. Det mesta kan göras bättre

87.

Inte,knappast något, allt

88.

En död park! Hela parken behöver utvecklas

89.

Den fina fontänen är den självklara mittpunkten. Utgå från den!

90.

Fult och frånstötande namn. Återgå till JÄRNVÄGSPARKEN.

91.

uselt

92.

Öde.Behöver ramas in med tex en låg häck. Rumskänslan behöver skapas.

93.

Mycket behöver utvecklas, snyggare bänkar, boulebana, glasskiosk.

94.

Fräschas upp

95.

tråkig

96.

Inget större fel. Haft fina planteringar i krukor. Behövs bättre soffor runt fontänen som måste finnas kvar. Gör
gångarna från hörn till hörn istället för det är så man går. Gång även längs med mittemot stationen. Massor av
krokus i gräsmattorna.några fina buskar utanför rundeln vid fontänen bakom sofforna. Ej för höga!

97.

Ytans flexibilitet. Vardag - fest - marknad - mm

98.

Tråkig - stengrå - tom

99.

Bra centralt, nära resecentrum. Ofräsch, mycket fågelbajs gör att man inte vill sitta där.

100.

Fontänen ska finnas kvar. Mycket blommor. Glasskiosk på sommaren.

101.

På sommaren bra att trafiken stängs av vid restaurangerna

102.

Inte bra. Mycket som måste utvecklas. För få papperskorgar. Viktigt att hålla rent. Gröna ytor.

103.

Det är för mörkt av alla höga träd. Fontänen är bra!

104.

Fler sittplatser. Saknar Mysfaktor. Finns toaletter? Det behöver tydliggöras att det är en park! Med hjälp av ljus,
planteringar, mur (uppvärmd att kunna sitta på)

105.

För mycket sten, Saknar karaktär

106.

Ingenting är bra, för stenig. Fontänen är bra men bör höjas lite. Titta på gamla ritningar. Lite av det gamla, blandat
med nytt. Inte torghandel. En lugn lunga.

Fråga 2 Finns det något du saknar i parken som funnits där tidigare ? |
#

Svar

1.

Gröna växter, buskar och fontänen

2.

Muren!

3.

Muren, Perenner, Rosor, Fler sittplatser!

4.

Träd och buskar. Uteserveringar. Mur, bänkar.

5.

Eld

6.

Ja muren som skärmar av ut mot gatan pluss bakom den var det plantering med buskar som skärmade av ljudet o
insynen.

7.

Planteringar, muren (sittplatser))

8.

fontän

9.

En kiosk med kaffe dricka o glass o tilltugg.samarbeta med något kondis eller smörgåsfabriken.som levererar
ätbart.o toaletter som man köper polett till i kiosken.servans gatukök fanns på min tid o det var en hitt.

10.

Muren, kiosk.

11.

Träden

12.

Ett litet "lusthus" typ bandstand vore ett fint inslag och skulle underlätta för att ha musikanter där!

13.

Blommor och bättre/fler sittplatser. Muren är mycket saknad, den gjorde parken hel, avskärmade parken från all
trafik

14.

mur

15.

Mer grönska, ta bort träden längs Kristinavägen och gör sedan parken mer grön. På så sätt får vi mer
parkeringsplatser som vi saknar.

16.

För få sitt platser med för lite aktivitet.

17.

GRÖNSKA

18.

Grönska. Blommor. Tidsfördriv, kanske något slags schackspel, boulbana, liten lekplats. Absolut saknas bord.

19.

Möjligtvis plantering av ett antal majolika träd, som man har i Stadsparken i Örebro. Varje vår vallfärda folk dit
för att behundra blomningen . Det är ngt att ta efter. Det gäller att övertala trädgårdsmästaren Arne Tjentscher. Jag
för slog för att tag sedan att han skulle planterna ngr., . Magnolia-träd- buskar efter strandpromenaden, men
intresset var svalt.

20.

Lite mer grönskande, buskar, mindre träd..

21.

Ja som det var 1950 - 1960 talet

22.

Faktiskt så saknar jag muren och bänkarna.

23.

Har inte bott här mer än 30 år så jag vet inget tidigare

24.

Blommor och grönskande växter.Muren,Servans korv kiosk =)

25.

Vet inte vad som funnits tidigare

26.

träd, buskar, blommor som följer årstiden dvs blommor under hela vår, sommar och kanske även hösten

27.

Sittplatser

28.

Ja "muren"

29.

Muren!

30.

Vet ej.

31.

glasskiosk eller en riktig korvmoj som ju saknas i stan

32.

Uteservering

33.

Det är dags för bergslagsidyllen Lindesberg att få en förändring. En förändring från 1960-talets ombyggnationer.
Lindesberg behöver återgå till vad det har varit förut (till viss del arkitekturmässigt). Lindesberg behöver återgå
till vad Lindesberg vill bli betraktad för, dess järn- och övrig handel i Bergslagen. Lindesberg behöver visa sin
historia istället för en rikshistoria när hela Sverige byggde om till funkisstilen. Lindesberg behöver arkitekturstilen
då Lindesberg blomstrade som mest under bland annat frihetstiden, 1870-talet då järnvägen invigdes och framåt.
Några arkitekturstilar som vore passande (för kvarter Trädgården, Väduren och Bromsen m.fl.) är rokoko,
1880-talets klassicism, nystilar, 1920-talets klassicism och 2010-talets arkitektur, men med extra tankar till
nystilar och 1880-talets klassicism. En utmärkt kombination vore att blanda gamla arkitekturen med den nya
moderna stilen med mycket teknologi (där ljusskyltar, automatiserade belysningsarmaturer, är ett tecken för
utveckling för mig). När jag syftar på förändring så menar jag förändring på Kristinavägen, en förändring på
stadsmiljön och stadsvyn för att skapa något unikt från övriga städer och orter runt om i Sverige. Där Flugparken i
detta fall är centrum för Lindesberg, centrum för förändringen hos Lindesbergs stadsklimat. För att förändra,
påverka eller utveckla en park som mötesplats behövs en förändring på parkens gaturum som i princip redan
påbörjats i och med stationens nya utseende som för avsevärt passar väldigt bra på sin plats.

34.

Växter, grönt, fina bänkar, inramning med mur

35.

muren rosorna alla buskar

36.

Sittplatser Förslag Lite klätterlådor till barnen se i Varbergshamn.

37.

Livligheten

38.

---

39.

Rosor och mer bänkar

40.

Det jag saknar är en samlingsplats för familjer alltså en lekplats vilket skulle göra vår stadskärna mer attraktiv

41.

ingen naning

42.

lummighet

43.

vet ej

44.

Muren som var en självklar platta för ungdomarna. Det gjorde att Lindesberg såg levande ut. Häckar och grönska.

45.

Vet ej

46.

Rosor

47.

Vet inte vad som funnits där men kanske något som omringar parken.

48.

Mysfaktor.

49.

muren,grönskan

50.

buskar muren blommor sköna soffor att sitta på

51.

Vet ej

52.

Sätt inte upp stenmuren igen! Det var förr en samlingsplats för fyllon. Detta vill vi inte ha tillbaka!

53.

Ja muren den är många som saknar och alla dessa blommor och buskar som fanns där

54.

Gör om den som den var tidigare med mur , kiosk mm då träffades man där ofta o hade trevligt

55.

Nej

56.

Mur'n! Återställ muren, så viktig o omtalad del för Lindebor. Saknar lummigheten o det rofyllda

57.

Saknar rosrabatterna runt fontänen.

58.

Vet ej, men någon form av vattenfall som gör parker mer levade

59.

Planteringar. Trädgårdsrum

60.

Bonna marken varje lördag året runt, hela Lindesbergs stad skulle må bra av det, sedan gör men reklam vid
landvägen, då kanske folk svänger in och titta på Bonnamarken handlar, fikar och upptäcker Lindesberg samtidigt

61.

Nej.

62.

Ja muren är något jag saknar och vet att många andra gör det oxå, så bygg en ny mur!

63.

Glasskjosk

64.

Muren som gjorde att man fick en samlingsplats där.

65.

Muren och de låga buskarna gav trivsel som nu saknas.

66.

Muren! Den tillförde en samlingspunkt och skapade en trevlig avgränsning gentemot Kristinavägen.

67.

Rosrabatterna, bänkar, muren.

68.

Vet ej, nyinflyttad

69.

En hederlig "korvmoj", kopplat till Information

70.

muren

71.

Blommande buskar. Fina träbänkar

72.

Grönska o inbjudande soffor -jmf 50-talsbilder

73.

Blomster rabatter, Agaver, sittbänkar

74.

Gräs, plantering

75.

Ja, skönare sittplatser med tillhörande bord. Jag vet att man inte kan ha vad som helst för det blir skadegörelse
men något annat än vanliga träbänkar kan va trevligare.

76.

Muren , en mur där den fanns förr skulle fungera som en gräns mellan cykelbana och parkområde. och dessutom
bli vackert med blommor i.

77.

Nej

78.

Ja. Lummigt och gröt. Gärna ta tillbaka muren

79.

nej

80.

Muren som avskärmade parken mot Kristinavägen

81.

Muren var fin!

82.

Ett trevligare namn nämligen det ursprungliga: Järnvägsparken.

83.

buskar o mr träd

84.

?

85.

Växter och buskar

86.

Muren

87.

växter, buskar, mur

88.

Alla "gamla" lindesbergare saknar ju muren. Låt dem få en bit mur längs med eller strax innanför cykelbanan att
sitta på. Behöver inte ta upp hela sidan men ska kunna kallas mur.

89.

Sittplatser i olika form och färg

90.

Vi som är "uppfödda" på muren tänker väl ofta på glädjen med den. Troligen är det den flydda ungdomen man
saknar.

91.

Mera Blommor. Glasskiosk. Bokskåp/konstskåp. Bra sittplatser. Information om Flugparken.

92.

Kiosk, café, glasskiosk

93.

Träd, blommor, muren.

94.

Muren! Blomster, buskar, bättre och bekvämare bänkar.

95.

Planteringar, muren.

96.

Sittvänlig "mur" mot Kristinavägen (med öppningar på lämpliga ställen). Trottoar mot Järnvägsgatan (idag
mynnar gångvägarna ut i gatan).

97.

Lätt att få kaffe. Uppträdanden i parken på en fast scen. Utrymme för olika aktiviteter, behålla ett område.

Fråga 3 Hur tycker du parken ska vara i framtiden? Vilka funktioner är viktiga? |
#

Svar
1.

Jag tycker att det är viktigt att man tänker på sittplatser, gröna områden och en plats för barn att leka. Och då
menar jag inget skit som på strandpromenaden utan en vanlig lekställning. Kolla gärna den på Kopparbergsvägen
i Storå!

2.

en liten samlingsplats på somrarna med ett litet fik

3.

Bänkar, gräsyta att kunna sitta på på sommaren, nåt trevligt att titta på, ex fontän.

4.

Blomstrande och rogivande med t ex vattenspel dofter och växter för alla sinnen. Mer soffor och gärna med
skuggiga platser för att svalka sig på sommaren

5.

en plats där man kan mötas och vara.

6.

Grön oas med bänkar och grönyta för egen picknick.

7.

En oas som folk kan sitta i o ta det lungt o en kaffeservering kaffe för vuxna o glass för kottarna.

8.

Genomtänkta gångar, sittplatser i både sol och skugga, gärna uppvärmda (sticker ut). Kanske en uppvärmd
"mur"!?

9.

lugn och fridfull

10.

Grön lummig tyst från trafikljud o en större fontän för ljudet av porlande vatten är avkopplande.

11.

Gör om parken till ett torg som i Nora, där man kan parkera, bedriva torghandel, glasskiosk på sommaren, ha
marknad, stadsfester och annat som gör att platsen utnyttjas.

12.

ytor, lättskött. Ev delar i konstgräs. avgränsningar mot kristinavägen

13.

Om man bygger hyreshus i Hotellparken är det viktigt med träd och växter i Flugparken som en lunga för staden

14.

Mer grönt!! Mindre betong. Parkbänkar, bandstand, mer blommor!

15.

Lite avskärmande mot trafiken så man kan få ett lungt intryck/känsla av att sitta där utan att behöva se alla
bilar/bussar/lastbilar från fyra olika håll. Fler sittplatser och bänkar med ryggsöd.

16.

mycket sittplatser och ett litet fikaställe.

17.

En park där det är liv och rörelse, med ett attraktiv utseende.

18.

Borde fungera som en samlingsplats och ett ställe där man kan sitta och fika till exempel med mer sevärdheter.

19.

Mötes plats för ALLA

20.

jag vill se en grön oas som inbjuder folk att stanna.

21.

Som nämnts ovan, att kunna sitta där under varma sommardagar och vänd mot Kristinavägen sitt på bänkraderna
och se rörelsen efter kkristinavägen och dyrka solen.

22.

Önskar verkligen en lekpark. Skulle bli en mötesplats för många. Fler trevliga sittplatser.

23.

Fri från överförfriskade människor.

24.

Välkomnande för dem som kommer med tåg/buss, vilo oas för lindebor.

25.

Den ska vara en öppen plats som är en rofylld punkt mitt i allt buzz.

26.

En plats att sitta i, mysa, äta en glass,en wow upplevelse för turisterna och ortsborna.

27.

Mer sittplatser, en damm

28.

parkbänkar (kanske med något bord), träd och gräs, platser att sitta på även om det så är på marken.

29.

Något inhägnat för barn.

30.

Springbrunnen måste vara kvar. Men se till att infon om bilderna stämmer med motivet.

31.

Ytor att umgås i, kafé,

32.

Tycker man kunde ha en fin inhängnad lekpark och en toa

33.

Som det var förut. Mer grönt, mer blommor! Mer fina trän!

34.

Tillgänglighet för alla. Inte för riktad funktion, tex skatebordområde. Tycker man ska utveckla det som finns
redan, alltså grönområde, men med mer sittplatser ev bord och kanske ett litet område med lekutrymme tex gung
djur, några gungor, liten rutshkana. Men det viktigaste tycker jag är att bevara det gröna centralt i stan.

35.

Ett ställe att kunna samlas på ute i naturen men ändå i staden.

36.

kanske en glasskiosk på sommaren. Att barn o gamla känner sig trygga i parken. Att det år en inbjudande miljö för
turister.

37.

Träffpunkt

38.

Lindesberg behöver få en fin och en representativ park för att visa att Lindesberg inte är något att skämmas för
och att Lindesberg är en stad som vill. En stad som vill utvecklas, som vill växa, som vill vara hållbar och som vill
behålla sin kära befolkning. Med det sagt så behöver parken förändras till något bra, något som alla anser vara
något bra. Något bra är exempelvis en behållning av den rekreativa grönska som fler och fler städer bygger bort
med betong och asfalt. Detta är inte ekologiskt hållbart i längden, utan att erhålla den grönska som finns kvar är
nödvändigt för framtiden. För att behålla denna grönska är uppenbart och inga större förändringar behövs
parkmässigt än hur det ser ut idag. Det som dock behöver förändras är dynamiken i parken där växter och
människor ska samspela. Parken behöver struktureras med olika inredningar i gaturummet som skräpkorgar,
soffor, belysningsarmaturer, pollare, gräskantskydd, blommor, formklippta buskar och nyklippt gräs utifrån
järnvägsparken ursprung på 1870-talet med tillägg på en eventuell festsal, där funktionen är att kunna ha
parkfester mitt i Lindesberg. Parken behöver förnyas. Några exempel på förändringar kan vara ett utbyte av den
nuvarande fontänen till en ny modern fontän (Förflytta nuvarande fontänen till Kristinaskolans framsida, vilket
skulle passa perfekt för en trevlig gård för ett flerfamiljsboende), göra om den delen som vetter mot Kristinavägen
till en plats för någon slags uppbyggd scen formad av stenplattor. Där scenen fungerar som ett ”skyltfönster” av
blommor/granar på sommaren/vintern under vanliga dagar och uppträdesscen vid olika evenemang.

39.

Lummig och inbjudande, sittplatser

40.

mysig med bra belysning

41.

Tillgänglig och vacker! Gärna barnvänlig! Vatten är trevligt men kanske i en nyare form.

42.

Viktigt att alla åldrergrupper kan känna att det är en oas i lindesberg

43.

Bra gångvägar, fina sittbänkar, att den känns välkomnande och att man lägger märket till den när man kommer in
i stan.

44.

Gott om sittplattser.

45.

Tillgänglig med blommor och bänkar där man kan sitta och njuta av allt vackert som är planterat

46.

en stor lekpark för det fins inga stora lekparker i Lindesberg

47.

Parken ska vara en inbjudande mötesplats med många sittplatser. Öppet WiFi

48.

Välkomnande, grön oas. En samlingsplats.

49.

Ett mötesplats för invånare ,resenärer med möjlighet till torg försäljning, en Kiosk .

50.

Mysiga sittplatser

51.

Gott om bänkar, fin växtlighet samt något för barnen. En lekpark vore perfekt!

52.

Att alla ska kunna träffas där sitta och känna sig trygga. Hur får man dit familjer. Kanske med något för barnen.
Då behövs staket så det inte springs ut i gatan. För både stora i små barn. En liten servering av glass på sommaren
kanske. ..

53.

Själva funktionen är ju att man vill ha en park som man vill vara utan att man känner sig som en av gubbarna på
bänken som dricker starkt. Och försöka göra som en samlingsplats ditt folk vill gå. (Glass,dricka,kaffe)

54.

återställd till sitt tidigare skick

55.

ett litet mysigt cafe en plats att vila och njuta av

56.

Mötesplats, någon aktivitet för barn, något som framhäver stationsbyggnaden. Gärna några enkla snygga
stationära bodar/ torgstånd som föreningar mfl kan nyttja för försäljning. Skidskobana vintertid. En enkel scen för
evenemang. Sittplatser

57.

Gör Bytesgatan till grönområde med uteservering sommartid.

58.

Att kunna sitta där och träffa folk och njuta av naturen

59.

Jag tycker att man ska göra en stor lekpark av hela parken. För barnen i våran kommun skulle behöva ha en riktig
bra lekpark. Titta bara i vår grannkommun vilken fin lekpark som finns centralt i nora

60.

Samlingsplatsen. Fler vanliga bänkar under träden

61.

En grön oas och inga foodtrucks i parken.

62.

Ge ro! Smakfylld plantering och parksoffor. Praktiska promenadvägar

63.

Inbjudande, chans att sitta i sol eller skugga (utan fågelskit helst) gärna något bord för medhavd picknick. Lite
trevliga odlingar med rosor, perenner osv. Kanske en yta där barn kan fara runt, dock inte traditionell lekplats.
Lummig - byt ut kastanjerna mot mindre träd av olika slag, gärna några som blommar vackert på våren. Det bör
kännas öppet och luftigt men ändå ombonat.

64.

Tillgänglig samt göra parken som en naturlig samlingsplats, en takad del för lite sämre väder samt någomn for av
enkel förtäring, glasskiosk med möjlighet att köpa en kopp kaffe.

65.

Blommor. Trädgårdsredskap med bänkar. Gräsmattor. Uteservering vore trevligt

66.

En träffpunkt, där människo kan handla, se på uppträdande, och Folk kan ta en mikrofon och prata om vad dom
känner får, ett Speekercorner

67.

Parken borde användas. Jag tycker man skulle bygga en lekpark med ordentligt staket så inte barnen kan springa
ut i vägen eller bygga ett fint trädäck med bänkar runt fontänen och ställa dit en glasskiosk.

68.

Muren ska tbx, ger många sittplatser. Kanske även ha något roligt för barn, någon gungställning eller nå

69.

Grön lunga i stan och sammlingsplats

70.

Parken behöver ha bänkar för att kunna sitta och fika mm. Den ska städas ofta och ha blommor mm så det känns
attraktivt/trevligt att vistas där. Fontänen ska hållas ren. Jag saknar ett ställe att kunna ha picknick på. Som det är
nu känns det inte alls fräscht i parken för det. Toaletter nära är ett måste så det inte kissas mot träden. Kanske kan
det ställas ut konst i parken? Ha ngt fik och/eller matställe i parken? Någonting som drar dit folk nu när det är
färre affärer på Kristinavägen.

71.

Lummig grönska i flera nivåer, rumskänsla och blatser för möten. Oaser i helheten.

72.

Indelad i gröna zoner och träffytor. Plus att muren är historiskt enormt viktig för dess uppskattning.

73.

Rastplats, oas.

74.

Grönt, bänkar, glasskiosk sommartid, boulebana

75.

Mycket grönska samt blomsterarrangemang

76.

En sittvänlig mur mot gång o cykelbanan

77.

Samlingsplats och en fin plats för turister att fröjdas i. Även linde bor.

78.

En inbjudande liten park att gå omkring i o titta på blommor o buskar, kunna slå sig ner på en sittvänlig soffa o
bara sitta i egna tankar, titta sig omkring o vara i ett socialt sammanhang oavsett om man är ensam el har ngn med
sig el träffar ngn bekant.

79.

Ramas in med häxkar, kvarters indelning med olika tema på växter tex. rosenlund , örtagård, perennrabatt

80.

Grönare, mera bänkar, lekplats, barnvänligt

81.

Det som är viktiga är att folk vill sitta där. Jag ser knappt att någon sitter där längre.

82.

Som en grön oas i staden

83.

Jag tycker man ska gräva ner för att bygga ett parkeringshus, gratis parkering. Tycker även man ska slopa 3h
parkering i hela staden. Sen anser jag att en upphöjd park skapar en trevligare oas att vistas i. Så, bygg
parkeringshus under, kanske med en nedfart från parkeringen mellan parkeringshuset och stationshuset. Lämna
främre delen mot Kristinavägen i samma höjd som nu men höj upp resten av parken 2m och omge med växter.

84.

Samlingsplats för invånarna så det blir lite folk på stan och inte bara utanför biblioteket

85.

Öppet torg som t.ex. Askersund

86.

Oas mitt i stan! Fina planeringar i olika kvarter med olika teman

87.

En grön oas med blommor och buskar. Fina sittplatser utformade av proffs på området.

88.

Öppenhet och välvårdade men oömma ytor m åretrunt gröna växter.

89.

den bör återställas i sitt tidigare utseende som på 60-70 talet

90.

Ställen där man kan sitta och ta en stund i solen. Rinnande eller porlande vatten. Bord, stolar, solstolar.

91.

En park för alla, samlingsplats, välkomnande för turister,

92.

Servering, lekpark

93.

Mer grönt, mindre plattor. Gärna ätbara växter också. Vissa av de gamla träden kan tas bort och ersättas med t.ex.
vackra körsbärsträd. Så det blir mera parklikt med gröna och blommande växter, som forsythia, spirea, tulpaner,
och att det finns något som blommar de flesta årstiderna, alltid något vackert att titta på.

94.

Trivsam och vacker. En oas för vila. Ej för höga buskar. Får inte bli ett tillhåll för försäljning av diverse varor. Bra
genomsikt med många buskar och rabatter men ej för höga.

95.

Inbjudande för ett brett åldersspann

96.

Handel - möten - nytta och nöje

97.

Planteringar, nya planterade träd, sittplatser - bänkar. Det ska vara trevligt att ta en paus i parken. Liten lek eller
klätterställning för barnen. Glasskiosk sommartid.

98.

Några cyklar att låna. Sittplats i form av trappa/scen där Lindesbergs körer kan stå och sjunga. Någort lite för barn
att klättra på/i.

99.

En möteplats. Ett fik, café, glasskiosk. Stora Schackpjäser där man kan spelasom låses in på kvälls/nattetid i
kisoken/cafeet. Det ska vara trevligt att ta en paus i parken.

100.

Samlingsplats för alla. Avgränsningar för att säkerställa säkerhet för små barn. En plats att umgås, ex spela spel,
picknick. Köp glass i fina kisok. Toaletter.

101.

Glasskiosk. Torghandel. Lekplats till barnen. Utöka parken mot Salute och Bellas. Laddningsstationer
(dator/mobil/osv) Gratis wi-fi - arbeta utomhus. Matkiosk (baguette/mackor/sallader/dryck)

102.

Flera genrationer ska välkomnas. Barn ska kunna leka, vuxna ska kunna sitta. Boule/boccia? Man vill kunna sitta
där och äta glass, ostar och delikatesser, eller fika. Vagnar? Uteservering? Buskar som läar.

103.

Samlingsplats med gott om sittplatser. Färre men välskötta planteringar.

104.

Fontänen kvar som den är (Ett karaktäristiskt minnesmärke). Öppen så att Järnvägsstatinen syns från
Kristinavägen, och att Kristinavägen syns för de som som kommer med tåg eller buss. Sommartid
blomsterrabatter för att se färg. Inte så många träd så det blir mörkt, men några så att det blir utrymme för mobila
scenen för olika arrangemang.

105.

Planteringar så det blir vackert. Både träd och buskar. Stora träd. Någon typ av kisosk. Olika storlekar av träd, t ex
kastanjer. Ögonfröjd av träd, variation. Sommarrestaurang i "Idas Paviljong". Mer grönt, låg mur tillbaka.
Blommor, nya träd. Fontänen kvar. Liten fast scen. Locka folk att vara i parken! Statyer av t ex Pepparn.

106.

Parkbänkar med värme i. Växter. Uteserveringar. Motorågsskulpturer. Bänkar av träden. Toalett. Fontän. Bra som
den är. Större fontän. Väderskyddade bänkar tak. Bättre sittplatser. Utserveringar. Koppla parken mot
restaurangerna. Fontäner rusta upp. Dricksvattenfontän. Gärna träd inte för stora flera mindre. Koppla parken mot
restaurangerna. Muren !!!. Större fontän. Runda soffor för familjer kompisar. Inte för många träd.

Fråga 4 Vad tycker du är viktigt för att parken ska kännas trygg och tillgänglig? |
#

Svar
1.

Att den är fortsatt öppen, så att man inte stänger in den.

2.

belysning

3.

Öppen ej för många skrymslen med skymda och gömda vrår. Belysning på växter och träd även vanlig belysning!

4.

Samarbete med företagen runtom. Alla måste hjälpas åt.

5.

Belysning

6.

Bättre lampor o någon vakt som som kollar till det i mellan åt o inget drickande av alkohol.

7.

Den är liten nog för inte behöva gömma några faror men undvik bersåliknande buskage

8.

mycket ljus

9.

Mera diskreta ljuspunkter o en vakt som kommer vid olika tidpunkter.o på nätter kamra övervakning så slipper det
bli så förstört.

10.

Belysning

11.

ljus o ytor

12.

Fungerande belysning, i mörka skrymslen. Det ska vara lätt att komma dit med barnvagnar, rollatorer och
rullstolar.

13.

Belysning och inte för mycket grönt som täcker upp ytorna för mycket. Ett staket runt omkring i svart metall vore
fint

14.

Lampor är en sak att få parken att kännas trygg och fler blommor,buskar,träd,vatten som ger ett inbjudande
intryck

15.

bra som det ta bort parkeringsfickor utmed kristiv

16.

Ordentligt med belysning! Att sedan ta tillvara på ytan så både bilparkering och grönska kan finnas.

17.

Mer öppen plats med koppling till stadens näringsliv.

18.

Inbjudande

19.

Bra belysning, inte för stora eller täta buskar nära bänkar eller gångvägar.

20.

Naturligtvis får det intle bli ett tillhåll för berusade och otrevliga klientelet, det är viktigt att man från början har
polisen med på noterna så att våra konstaplar har parken under uppsikt.

21.

Kanske lite mer buskage runt om så det inte är så öppet till vägarna runt om.

22.

Se fråga 3 + vakt av något slag

23.

Ej för höga växter, bra belysning.

24.

kanske en väl avvägd belysning som inte stör boende i grannhusen?

25.

Belysning.

26.

Att den är ordentligt upplyst

27.

Sätt ett "staket" (skydd) runtom parken som ansluter sig mot vägarna, som skydd för eventuella bilar ifall man
sitter nära vägen.

28.

Belysning.

29.

Upplyst på kvällarna, "Luftigare"

30.

Bra belysning Låga buskar så det inte är några skumma platser

31.

Behåll fontänen. Fler bänkar som går att nyttja.

32.

Inte för lummig, igenväxt. Kanske vägen vid Salut kan stängas helt för biltrafik. Snyggt staket runt delar av
parken.

33.

Öppet och inga instängda ställen där folk ej ser en. Välbelyst kvällstid.

34.

Jämna gångytor med tanke på äldre o handikappade.God belysning.

35.

Belyst

36.

Kort och gott så behöver parken livas upp till en stad av rörelse och trygghet. För att skapa detta behöver parken
vara en öppen plats där alla ska kunna gå utan att vara rädd. Vara rädd för något som står och gömmer sig i
dunklet eller liknande och det görs med en öppen och ljus park.

37.

Belysning, renhållning

38.

upplyst

39.

Att den inte är ett tillhåll för missbrukare.

40.

Öppen, mycket blommor.plays för olika åldersgrupper lek- sköna bänkar för pauser, möjlighet till att köpa glass
eller kaffe.

41.

övergångsställ från parkens olika hörn.

42.

Att parken är "öppen" och ej planteras med stora buskar och dylikt.

43.

Öppna ytor men ändå träd och buskar, blommor

44.

En ev lekplats skulle kunna hängas in.

45.

ha staket rung parken

46.

Tillgänglighet genom diagonala gångstigar

47.

Olika typer av belysning

48.

Belysning,trevligare parkbänkar.

49.

Belysning och inte för höga växter

50.

Att det är öppet och bra belysning kvällstid.

51.

Staket/ buskar för barnen. Något att sitta på eller rena gäsmattor.

52.

Någon form av avstängning iform av buskage ut mot Järnvägsgatan för att barn inte ska kunna springa ut på vägen
där bussarna kommer och kör som idioter. Och smidiga och bra övergångställen mot varje riktning i parken.

53.

mer övervakning av den för att hindra rastning av hundar som förstör parken

54.

Öppen och inbjudande så att folk vill vistas där. Inga höga buskar eller träd. Aktiviteter som lockar olika
målgrupper

55.

Övervakning av Securitas

56.

Att vara en trevlig och fin park som man kan vara stolt över

57.

Öppen ljus. Varför inte lägga lite krut på ljus och dekorera med ljus.

58.

Smakfylld belysning

59.

Öppenhet, det får inte bli några ytor där man kan gömma sig. Det är viktigt att det blir en tydlig gräns mellan
parken och trafiken så att det inte blir alltför lätt att kliva ut från parken och ut på gatan (sker idag i stor
omfattning) men det får inte kännas instängt med höga staket/buskar som skymmer sikten.

60.

Upplyst under den mörkla delen av året, samt att det finns någon form av aktivitet som en lite kiosk.

61.

Det är viktigt att varje människa kan gå tryggt utan att vara orolig för att snubbla och halka. Jämna till plattorna
och de avlånga plattor/gångståk så att man inte riskerar att snubbla.

62.

Belysning på kvällstid.

63.

Många sittplatser, bra belysning, kanske stolpar med eluttag så folk kan ladda mobilen

64.

Vacker belysning

65.

Inte för mycket lummiga områden. Övergångsställen mellan turistbyrån och parken är viktigt så man känner sig
trygg att gå över vägen.

66.

Belysning under den mörka årstiden, men utan att ta död på trivseln.

67.

En intressant belysning av dess ytor skapar såväl säkerhet som tilldragande funktion.

68.

Ljus, polisiär närvaro.

69.

Inte så höga växter, insyn från alla håll

70.

Patrullerande Polis eller ronderande väktare

71.

öppen och bra belysning

72.

Låt restauranger eller cafe flytta ut under sommaren. Mer folk känns tryggare.

73.

Den ska upplevas som en park att gå in i o att kunna stanna till i. Låt den vara lite öppen mot Kristinavägen,
återställ inte muren, men gärna lite "murbitar" i så fall som bänkar kan stå mot. Parken ska vara som ett
välkomnande blomstrande uterum. Här kan finnas, lite närmare stationshuset ett mindre hus där man kan köpa
glass o en kopp kaffe, välskötta toaletter, kanske en yta med information (lite historik, en glasmonter med
uppstoppade fåglar, arter som rör sig i parken el dyl. Använd en bra trädgårdsarkitekt som kan blanda blommor,
buskar, sten kanske, livskraftiga, tätväxande blommor in rabatter o inte bara i krukor. Undvik att återplantera
snabbt högväxande träd som snart lockar till sig skrikande flockar av kajor. Avskilj parken från sidogatorna med
en kortvuxen häck. Det är viktigt att parken blir detta inbjudande uterum som gör de besökande rofyllda och
skapar positiva känslor. Höj upp fontänen så att man slipper stå på knä för att studera "sägnerna" och glöm inte
papperspellar utformade så att de passar in i miljön o lockar till att kasta sitt skräp i. Det viktiga är att locka in
"folk på stan o alla ålderskategorier" då kommer parken att kännas trygg o tillgänglig, en trivsam liten oas i
centrala Lindesberg

74.

Att den är väl upplyst, servering av mat och dryck

75.

belysning, känns som en plats där man vill vara

76.

Jag tycker inte parken känns tryggt längre för jag vill helst inte sitta där. Det är mycket människor som sitter där
som skräpar ner, förstör. Speciellt de som gärna dricker. Det har blivit en plats för dem och inte såna som vill sitta
där för att njuta.

77.

Är den otrygg nu ? inte som jag ser det. tillgängligheten. inga höga steg eller avsatser .

78.

En inbjudande oas där man kan komma bort från statsstressen. Upphöjd park med mycket sittplatser och växter.

79.

Upplyst, lummig men ändå insyn från alla håll

80.

Öppen yta

81.

Bra belysning om möjligt även övervakningskamror

82.

Att det finns bra belysning.

83.

Bra belysning och inga höga buskar.

84.

tillgänglighet o belysning

85.

Många belysningspunkter som ger mysfaktor, men tar bort mörka områden.

86.

Bra belysning, ljusspel,

87.

Bra belysning

88.

Gångvägar med gatlysen! Rabatter med blommor utmed vägarna, buskar och träd längre bort.

89.

Bra genomsikt. Ej för mycket buskage och för höga buskar. Befintliga träd fina och mysigt med kastanjerna. Fina
gatlyktor(lampor) vid sofforna som omger fontänen

90.

Öppna ytor, ljussättning, grönt (växter/träd) måste finnas men inte för "rumsbildande" dvs mörka/dolda ytor
undvikes

91.

Öppen. Inga överförfriskade på bänkarna.

92.

Oroligt att "öl-drickare" håller till där!

93.

Öppen

94.

Ljuset, ej för lummigt för säkerheten. Hålla rent och snyggt.

95.

Japanska prydnadskörsbärsträd (rosa, fruktfria) Vattenpark. Låga lampor. Flaggstång. Låga blomster, beskär!

96.

Vackert ljusspel (att det är ljust). Liten del med tak typ Stadsträdgården i Örebro, där man kan komma undan sol +
regn osv. Tryggt blir det om det är "ombonat#, inte att man ska sitta som mitt ute på en åler och bli betittad.

97.

Ej för stora, bersåliknande buskar.

98.

Så lite buskar som möjligt. Några breda genomgående gångvägar som öppnar upp. Bra belysning.

99.

Ju mer folk som rör sig i parken, gör att det blir lugnare. Bättre, snygg belysning. Fin växtlighet. Avskärma sig
från trafiken. Swimmingpool. Fina planteringar. Uppvärmd soffa. Skydd i ryggen när man sitter. Fina soffor.
Allmän toalett. Fontänen får belysning samt att vattnet sätts på tidigare på säsongen.

Fråga 5 Har du ytterligare kommentarer och synpunkter om utvecklingen av Flugparken? |
#

Svar
1.

Nej försök nu att göra rätt!

2.

tillbaka med muren!

3.

Jättebra att kommunen vill "piffa" till parken :)

4.

Bort med torgytan som tar upp halva parken! Ej torgförsäljning i Flugparken, förbättra Varuhallstorget för det
ändamålet och bort med lottkiosken och andra huset där!!

5.

Finns otroligt mycket att göra. Varje förändring är ett steg framåt. Måste vara värt att matcha det nu fina
stationshuset.

6.

Inga foodtrucks i flugparken.

7.

Den ska passa alla o turister ska kunna sitta där o ta en fika i lugn o ro och någon typ av toaletter.den behöver bli
som förr .

8.

Gångar diagonalt med fontänen som nav och så plantereringar inte behöver trampas ner. Trottoar längs
Järnvägsgatan. Inga fula matvagnar eller andra "halvpermanenta" stånd. Vart tog den utlovade toaletten vägen då
resecentrum byggdes om?ta

9.

Jag tycker att vi som växte upp när muren fanns kvar skulle få vara med o utveckla parken för då var det en fin
plats o en samlingspunkt o go stämning.jag skulle gärna vara med o hjälpa till det behövs inga över betalda
arkitekter till det bara sunt bondförnuft.hör gärna av er om man får hjäpa till.yamaha_400@msn.com där nås jag.

10.

Ta bort parkeringar norrut, spara 2 handikapp väster ut. förläng gräset, gärna konstgräs till trottoar. möjliggör
uteservering för restaurangerna. dra parken norrut. snedställda parkeringar södra änden. flytta gc utmed
kristinavögen ngt österut. snedställda parkeringar utmwd kristinavägen,. lite plattsättning genereelt, jobba med
konstrgräs för att kunna nyttja parken till evenemang såsom idag utan att ytorna förstörs.

11.

Nej. Men har försökt fylla i enkäten 3 ggr nu men den bara hänger sig plus att inte textrutan expanderar sig så man
kan inte kolla igenom vad man skrivit. (Skriver från mobilen)

12.

Bänkar ska finnas så det går att sitta ner i parken

13.

Nej

14.

Bort med all sten!

15.

Lekplats som är "inhängnad".

16.

Bygg om den till att likna kungsträdgården.

17.

Gör om gör rätt tillbaka med MUREN

18.

Massor med idéer, man börja med det som nämnts

19.

Först och främst att få den mer inbjudande och mysig. Mer platser så man kan och vill slå sig ner för en glass tex.
Tycker en lekpark så centralt vore toppen! Tror och hoppas att det skulle bli en trevlig mötesplats för många.

20.

Ta bort matvagnen därifrån och ingen förfulande klädförsäljning bör ges tillstånd att stå där. Wienerkonditoriet
skulle kunna ha en enkel uteservering rätt över kristinavägen. Skulle man mot förmodan ge tillstånd till slag av
försäljning i ngn del av parken förbjud då att de har sina fordon uppkörda i parkområdet och ej heller någon
förfulande husvagn, ordning och redan samt

21.

Parksoffor

22.

Spar fontänen, bygg ngt med den som centrum.

23.

För allt i världen anlita någon som har utbildning på området och låt oss slippa fler "kan själv" infall i stadsbilden.

24.

Fontänen måste få vara kvar göras ren och piffas med belysning och även belysning på träd och
grönska.Flugparken ska vara en lummig oas att sitta i för alla.

25.

Ta bort fontänen och bygg något roligare

26.

Kanske installera en liten lekplats i ett hörn av parken, inför mer familjvänlighet.... idag ser man parken som en
plats för A-lagare, försök få bort den stämpeln.

27.

verkar inte hända något..

28.

Nej. Bara mer grönt och fler växter.

29.

Bra om det finns fina och fågel/djursäkra soptunnor. Kanske liten scen, typ för en,två personer som kan uppträda,
tala, sjunga etc.

30.

Ta bort den störande reklamskylten på parkeringshuset,starkt ljussken för både bilister o närboende.

31.

Om ni tyckte mina idéer var kloka kan ni höra av er på min mail nedanför, då jag även har andra idéer som till
exempel för vita vattentornet och egentligen generellt för Lindesbergs stadsklimat. Där idéerna är för att skapa en
trygg, hållbar och estetisk miljö. Med vänliga hälsningar// Mathias Carlsson, studerande civilingenjör på KTH i
Samhällsbyggnad. Mail: Mathias.97@outlook.com

32.

Tycker om äldre bilder av hur parken sett ut och hoppas man tittar på dessa vid utvecklingen.

33.

Jag tycker att vi måste hitta tillbaka till den fina grönskan från förr, med markerande blomarrangemang, ta tillvara
på det lilla fina som finns där. bevara känslan av en stadsträdgård nu när vi fått sånt fint stationshus.

34.

---

35.

Gärna kunna sitta där och fika och även köpa en glass

36.

nej

37.

" trygghetskänsla" förstärks om Matvagnen eller liknande fast kiosk vänds 90 grader, så att personalen "ser" även
torget

38.

Som det är nu är allt stelt och tråkigt. Det är väldigt viktigt att få staden levande igen

39.

Utnyttja parken och det till ett bra mötesplats.

40.

Den gamla telefonkiosken bör få en plats i parken

41.

Har frågat mina barn om detta. De vill att det ska finnas något roligt för barn....de sa klätterställning

42.

Matvagnen som står där idag gör inte synen för parken bättre. Ända gången någon äter där är på nätterna efter
Maja. Ställ vagnen på parkeringen där istället. Ett litet fint glasstånd i parken på sommaren skulle vara bättre. Bra
sommarjobb för barn. Noraglass och grythyttan kanske skulle kunna ställa upp med att sälja glass.

43.

inge mer en full återställning av parken

44.

man undrar varför parken förstördes ,hoppas den kan få en ansiktslyftning så vi har nått som turister kan njuta av
det finns ju tyvärr inte så mycket i centrum

45.

döp om den till tex järnvägsparken.

46.

Ja, skickas på mejl!

47.

Se till att göra den som det var förr dess mer bänkar

48.

Stor lekpark

49.

Saknar den gamla flugparken där man bara kunde vara

50.

En grön oas med vatten och kanske eld dekoration.

51.

Mur'n mur'n mur'n...

52.

Tycker inte att klädförsäljare och liknande hör hemma här. Det är viktigt att parken ger ett välkomnande intryck.

53.

Vattenfall, takad del, samt någon form av kiosk verksamhet.

54.

Gör något fint med fontänen och de sägner som står på fontänen. Går en monument om att Flugparken är en park
som har Guldbaggenomineras.

55.

Låt parken komma till användning!!

56.

Staty av Pepparn och Arenfelt

57.

Stolparna i parken är fula och avskräcker mer än bjuder in.

58.

Det är synd att de stora träden ska bort, men hoppas att man tänker till ordentligt när nya växter och träd ska
planteras.

59.

Nu kanske jag är tjatig men muren, muren och åter muren!

60.

Rensa upp bland missbrukarna som håller dig där ibland, bort med den fula matvagnen! Blommor och grönt.

61.

Räcker så

62.

att den ska vara rik på blommor

63.

Gärna lite torghandeli i det sydv hörnet, blir parken bra o inbjudande så blir det attraktiv att sälja sina grönsaker
här

64.

Lindesberg saknar en riktig park det finns bara grönområden,

65.

Gör något åt Norrtullstorget samtidigt! Förskräckligt fult, trist, sterilt, tom lottkiosk där färgen är möglig, inget
barnvänligt, FULT!

66.

Det finns inte något för barn. Kan behövas utvecklas.

67.

Bra att ni låter allmänheten komma med förslag , tyvärr verkar dt inte vara många som är intresserade av detta.

68.

Nej

69.

Se 3 ovan: går om till torg som är tillgänglig öppen yta och som är korttidsparkering när ingen annat tillfälligt
behov föreligger

70.

Statyer i någon del av parken, Marianne Degerman har statyer som passar alla åldrar

71.

För att det ska bli bra i Flugparken, så ska kommunen anlita proffs, d.v.s. Arkitekt, landskapsarkitekt, folk med
estetiska kunskaper. Inga flera halvmesyrer tack! Allmänhetens åsikter kan mycket väl inhämtas och tas hänsyn
till, men när man väl kommer till skott så måste det ske på ett proffesionellt sätt.

72.

Återgp till det tidigare officiella namnet JÄRNVÄGSPARKEN. "Flugparken" ger inga trivsamma vibbar. Samma
med Loppholmen.

73.

återuppför muren igen

74.

Uppvärmda sittplatser ger en möjlighet till nyttjande även när det är lite kallare ute.

75.

Måla om parkeringshuset det är så fult. Stäng av Bytesgatan utanför Salute och gör parken större med uteservering
från restaurangerna. Plantera nya träd, ta bort de som är dåliga.Ta bort den rullande Matboden

76.

Byt till ett trevligare namn på parken. Nuvarande namn känns äckligt och inger inte heller trevliga associationer.
Varför inte Central-, Centrum-, Wiener-parken eller något annat. Utlys en namntävling kanske.

77.

Nuvarande namn borde bytas ut. Vem vill sätta sig i en Flugpark?

78.

Bra att ni låter folk säga sin mening! Så det inte blir bara uppifrån bestämt

79.

Behåll möjligheten att ha bondens marknad där. Bra med stenläggningens på västra sidan där man kan ställa den
mobila schenen v.b. Rosor i rabatterna. Skall ej vara någon lekplats utan ett ställe att vila och vänta på. En
träffpunkt.

80.

Mindre yta som kan vara skridskoyta på vinter/marknadsplats på sommar. Samordna järnvägsstationens utemiljö
och parken

81.

Fontänen ska vara kvar. Info-plakett om Flugparkens historia.

82.

Planteringar, låga buskar, blommor

83.

Torghandel lördag. Loppis för alla. Jippon. Glasskiosk, gammeldags. Filmvisning stor bild. Allsångskvällar.
Fruktträd + buskar + blommor. Synliggör restauranger. Låna picknickfilt hos retaurangerna. Vägvisningsskyltar.

84.

Färgat ljus i fontänen!

85.

Byta och fråscha upp fontänen! Generellt skyltning (t ex hänvisningsskylt till bl a wc, tåg, centrum, osv).Toa,
betaltoa.

86.

Stadsodling? Ätbara grejer. Lägg gångar där folk går! Titta först var stigarna är. Soptunnor med lock som stängs
så inte fåglar river ut. (Sopsorteringsmöjlighet också). Kanske kan man ha en hörna med "veckans tema" där
samhällsbyggnad kan ha roliga lärorika tavlor/testa på olika miljöperspektiv eller utställning om #dessa djur finns
i våra städer" eller utställning om sjöar, intressanta byggnader, lokalhistoria.

87.

Blomplanteringar koncentrerade runt fontänen. Uppvärmd mur i liv med befintlig bebyggelse längs Kristinavägen.
Skyltning till toaltter som bör finnas i (se särskild skiss)

88.

Någon form av fantasifullt "tak" som gör att det också blir intressant att lyfta blicken.

89.

Huvudled dras på annat sätt. Tita på goda idéer från andra ställen. Inte förtätat för mycket. "Spela schack". Slogan
"Lindesbergs kommun, staden med värme" ang uppvärmda sittplatser. Lindesverg är känt för att vara en
trädgårdsstad och för att ha många träd. Engagera Plantmarknade. Kan man sälja träd oh få sin namnskylt på?
Varför vill man inte sätta sig i parken? Lindesbergarna bör vara ambassdörer för sin stad. Förslag utifrån ett
jämställdhetsperspektiv. Uppm'rksamma fotografen Ida Söderqvist-Telland med en byggnad i parken "Idas
paviljong". I den kan den modell som byggs av staden finnas. En modell för paviljongen finns. Ordna aktiviteter i
parken inte bara en vacker park.

(2017-03-22) Kommun e-post - Beröm, förslag, klagomål och synpunkter

Från:
Till:
Datum:
Ärende:

<sitevision@lindesberg.se>
<kommun@lindesberg.se>
2017-03-21 19:23
Beröm, förslag, klagomål och synpunkter

Vad gäller ditt ärende?
Förslag
Kommun och politik (kommun@lindesberg.se)
Beskrivning:
Mitt förslag är att den sk Flugparken döps om. Namnet är inte smickrande. Jag antar innevånarna vill
kunna vara stolta över "parken".
Förslag:
Spanarstället
Viloläget
Väntparken
Järnvägsparken
Stadsparken
Mittparken
Centrumparken
Jag vill ha återkoppling
Ja
Namn:
Tina Andrén
Telefonnummer:
0730-489460
E-post:
t.andren@telia.com
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Tema Flugparken
Vi är glada och stolta att vi blivit inbjudna till att delta i hur vi vill att Flugparken skall
utvecklas. Rödhaken på förskolan Kyrkberget är en äldre avdelning med 24 barn. Vi har alla
varit till Flugparken där barnen fick veta syftet varför vi var där och barnen fick
önska/berätta vad de vill ska finnas i parken. Oj vad mycket bra tankar och idéer vi fick. Extra
roligt och passande är för att vårt verksamhetsmål handlar om vår närmiljö där vi jobbar
med att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för hur människor, natur och
samhälle påverkar varandra.

Först och främst önskar vi att parken blir en mötesplats, en mötespark. Något som vi
Lindesbergare blir stolta över. Ta till vara på de olika restauranger som finns omkring parken.
Skapa en miljö och uteservering i parken där de olika matställena kan mötas, Salut, Bellas,
Milano och även Wiener konditoriet. Som matgäst och familj kanske någon i familjen vill
köpa mat på Bellas medan barnen i familjen vill köpa pizza från Salut. Sen kan man sitta vart
som helst och äta tillsammans. När barnen tröttnat på att sitta stilla så skall det finnas en
miljö i parken där barnen kan få vistas medan mamma och pappa äter färdigt i lugn och ro.
Vår vision är att det ska vara en upptäckarmiljö för barn och vuxna. Barnen önskade ett zoo
så det kanske kunde finnas olika större djur att klättra på, även dinosaurier vore spännande.
Och varför inte en stor Fluga eftersom parken heter Flugparken. Olika platsbyggda
sevärdheter. Kanske någon liten grotta eller tunnel där man kan gå in i. Ta tillvara på
kunskapen från Johnny Nielsen som byggde vår fina minigolfbana. I Höör i Skåne har de stora
runda bollar i olika storlekar som är klättervänliga och inte hala. Ur säkerhetsaspekten finns
det inget för barnen att göra sig illa på.
Självklart skall parken vara inramad med något fint ex smides staket, med öppningar åt olika
håll. De gamla fina träden vill vi att de ska få stå kvar och även fontänen, men den kan ju
flyttas om den står på fel ställe. På vintern ser vi en liten is att åka skridskor på närmast
Kristinavägen liknande det som finns i Central Park. Vid skridskobanan ser vi bänkar som är
uppvärmda för de som har behov av vila. För att rama in och göra extra familjärt och skapa
stämning så kan det finnas ljusslingor i träden. Hela luftrummet i parken kan tas till var på
med olika ljussättningar och spännande saker att titta på. Kanske kan Flugan flyga? Vid
juletid ska det finnas plats för att ordna julmarknad. Barnen önskar även en kiosk, i
anslutning till parken. Där skall finnas korv, glass och lite godis. Vi tänker oss att den är nära
skridskobanan. Året runt skall kiosken vara öppen föra att kunna ta ex en korv, köpa kaffe
eller varm choklad efter skridskoåkningen.

Open art är en annan idé som kan locka besökare till parken. Och naturligtvis skall det vare
en park med fina planteringar, blommor, buskar och grönska en mysig miljö att kunna ta
med egen fika korg om man så önskar. Några bänkar eller annat att sitta på eller en picknick
filt på gräset. Tänk en varm sommar dag att kunna erbjuda utomhus bio där man kan ta med
sin egen picknick eller handla något i restaurangerna som finns vid parken. Vi ser fram emot
att jobba vidare med detta. Vår önskan är att vi kunde gjort ett bildspel för att visa våra
tankar och idéer. En bild säger ju mer än ord, men hoppas ni förstår våra tankar och kan se
vår vision.
Hör gärna av Er om det är något som Ni undrar över.

Tack från oss på Rödhaken. Ser fram emot att höra ifrån er så vi får vara en del i denna
process. Så spännande!
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Medborgardialog Flugparken 2017-03-11
Linda och Jonas K
























Sittplatser i ”ökenområdet”, i det plattbelagda området. En del önskade att muren kom
tillbaka, men vid närmare frågor var det mer bara sittplatser de önskade.
Många var positiva till marknadsstånd, men att det ska se snyggt ut. Exempelvis
Arboga med rödfärgade små stånd.
Det går att göra olika saker i olika delar av parken. Allt behöver inte vara lika.
Café/uteservering önskades.
Mera grönt. Träd och buskar. Olika rum.
Vattenfontänen kvar, men inte nödvändigtvis på samma plats.
Lekyta för barn.
Konstigt att gångarna inte går diagonalt när man ska gina genom parken. Det blir inte
naturligt att röra sig i parken.
Önskebrunn.
Stänga av Bytesgatan för att möjliggöra fler uteserveringar.
Glasskiosk.
Roligt med musikarrangemang, men inte för ofta. Framfördes av närboende.
Stor skulptur som går att klättra på.
Byt namn från Flugparken.
När alla förslag är sammanställda, lämna ut materialet till landskapsarkitekt innan det
är bestämt hur det ska se ut. De är professionella och kan sätta ihop ett bra och
tilltalande förslag.
Parkeringar är viktiga. Parkeringar längs Kristinavägen.
Ta en del av parken och gör parkeringar.
Portabel scen kan användas vid musikarrangemang.
Dansbana.
Mer grönt.
Kristinavägen borde vara huvudled.
Uppvärmda soffor.
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2016-11-08
TU § 151

Dnr. 2016/398

Utredning av möjligheten till fler korttidsparkeringsplatser i
centrala Lindesberg
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Som största ort i kommunen har Lindesberg affärslokaler, oftast i
bottenplan, på ett stort antal fastigheter. I en mindre ort som Lindesberg
används tyvärr bilen som kundvagn med påföljd att man söker en
parkeringsplats nära den affär man planerar att besöka. Detta gör man i
konkurrens med människor som bor eller arbetar i samma eller närliggande
fastigheter som affären är lokaliserad i.
Konkurrensen om parkeringsplatser är ett ständigt samtalsämne i tätorten
och näringslivsenheten får ofta förfrågningar om man inte kan initiera
tillskapandet av flera parkeringsplatser.
Åtgärder som vidtagits de senaste åren är bland annat att måla upp ett antal
p-platser på tvärgator, samt införande av tre timmars parkering med pskiva.
Ca 100 parkeringsplatser har anlagts öster om järnvägen, men de fungerar
mer som pendlarparkeringsplatser där man parkerar 24 timmar eller upp till
7 dygn.
Förvaltningschef Merit Israelsson informerar utskottet om att förvaltningen
kommer att anlita en konsult som ska kartlägga möjligheterna att tillskapa
flera korttidsparkeringsplatser i centrala Lindesberg.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande

ÄRENDE 14 - INFORMATION OM FERIEJOBB 2017
Denna behandling har inget tillhörande dokument

ÄRENDE 15
TJÄNSTESKRIVELSE
2017-03-29
Tillväxtförvaltning
Merit Israelsson
0581-811 39
Merit.Israelsson@lindesberg.se
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Dnr AKK2016/402

Tillväxtutskottet

Redovisning Målområdesberedningen för Attraktivitet och
Infrastruktur, Tillväxtförvaltningen
Mark och exploatering
Tillväxtförvaltningen har tillsammans med LIBO, i första han prioriterat Frövi
och Lindesberg som är uttalat från politiken.
Ärenden i "Glesbygdsdelen" är det uppstart av ny detaljplan i Storå för att
möjliggöra nybyggnation av moderna hyresrätter samt planering av nya
attraktiva tomter i Guldsmedshyttan (Vackra viken), som tyvärr ligger lite i stå
på grund av bullerutredningen.
Vi arbetar också med att få igång nybyggnation av en privat aktör i Fellingsbro
men har inte hört av dem på länge, och inte heller fått svar på mail så vi
misstänker att det runnit ut i sanden.
Infrastruktur








Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Tätare trafik – Dialog förs för att åstadkomma halvtimmestrafik mellan
Lindesberg och Örebro med tåg.
Brist på Busshållplatser – Länstrafiken har vissa avstånd som man går
efter, räknat från mitten av ett bostadsområde till närmaste busshållplats
– kan vara upp till 1000 – 1200 meter. När det gäller busshållplatser på
regionbussarna vill man inte ha för många för att restiden inte ska
försämras. Man vill även styra om resenärer från buss till tåg om båda
fordonsslagen trafikerar en sträcka.
Kompletteringstrafiken – måste konverteras till flextrafik inför nästa
stora upphandling av Regiontrafiken i Norra länsdelen, som i princip
redan har börjat inför avtalsslutet 2019-06-30.
Färdtjänst – lever sitt eget liv då det är behovsprövat. Kan dock bidra till
att kostnaderna hålls nere pga samåkning med andra av det offentliga
betalda taxiresor (sjukresor, resor till skola och särskola)
Tågstopp i Vedevåg är något som kommunen verkar för. Kan kanske
uppnås genom gemensam insats från Kommunen, Tåg i Bergslagen och
Kollektivtrafikmyndigheten i dialog med Trafikverket
Det finns en kommunal och en regional Gång- och cykelstrategi. Utifrån
båda görs årligen politiska prioriteringar och satsningar för att utöka och
förbättra möjligheten att gå eller cykla mellan olika målpunkter eller för
ren rekreation.

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00
0581-131 29

vxl
fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr
212000-2015
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Tillgångar i närmiljön:


30% anger närhet till Örebro – när tågtrafiken förtätas och
förhoppningsvis utsträcks till sena kvällar och flera helgturer
kanske denna andel ökar.



Ökat antal turer till mindre orter samt flextrafik där
kompletteringstrafiken finns eller ännu längre ut i ”obygden” skulle
kunna öka antalet inflyttade.

Bostadsval:

Landsbygdsutveckling
Enkäten visar att visar en jämn fördelning mellan män och kvinnor i en äldre
åldersstruktur. Man kan konstatera att drygt 23 % ej bor i kommunen och att de
som svarat är 63,5% från 4 orter varav Fellingsbro har en andel av 32,5 %. 97,5
% av de som svarade bodde i kommunen vid sammanslagningen 1972. Detta kan
ha en viss genomslagskraft i vissa frågeställningar. 85% bor i villa eller på
lantgård.










En viktig fråga som tas upp är service där kommunen nu jobbar
med att en serviceförsörjningsplan. Här kommer bland annat de tre
prioriterade områden som belyses i enkäten (Skola, service, fiber)
samt kommunikationer tas upp. Vilken service är rimligt att kräva i
vilken ort samt hur nära i antalet km respektive service bör ligga.
När det gäller fiber så pågår ett projekt om ca 30 områden för att nå
ca 90% av medborgarna i Lindesberg kommun.
När det gäller Ramsberg har nu ett uppdragsersättningsavtal skrivits
med bygden och ett Kulturcentrum skall skapas. Enligt bygden är
målet att bli den bästa servicepunkten i Sverige.
När det gäller GC-vägar så pågår ett gediget arbete under Gunnar
Jaxells vingar där Gusselbys problematik är en av de vägar som
lyfts.
I Vedevågs service förs dialogen vidare om eventuellt tågstopp,
hastighetsbegränsningar och busskurer. När det gäller
kollektivtrafik och kommunikationer som även inkluderar
varuförsörjning, kompletteringstrafik etc så arbetar vi med det i den
framtida serviceförsörjningsplanen. Det finns även en gruppering
som heter Kraftsamling Norr som sökt pengar för ett projekt som
jobbar med frågan.
När det gäller behov av möteslokaler så har kommunen visat god
medfinansieringsvilja vid påvisad aktivitet och god förankring i
hela bygden via lokala utvecklingsplaner.
När det gäller behov av investeringar för attraktiv livsmiljö så
hanteras de via våra bygder samt deras lokala utvecklingsplaner
som även ger möjlighet att söka medfinansiering via Ramprogrammet för lokal utveckling och entreprenörskap i Lindesbergs
kommun.
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Kultur
I sammanfattningen nämns endast fritidsaktiviteter en gång bland svaren kring
vad som innebär livskvalitet men i fritextsvaren framkommer en hel del som har
med kultur och inte minst bibliotek att göra.
Det framgår tydligt att för många är det viktigt med närhet till
biblioteksverksamhet och kulturaktiviteter.
På Kulturenheten håller vi på att upphandla en ny biblioteksbuss som blir till
glädje för hela kommunen, framför allt landsbygden och mindre orter. I den
kommer det att förutom biblioteksverksamhet kunna finnas plats för
kulturaktiviteter och möjlighet att stanna längre tid vilket ökar möjligheten för
biblioteksbussen att fungera som mötesplats.
Dessutom finns det tre filialbibliotek.
Med jämna mellanrum förlägger vi också kulturarrangemang på olika platser i
kommunen, gärna i samarbete med föreningar på orten.

Merit Israelsson
Förvaltningschef
.
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-02-07
TU § 21

Dnr. AKK2016/402

Redovisning utifrån slutrapporten från
målområdesberedningen för attraktivitet och infrastruktur
Beslut
Skrivelsen med lägesrapport i alla utskottets frågor ska redovisas till
tillväxtutskottets sammanträde den 4 april 2017.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2016 att
kommunstyrelsen ansvarar för att respektive frågor överlämnas till rätt
instans.
På den politiska beredningen den 12 oktober 2016 bestämdes det att
ärendet skulle överlämnas till tillväxtutskottet för beredning.
Tillväxtutskottet beslutade den 8 november 2016 att uppdra till
förvaltningschefen att plocka ut de delar som tillhör tillväxtutskottets
uppdrag och redovisa vad som pågår och vad som eventuellt behöver
arbetas vidare med. Redovisning ska ske till utskottet i februari 2017.
Förvaltningschef Merit Israelsson informerar om att hon har gått igenom
slutrapporten och enkätsvaren och flertalet av sakerna som lyfts arbetar
tillväxtförvaltningen med, främst fiber, kollektivtrafik och gång- och
cykelvägar. En skrivelse kommer göras till tillväxtutskottet med en rapport
om vad som görs i alla frågor.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att skrivelsen med lägesrapport i
alla utskottets frågor ska redovisas till tillväxtutskottets sammanträde den 4
april 2017.
_________
Meddelas för åtgärd:
Förvaltningschef

Justerande

Utdragsbestyrkande

Målområdesberedningen för Attraktivitet och Infrastruktur

Beredningsledare:

Christina Pettersson ( C )

Övriga Ledamöter:

Jenny Larsson ( C )
Jonas Kleber ( C )
Daniel Andersson ( S )
Ulla Lundqvist ( S )
Bo Stenberg ( S )
Viktoria Johansson ( S )
Ulf Axelsson ( V )
Mats Seijbolt ( SD )
Kenneth Danielsson ( SD )
Tomas Klockars ( M )
Christian Kokvik ( M )
Inger Griberg ( MP )

Tjänstemannastöd:

Isabella Lohse BMB
Jesper Almlöf Tillväxtförvaltningen
Roger Sixtensson FALAB/LIBO
Lena Åström Kommunledningskontoret
Helena Randefelt Kanslienheten
Jonas Andersson Tillväxtförvaltningen

Beredningen tillsattes av Lindesbergs kommunfullmäktige i juni 2015. Uppstartsmöte hölls i oktober
2015. Beredningen har träffats som grupp i mötesform sju gånger och i övrigt, enskilt eller i par, ett
större antal tillfällen vid uppsökande verksamhet. Beredningen har bytt beredningsledare under
oktober 2015. Då formen att arbeta med beredningar är nytt för KF uppstod det ett antal frågetecken
under hösten 2015 och nya rutiner skapades.
Beredningen har avgränsat frågeställningen för att utröna vad attraktivt boende innebär för de
tillfrågade, inte fokusera på fysisk placering i kommunen.
Syftet är inte att presentera några förslag till medborgarna utan att ställa öppna frågor och lyssna in
synpunkter. Dialogformen som valdes är enkätform (se bilaga 1) med utgångspunkt från den enkät
som användes till Lindesberg stads FÖP. Frågorna anpassades till att gälla Lindesbergs kommun
oavsett ort.
Enkäten är webbaserad och har kompletterats med uppsökande verksamhet vid strategiska platser
och föreningsmöten där även utskrivna enkäter har delats ut. Webbenkäten har funnits på
kommunens hemsida och informationsmail om dess existens har gått ut till ett stort antal föreningar.
Intresset har varit stort i samband med den uppsökande verksamheten, antalet inkomna svar ligger
högre än liknande enkäter Lindesbergs kommun ansvarat för. Den uppsökande verksamheten har
fokuserat på mindre orter och beredningen anser att FÖP-arbetet som genomförts i Lindesberg stad
och kommer att genomföras i Frövi är tillräckligt underlag för dessa orter.

Enkätresultatet redovisas i en sammanställning (se bilaga 2) där slutligen 446 stycken medborgare
besvarade enkäten. Av dessa var 433 bosatta i kommunen. Bostadsorterna de svarande
representerar har en geografiskt god spridning men med viss tyngdpunkt på Fellingsbro.
Bostadsformerna de svarande bor i har en klar övervikt för egna hem och då framförallt villa, drygt
60 %, samt att boende på gård/lantbruk drygt 20 % av de svarande. Nämnvärt är att också att över 50
% av de svarande arbetspendlar till annan ort. Genus- och åldersfördelningen får anses som mycket
god.
Märkbart är även det stora antalet frisvar under kommentarer till flervalsfrågorna. Detta pekar på ett
stort intresse från de svarande av enkäten och att frågorna är av stor betydelse.
Resultatet från dialogen kan utnyttjas i framtida bostadsförsörjningsplaner, revideringar av
översiktsplaner, infrastrukturella frågor som gång- cykelvägar och kollektivtrafik samt kommunens
inriktningsmål. På följande sidor redovisas enkätresultaten med beredningens kommentarer och
slutsatser.

Resultatanalys:
På fråga 5; ”Vad är viktigt att ha i närheten av din bostad?” svarade merparten att ”Skola/Förskola”
samt ”Service” var det viktigaste att ha nära, över 50 % hade det med bland de tre viktigaste
alternativen. Vad de svarande tolkar in i ”Service” kan till viss del utläsas av kommentarerna. Här
skulle svaren rankas inbördes med siffrorna 1 till 3. 40 % hade med ”Kollektivtrafik” och 30 % hade
med ”Bredband/Fiber” bland de tre alternativ man valde. Anmärkningsvärt var att 94 % inte hade
med ”cykelvägar” bland de tre viktigaste alternativen då drygt 30 % besvarade fråga 6 ”Är din hemort
gång- och cykelvänlig?” med ett NEJ. Troligtvis fås denna effekt då fråga 6 behandlar denna specifikt
och inte upplevs som viktig i fråga 5. Frisvars kommentarerna på fråga 5 rör dock mestadels
kollektivtrafik, bredband/fiber och bostäder för äldre vilket inte är i paritet med totala resultatet
enligt ovan.
Fråga 7 ”Vad krävs för att du skulle resa mer kollektivt?” visade att varannan av de svarande att
tätare trafik var lösningen samt att man i kommentarerna kan utläsa avsaknaden av tågstopp och
busshållplatser är en brist idag. Lindesbergs kommun måste här fortsätta att verka för fler stopp och
tätare trafik. En dialog mellan kollektivtrafiken och kommunens större arbetsgivare för att samordna
runt arbetstider och kollektivtrafikens tidtabeller bör initieras av kommunen.
Följer man sedan upp med frågorna 8 och 9 angående kompletteringstrafik och färdtjänst så framgår
tydligt att detta är två minimalt utnyttjade tjänster. Jämförelsevis kan nämnas att det idag finns 654
stycken utfärdade färdtjänstbevis i kommunen.
Fråga 10 angående vilka tillgångar man uppskattar i den närhet man bor idag är ”Natur” det klart
främsta svaret, drygt 80 % väljer det alternativet på denna flervalsfråga. Det vill säga här hade man
möjlighet att välja fler alternativ utan att inbördes ranka dessa.
På andra plats kom föreningsverksamhet inklusive närhet till samlingssalar av alla de slag. På tredje
plats kom det faktum att man har närhet till Lindesberg och Örebro, här var det 30 % som
uppskattade detta.
Som en naturlig följd på fråga 10 så var fråga 11 ”På vilket sätt kan din ort utvecklas för att höja
värdet av att bo i Lindesbergs kommun?”. Denna fråga skulle besvaras med 1-3, där man således
skulle välja tre alternativ och prioritera dessa. Aktivitetsområden (t.ex. bollplan, ishockeyrink, mm)
och badplats var de två mest streckade alternativen medan det högst prioriterade var alternativet

”Annat”. Då får man utläsa från fritextens kommentarer vad detta ”annat” kan utgöra. I en
sammanfattning av dessa frisvar, som i enkäten var den flervalsfråga med högst antal kommentarer,
kan nämnas att kollektivtrafik- och bredband/fiberfrågorna är frekvent förekommande. Dock så är
det en annan åtgärd som är den mest omskrivna, nämligen: Äldreboende/Seniorboende/Bostäder för
aktiva seniorer/60+ boende/Äldreboende i alla steg//Lägenheter anpassade för äldre/Boende för
55+/Attraktivt boende, benämningarna är många men pekar alla i samma riktning.
Frågorna 13 och 14 som är ”ja eller nej-frågor” handlar om trygghet på din bostadsort under dygnets
alla timmar och om man upplever att centralorten Lindesberg som en trygg miljö. På båda frågorna
svarar knappt 70 % att man är trygg. Beredningen understryker att detta är en för låg siffra i
sammanhanget, vilket möjligtvis blir något bättre i ljuset av att frisvaren pekar på att det är nästan
uteslutande nattetid man upplever en otrygghet. I kommentarerna märks i denna fråga, likväl som de
flesta frågor, att övervikten avseende Fellingsbro som bostadsort lyser igenom. Besöken till
centralorten Lindesberg är nästan uteslutande för att besöka lasarettet.
Den sista frågan i enkäten, nr 15 ”Vad är livskvalitet för dig på din ort?” är en frisvarsfråga och har
besvarats av 72 % av de svarande, vilket får betraktas som en god svarsfrekvens. Det råder inga tvivel
om att den enskilt största livskvaliteten, enligt enkätens svarande är NATUREN! Vilket i och för sig
inte är anmärkningsvärt då flertalet svarande har valt att bosätta sig/bo nära naturen. Här finns även
”bra skola/förskola” flitigt omnämnt samt ”fritidsaktiviteter” och ”föreningsliv”.
Ytterligare en stor orsak till upplevd livskvalitet som omnämns i enkätsvaren är ”närhet till vänner
och släkt”, ”gemenskap bland grannar” och ”Att jag och min familj ska kunna leva i trygghet”. Saker
som i och för sig är viktiga men, bortsett från trygghetsskapande, kommunen har svårt att ta ansvar
för.
Som fråga 12 fanns frågan om vart enkätsvararna kan tänka sig att nybyggnation av bostäder är
lämpligt och här har det inkommit en stor mängd bra förslag. Det som är flitigt omnämnt är bostäder
med utsikt mot vatten.
Sammanfattningsvis kan beredningen konstatera att de små orterna nära naturen spelar en stor roll
för kommunens attraktivitet ur boendeperspektivet. Likväl som tidigare enkäter, exempelvis den för
Lindesbergs stads FÖP, visar att boende i en större centralort med ett brett utbud på aktiviteter och
service är lika attraktivt. För att de mindre orterna och centralorten skall behålla, och öka, sin
attraktivitet som bostadsval krävs goda kommunikationer – kollektivtrafik och fiber!
Nuvarande bostadsbrist visar även på att det behövs fler möjligheter till att skapa sig en bostad, i alla
delar av livet.

Enkät från beredningen för attraktivitet och infrastruktur
Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun har tillsatt en målområdesberedning för attraktivitet och
infrastruktur. Ledamöterna i beredningen är valda på samma sätt som till nämnder och styrelser, vilket
innebär att det finns sex partier representerade i vår beredning. Vi har fått till uppgift att försöka svara
på frågorna



Vad är attraktivt boende?
Vart bör attraktiva boenden planeras och byggas?

Vi har kommit överens om att med en enkät tillfråga boende i norra och södra kommundelarna i ett
antal frågor om boende, arbete och kommunikationer.

Varför har vi valt dessa delar av kommunen?
Boende i Lindesberg med omnejd hade möjlighet svara på ett stort antal frågor i den fördjupade
översiktsplaneringen för Lindesberg (FÖP) år 2015. Politiker informerade och visade upp kartor över
staden och synpunkter kunde lämnas skriftligen. Fröviborna kommer att tillfrågas i en FÖP för Frövi
under 2016. Av den anledningen har vi valt att ställa nedanstående frågor främst till boende i norra
respektive södra kommundelen. Vi kommer att dels lägga ut frågeformuläret på Lindesbergs kommuns
hemsida, dels bjuda in oss till möten med olika föreningar föra att få fler att bidra med sina åsikter.

Medborgardialog
Resultatet av dessa enkäter och samtal kan komma att finnas med som underlag för olika kommunala
beslut i framtiden.
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Antal erhållna enkätsvar: 446

Är du

Antal svar på frågan:

(1) Kvinna

244

54,7%

(2) Man

202

45,3%

Ålder

Antal svar på frågan:

(1) 0-24

18

4,0%

(2) 25-34

39

8,7%

(3) 35-54

140

31,4%

(4) 55-64

108

24,2%

(5) 65-79

130

29,1%

11

2,5%

(6) 80+

1a. Relation till kommunen?

Antal svar på frågan:

446 (100%)

446 (100%)

446 (100%)

<i>Kryssa i ett eller flera alternativ
(1) Bor i kommunen
(2) Arbetar/studerar i kommunen
(3) Varken bor eller arbetar/studerar i kommunen

433

97,1%

96

21,5%

7

1,6%
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1b. Bostadsort?

(1) Fellingsbro
(2) Guldsmedshyttan
(3) Löa
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Antal svar på frågan:
145

32,5%

57

12,8%

6

1,3%

(4) Oppboga

2

0,4%

(5) Ramsberg

45

10,1%

5

1,1%

44

9,9%

(6) Rockhammar
(7) Storå
(8) Vedevåg
(9) Annan
(10) Antal som ej svarat

18

4,0%

120

26,9%

4

0,9%

442 (99,1%)

Annan:

Löa Born (5 km från Löa)
5 km utanför Fellingsbro
Allmänningbo
Allmänningbo
Allmänningbo
Allmänningbo
Allmänningbo
Allmänningbo
Frövi
Finnåker
Frövi
Fanthyttan
Frövi
Frövi
Frövi
frövi
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Frövi
Frövi
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Frövi
Frövi
Finnåker
Frövi
Frövi
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Frövi
frövi
frövi
Frövi
Fanthyttan/Larsbo
Fornaboda
Fanthyttan
Frövi + 7 km
Fornaboda
Gusselby
Grimsö
Gammelbo
Grönbo
gusselby
Gusselby
Ingelshyttan
Kloten
Köping
lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg, Torphyttan
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Morskoga
Malmö
Morskoga
Mårdshyttan
Nyhammar
Nära Ullersätter (Frövi) mellan Frövi och Fellingsbro
Nederhyttan
orrkilen
Pilkrog - Spannarboda
På landsbygden utanför Fellingsbro
Pilkrog
Resta
Resta
Rynninge
Rya
Spannarboda o Ramsberg
Stråssa
Stråssa
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Stråssa
Spannarboda
Sällinge
stråssa
Snuggan
spannarboda
Sandnäs
Stråssa
Spannarboda
Spannarboda
Spannarboda
Spannarboda
Spannarboda
Spannarboda
Spannarboda
Ullersäter
Ullersäter
Vasselhyttan
Vasselhyttan
Vasselhyttan
Vedevåg
Vasselhyttan
Vasselhyttan
Vasselhyttan
Öskevik
Öskevik
plus 5 tomma svar
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2. Vilken form av bostad bor du i?

(1) Lantbruk
(2) Villa
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Antal svar på frågan:
87

19,5%

292

65,5%

(3) Insatslägenhet

5

1,1%

(4) Hyreslägenhet

37

8,3%

(5) Annan form

18

4,0%

7

1,6%

(6) Antal som ej svarat

439 (98,4%)

Annan form:

gård på landsbygden
Hästgård
Jordbruksfastighet
hyr villa
Hyr ett hus
Frövi
Hyr ett hus
mindre lantbruk
Fd lantbruk, alltså gård.
nedriven lada
Gård utan näringsverksamhet
Bostadsrätt
Fritidshus
Jordbruksfastighet
villa och mindre lantbruk
Mindre gård
Sommarbostad
Torp med uthus
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3. Hur många år har du bott i kommunen?

Antal svar på frågan:

435 (97,5%)

Antal svar på frågan:

423 (94,8%)

<i>Skriv in antal år
Medelvärde: 41,22
Median:

37

4. Hur arbetspendlar du?

(1) Med tåg

12

2,7%

(2) Med buss

18

4,0%

206

46,2%

4

0,9%

(3) Med egen bil
(4) Samåkning
(5) Cyklar/går
(6) Jag arbetspendlar inte
(7) Antal som ej svarat

26

5,8%

157

35,2%

23

5,2%
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Antal svar på frågan:

5. Vad är viktigt för dig att ha i närheten av din bostad/i din bostad?

364 (81,6%)

<i>Kryssa i de tre viktigaste alternativen där 1 är viktigast och 3 är minst viktigt. Du kan bara kryssa i en 1:a, en 2:a och en 3:a.
1

2

3

Inget
svar

(1) Förskola/skola

99
65
42
240
22,2% 14,6% 9,4% 53,8%

(2) Service

101
90
52
203
22,6% 20,2% 11,7% 45,5%

(3) Kollektivtrafik

38
56
70
282
8,5% 12,6% 15,7% 63,2%

(4) Grönområde

16
19
26
385
3,6% 4,3% 5,8% 86,3%

(5) Parkering

1
11
11
423
0,2% 2,5% 2,5% 94,8%

(6) Arbetsplats

35
29
26
356
7,8% 6,5% 5,8% 79,8%

(7) Cykelväg

4
8
17
417
0,9% 1,8% 3,8% 93,5%

(8) Bostad med hiss

7
12
18
409
1,6% 2,7% 4,0% 91,7%

(9) Sjönära läge

7
11
17
411
1,6% 2,5% 3,8% 92,2%

(10) Aktiviteter
(11) Bredband/fiber

11
29
41
365
2,5% 6,5% 9,2% 81,8%
45
32
42
327
10,1% 7,2% 9,4% 73,3%

Kommentar

Antal svar på frågan:

103 (23,1%)

Den svarande har satt tre stycken 1-or på service, kollektivtrafik och bredband/fiber.
Små barn ska inte ha flera mil till skolan, därför försökte den som besvara enkäten att sätt 1,2 och 3 för alternativet
skola/förskola.
Förskola/skola, Aktiviteter, Bredband/fiber
Pub
Allmänna kommunikationer är väldigt viktigt!
Vår biblioteksfilial var mycket viktig, så länge den fanns kvar! Vi vill ha den tillbaka!
Tågstopp, flera företag.
Train stop
Grundläggande service är viktigt på en liten ort. Tågstopp och typ "Påga-tåg" i Bergslagen.
Inga invandrare
Service: sjuk o hälsovård
.
Sluta gör så många kalhyggen omkring och i Frövi. Varje träd behövs för att ta hand om luftföroreningarna från trafiken och
Frövifors. Det är hemskt så mycket träd som huggits ner längs järnvägen också vilket gör att det blir mer buller numera.
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Bredband men inte Fiber för det har inte vi råd med !!! Skulle också vilja ha sopsortering i Gusselby !
Vi bor "vid sidan om". För oss handlar det om att göra orten attraktiv. Att få Gusselby att växa. Fördelen med Gusselby är
närheten till Linde. Det är cykelavstånd. Men av någon anledning betraktas orten som "vid sidan om" och med ett överseende
leende hos Lindesbergare. Du är ju "Gusselbyare" !(?)
Saknas boende för äldre ,lägenheter äldreanpassade
Det är svårt att göra indelningen enligt ovan, eftersom det är olika geografisk skala på de olika punkterna. Det jag tycker att
kommunen ska prioritera i Lindesberg är att få ner all handel till centrum (utom närbutiker) och att även skapa bostäder där i
första hand, med närhet till tåget. Men vi bör också utnyttja attraktiva sjönära lägen, som då bör ha cykelväg till centrum.
Välplanerade radhus, med kort cykelväg till tåget tror jag är attraktivt för många. För kommunen som helhet tror jag det är en
styrka om vi kan ge goda förutsättningar för folk att bo även i mindre tätorter och tätortsnära landsbygd. Ett välfungerande
system med samåkning (som Mobilsamåkning), kompletterat med beställningstrafik med taxi skulle ge Lindesbergs kommun en
framskjuten position jämfört med andra kommuner.
Många av alternativen som jag kryssat för en etta finns redan....
Service i form av matbutik, mack och café är viktigt liksom bredband och bra underhållna vägar.
Många gator är i väldigt dåligt skick, behöver asfalteras om
Snabbt bredband är mycket viktigt. Är orolig för Telias snabba avveckling av kopparnätet innan goda alternativ finns på plats.
Som småbarnfamilj så satsningen på dom står mig närmast. Saknar inomhusbadet som fanns när jag var liten. Minnet när man
fick bada i skolan och efter barngymnastiken ligger fortfarande som ett gott minne!
Bredband/fiber. Mycket viktigt om vi företagare fortsättningsvis ska ha en chans att jobba och verka (betala skatt) i kommunen.
Svårare fylla i som representant för förening, lokaler och aktiviteter på orten är ju viktigast för föreningen
Som pensionär med närhet till skogen och stor trädgård saknar jag inte aktiviteter!
Jag anser att ett berikande kulturliv med mycket aktiviteter är viktigt. Jag tycker också att det är bekvämt och bra för det lokala
näringslivet, att ha sitt arbete inom närområdet. Utöver det så tycker jag att grönskan är något som är skönt att ha för att inte få
för mycket betong runt sig.
I och med den aviserade nedläggningen av kopparnätet blir vi helt hänvisade till det mobila nätet som inte fungerar
tillfredsställande hemma hos oss. Det blir helt klart en sänkning av standard på vår fastighet. Som småföretagare är vi
beroende av en snabb och säker uppkoppling för att kunna sköta vårt företags ärenden. Svärmor som är närmare 90 kommer
nog inte att kunna lära sig att hantera en mobiltelefon (vi har försökt lära henne i flera år, men det är för komplicerat tycker hon)
så hon blir ställd och helt beroende av oss och våra regelbundna besök.
Bor på landet.
Vi vill ha bättre vägar som är i samklang med dagens samhälle!
fler barnfamiljer, fler afärer bussar på hälgerna
service som närbutiken i Vedevåg är viktigt att vi får behålla. Handlar ofta där. Lägenheter för äldre som inte kan bo kvar i sitt
hus men vill bo kvar på orten där vi känner oss hemma. Att lägga ner det fina och trivsamma servicehuset Mosebacke var det
absolut sämsta som kkunde ske för alla äldre. Helt osanorlikt. Hur tänker politiker.Är nöjd med kollektivtrafiken. Går mycket
bussar. Önskar också att vi får ha en bra förskola/skola. Viktigt för alla yngre familjer.
Seniorboende
Äldreboende år 1.
Affär Postkontor
.
Det är viktigt att det finns förskola/skola,affär och tågstopp.
Viktigt med bra förskola och skola. Även viktigt att det finns en mataffär.
Otroligt viktigt för orten Vedevåg att bredbandsutbyggnaden kommer till stånd i samtliga villaområden och inte som nu halva
Vedevåg. Det är dessutom superviktigt att det blir en tågstopp i Vedevåg med förbindelse till Örebro och Lindesberg så att
orten kan locka till sig nya barnfamiljer som behövs för att förskola och skola ska kunna utvecklas och att orten ska bli attraktiv
även för de som pendlar till jobbet. Jag har pendlat i 13 år till Hallsberg och Örebro och har varit tvungen att använda egen bil
till Frövi för att kunna åka kollektivt då bussar och tåg inte synkar varandra överhuvudtaget!!!!
Satsa på äldreboende i Storå i stället för dagens extrema och undermåliga hemtjänst.
bor på landet
skola viktigast
Jag önskar fler boenden för äldre när man inte längre orkar med sin villa o tomt.
Vägunderhåll, länsvägar
Arbetsplats är väldigt viktigt
Fiberutbyggnad i byarna runt Fellingsbro ser jag som lantbrukare att det är jätteviktigt.
Saknar frågan om äldreboende.
Vi bor utanför bredbandsnät/fiber och är hänvisade till adsl som nu läggs ner av Telia. Kostnaden för trådlöst bredband kommer
att bli hisnande. Detta är ett demokratiproblem. Kommer vi att bli avskurna från de möjligheter som internet erbjuder andra som
har turen att bo närmare tätorten?
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Kollektivtrafiken är urdålig på kvällstid när det gäller att åka från Örebro/Lindesberg norrut. Buss från Örebro går kl 17 35 och
anländer till Linde kl 18 18. Därefter 22 minuter väntetid utan tillgång till väntsal. Det känns inte bra i regn, blåst och kyla. Nästa
buss från Örebro mot Kopparberg går kl 22 40. Kl 22 00 stängs väntsalen i Örebro station. Man tvingas vänta utomhus i 40
minuter i alla väder. Illa är också att det är ett glapp på 5 timmar mellan bussturerna. Det här slår mot dem som inte ar tillgång
till bil, d v s mot ungdomar utan körkort, folk som inte hunnit etablera sig i Sverige än och mot äldre utan bil. Man blir verkligen
avklippt från Lindesberg och Örebro när man bor i Fornaboda/Fanthyttan/Guldsmedshyttan. Hade det varit möjligt att sätta
kryssen ovan efter min vilja hade ALLA kryssen hamnat på kollektivtrafiken.
Bibliotek är mycket viktig på landsbyggd
Lekpark saknas
Vi hade service i form av ett bibliotek. Det lade ni ned. Nu har vi ingen service! Bokbuss 2 gånger per månad räknar jag inte det är ett mycket magert utbud i den bussen, ingen samhällsinformation, otrevlig personal, ingen toa och det går inte att komma
upp på bussen när man är handikappad.
Vi hade service i form av ett bibliotek. Det lade ni ned. Nu har vi ingen service! Bokbuss 2 gånger per månad räknar jag inte det är ett mycket magert utbud i den bussen, ingen samhällsinformation, otrevlig personal, ingen toa och det går inte att komma
upp på bussen när man är handikappad.
Alla är lika viktiga för en fungerande infrastruktur
Tycker att det är viktigt med det mesta som står här uppe på våran ort. Vi känns bortglömda.
Jag måste nog ge Lindesbergs kommun och dess IT-ansvariga lite bassning eftersom vi inte har fått någon information om att
vi ska bli utan fast telefoni. Ja, att alla de gamla "kopparledningarna" ska skrotas. Sådant ska ni informera oss innevånare om.
Speciellt som datum för detta är satt till hösten 2016. Det är ju snart. Bara några månader dit. Vad händer då med vårt
bredband (ADSL) via den fasta telefonen? Hinner ni hit med fiberkabeln innan hösten 2016?
Livaktiga föreningar med bra samlingslokaler.
Service och digital kommunikation är viktiga.
Dessa två är lika viktiga
fungerande fiber skulle vara bra
service i F-bro blir bara mindre o mindre
LÄGENHETER FÖR ÄLDRE ÖNSKAS. NU ÄR UTBUDET MINIMALT.
Jag har tidigare pendlat till Lindesberg och till Örebro. När tågen drogs in i F-bro och vi på hemresan endast kom till Frövi fick vi
själva ringa och ordna med Länsbussarna, ingen hjälp från kommunen.
Att få tillgång till service och hjälpmedel den dag man behöver
Lindesberg-Arboga bussen borde kunna gå ända till ÅSBY industri område (Arboga Teknikpark) för att få fler att åka kollektivt
från Fellingsbro
Affär. Skola. Kulturcenter med biblioteksverksamhet information om kommunens fasiliteter och sevärdheter. Mötesplats med
tillgång till fika. Inne o utegym. Wi Fi. Kopiator. Hjälp med blanketter.
Fler arbetsplatser skulle få fler ungdomar kvar på orten. Även utökad kollektivtrafik till Örebro på helgerna vore bra
Fiber till alla hushåll omgående! Skandal att man tvingas använda adsl 2016, mycket dyrare för konsumenten och otrolig dålig
prestanda med den tekniken som finns tillhands idag.
Viktigt att vi få ha sjukvård tandvård o biblotekarien alla dagar Vore roligt om det blev flera arbetstillfälle här som det är nu så är
det många som pendlar Annars har vi bra skola o förskola Viktigt att idrottshallar o bassäng finns kvar
Viktigt att vi få ha sjukvård tandvård o biblotekarien alla dagar Vore roligt om det blev flera arbetstillfälle här som det är nu så är
det många som pendlar Annars har vi bra skola o förskola Viktigt att idrottshallar o bassäng finns kvar
Med service avser jag såväl vårdcentral som affärer
Bibehållen service är viktig får alla innevånare. Bostad med hiss är viktigt för de som blir äldre, det är inte bra när innevånare
söker bostad i Arboga pga att lämpliga bostäder ej finns på hemorten. Vill man ej bygga nytt bör det gå att bygga om befintliga
bostäder så de passar äldre o människor med handicap.
Bostad med hiss viktigt för framtiden då vi alla blir äldre och vill bo kvar i Fellingsbro. Ex vis 60+lägenheter saknas i Fellingsbro
jag tycker cykel väg mycke bra
Satsa på idrott och kultur! Jag är så stolt när jag fortfarande kan säga att det finns ett utebad!
bra att kunna handla och göra vardagsärenden där man bor. en till matvaruaffär hade inte varit helt fel. skulle gärna arbeta där
jag bor då jag har barn. bredband är nödvändigt då det mesta ska gå via nätet.
En bra fungerande skola o förskola är ett måste för att bygden ska leva. Affärer,vårdcentral,apotek, bibliotek är viktigt.
Kollektivtrafiken måste bli bättre för att få behålla våra ungdomar,gärna tågstopp i Fellingsbro igen.
Det har blivit otryggt på gatorna här i Fellingsbro, behövs polis eller samhällsvakter av något slag.
Har vuxna barn,självklart är skola/barnomsorg/sjukvård/äldreomsorgen viktigt
Egen bil
Tokigt att inte tågen stannar i Vedevåg .
om det ska vara attraktivt att bo här så måste man kunna ta sig till och från Fellingbro. attraktivt att det finns skola bra att det
finns mataffär, apotek, vårdcentral även om det vore trevligt med något cafe.
Bibliotek, äldreboende!
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Fler företag hit. Fri från kommunl skatt i ett år om man startar eller flyttar företag hit.
Om nu Telia börjar montera ner koppartrådsnätet på landsbygden behövs fiber för att företag ska kunna bedriva sina
verksamheter. Dom fina täckningskartor över mobila nätet hos Telia stämmer inte överens med verkligheten utan är ganska
bristfällig. Kryssade i service då vägar inte fanns som alternativ. Det är viktigt att man kan ha bra farbara vägar även om det är
grusvägar så att servicen fungerar även på landsbygden.
Livsmedelsbutik är viktigt men fanns inte med som alternativ.
För mig är det viktigast att mina barn kan få gå i en trygg förskola och sen skola i samhället där vi bor samt att gymnastiksalar o
allt finns kvar för allas aktiviteter! Dock behöver förskolornas lokaler antingen byggas ut, öka på personal för de får inte plats
pga av så många barn o så stora grupper.
Biblioteket är toppen! Skola upp till årskurs 9. Dålig tillgång till tandvårdstider. Fler boenden som passar äldre. Samlingslokal!
Cafe saknas.
Skapa arbetstillfällen i Fellingsbro. Fellingsbro har en enorm potential. Jag har alltid tyckt att det är märkligt att inte fler företag
väljer att etablera sig här då det är nära till motorväg, gott om lediga bostäder, massor med folk som gärna skulle jobba på
orten. Pendlartåg till örebro vore ju bra också. Något jag personligen saknar är en riktig restaurang som man kan äta riktig mat
och ta sig ett glas vin, trött på sunkiga pizzerior.
Att pendla till Örebro när man börjar 06:00 är en omöjlighet. Att åendla med buss när man har dagishämntning är uteslutet.
Måste komma tåg till Fellingsbro igen. Går inte heller att båda har liknande arbetstider då dagis lämning är först 06:00. Man bör
kunna lämna 05:00
Just nu har vi internet men i vår stängs telestation och då står vi utan internet!!
Hyreshus med hiss
Skola är viktigt för sammanhållning i byn Service i form av (riktigt) bibliotek o kyrka o lanthandel är viktigt Likaså att man kan
åka till alla byar i kommunen m kollektivtrafiken Lekplats i närhet till skola/kyrka är också bra Grönområden finns naturligt på
landsbygden Likaså cykelvägar o gångvägar Likaså andra aktiviteter för barn o vuxna Bostad m hiss är inte ett måste Inte
heller arbetsplats och parkering sjönära läge är inte ett måste Bredband/fiber är inte ett måste
Och naturligtvis fiber för alla, inte bara i tätorten utan också för oss som bor utanför (Bäcktorp).
Att affär bra cykelvägar finns
Service tänker jag blir mer viktig ju äldre jag blir...eftersom vårt pensionärshem ju är sålt. Om jag ska kunna bo kvar behövs ju
hjälp med gräsklippning/snöröjning t ex?
Saknas arbetstillfälle i närheten krävs bra kollektivtrafik
Lokal där det ska vara tillgång till info om sevärdheter, vandringsleder, låna böcker klotenfiske. Försäljning fiskekort. Hjälp med
blanketter. Kopiator. Wi-Fi. Förskola/skola. Arbetsplats
SKOLA, affär, service och BIBLIOTEK är viktigt för byn om det ska finnas en framtid för unga familjer
Hur kommer det sig att inte hela byn fick vara med i bredbandsutbyggnaden. Fritidshusen var viktigare än de fastboende.
Ni specificerar inte vad "Service" innebär. Det kan ju vara en mängd olika saker, t ex bibliotek, som jag tycker är viktigt. Det kan
även innebära matbutik, bensinmack, vårdcentral, café. Grönområde kan vara allt från en liten dunge med buskar till skogen.
För mig är skogen viktig.
Jag vill gärna har kvar skog, vilket är anledningen till att jag bosatte mig här, men SVEASKOG och även Västerås stift hugger
allt de hittar varför jag funderar på att flytta härifrån.
För att orten skall vara attraktiv för boende allt framgent krävs att här finns skola, arbete, service och kollektivtrafik.
Jag har tur eftersom jag bor på min arbetsplats och har sjönära läge. Däremot får min man pendla.
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6. Är din hemort gång- och cykelvänlig?

Antal svar på frågan:

(1) Ja

286

64,1%

(2) Nej

143

32,1%

17

3,8%

(3) Antal som ej svarat
Medelvärde

Kommentar

429 (96,2%)

1,33

Antal svar på frågan:

106 (23,8%)

Fantastisk natur.
Skulle behövas fler gång/cykelvägar. Bland annat från Guldsmedshyttan - Lindesberg.
Finns inga speciella cykelvägar men fungerar bra i och runt Vedevåg.
Orten är liten, man kan inte kräva något extra vad gäller cykelvägar. Men om ett större cykelledsprojekt uppstår, så kan
Vedevåg bli en del. Skolvägen från "Snickartorp" via länsvägen till Vedevågsskolan kan vara en riskfaktor. Där kör vissa allt för
fort.
Från norra Fornaboda (travbanan)/snuggan in mot Lindesbergs centrum finns endast liten väggren på riksväg 50. finns varken
gång eller cykelbar väg längs med R50 för att kunna ta sig till centrum. För att nå anslutande cykelväg under R68 in mot
centrum krävs att man cyklar på väggrenen (R50) från Lövåsen och framåt
.
Om det fanns ordentliga vägrenar så gick det ju att både gå och cykla, men som det är nu så får man gå på vägen.
Kan bli mer cykelvänlig!
önskar asfalt
Alldeles för mycket tung trafik i Frövi! Bygg ännu en ny infart till Frövifors så timmerbilarna inte måste åka Fröviforsvägen som
verkligen är trafikfarlig.
Det går att både cykla och gå in till Linde centrum. Dock är R68 något smal och många trafikanter tar inte hänsyn till gående
och cyklande.
dåliga trottoarer/dåliga vägar. Går inte att gå med barnvagn/rullator på trottoarerna som inte går längst Bergsvägen, den vägen
ser alla som passerar genom samhället så den vägen/trottoaren är den enda som hålls ren/fräsch
Bara delvis. Ingen cykelväg mot Rabostan, Ullersätter
Skulle gärna vilja att det sattes upp vägbelysning till "småbyarna" runt bostadsorten.
Nivåskillnader
I Lindesberg saknas en cykelplan. Endast enstaka områden har cykelvägar i någon större utsträckning. Det finns gott om
exempel där korta sträckor saknas, vilket gör hela sträckan obrukbar åtminstone för skolbarn. Alla grundskolor bör ha ett bra
cykelvägnät runt sig och även andra starka stråk bör ha breda cykelvägar, t.ex. mellan Rececentrum, Masugnen, Lasarettet,
Hagaberg, Lindeskolan och Meritor. Nu när det finns elcyklar är det okej också med brantare sträckningar, t.ex. Schröders
backe och Bergslagsbacken.
ploga på gång-och cykelbana bättre på vintrarna ofta och tidigare.
Delvis. Genomfartsvägen som går genom byn är begränsad till 50km/h. Ingen håller hastigheten och jag har varit med om flera
situationer då jag har varit nära att bli påkörd.
skulle kunna finnas cykel och gångväg längst kungsvägen då de är många som går och cyklar längst den vägen.
Många gator är i väldigt dåligt skick, behöver asfalteras om
Tyvärr är trottoarerna under all kritik eftersom det inte har asfallterats efter uppgrävningar för fiber!
Delvis, vissa delar men inte helt och överallt. Vissa korsningar på väg till barnens skola är farliga.
Cykelväg parallellt med riksväg 50 mellan Storå och Guldsmedshyttan skulle vara bra.
Många av oss som bor i Ullersäter har barn. Avståndet till Frövi är inte så långt men vägen känns inte cykelsäker för barn och
unga, så vi sitter och skjutsar dem med bil hela tiden. En cykelväg som följer vägen, alternativt järnvägen önskas.
Finns inga cykelvägar!
Finns inga cykelvägar!
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Skulle behövas asfalteras om på vissa ställen. T.ex idrottsvärlden. Gick med min farfar i rullstol men fastnade i trottoaren så vi
fick gå på vägen istället för att ta oss fram.
Nej cykelväg skulle finnas längs med hela samhället ända ner till folkhögskolan och ner till Ekbackens skola och idrottsplatsen
Köpingsvägen är asfalterad och hålls vintertid väl plogad.
Borde finnas cykelvägar.
Då jag bor i centrala Lindesberg så har jag inga problem med möjligheterna att ta mig runt.
Bor utanför samhället och tvingas cykla längs 249:an. Inte många som håller hastighetsgränsen 90 där inte och inte mycket till
vägren att hålla sig i. Riktigt obehagligt! Försöker samla mod att cykla till jobbet i Fellingsbro men avstår ofta p g a den hårt
trafikerade vägen.
Bor på landet dålig väg till Fellingsbro.
Cyklar på dåliga grusvägar.
Vägen är för dålig.
Vägen är för gropig och dålig.
Behövs cykelvägar ut till landsbygd.
Skulle vilja sänka hastigheten på biltrafiken på vägen in till Frövi pga barn, ungdomar som cyklar o går längst vägen som är
70sträcka.
Ja om man håller sig på byvägarna men att cykla på 249 an är nästan livsfarligt. Smal väg fr. Vedeväg mot Högstaboda. Ingen
kant att hålla undan på. Mycket trafik och mycket lastbilar och bussar. Många timmerbilar som går till Korsnäs Frövi och
Rockhammars bruk.
Landsbygd med grusväg är inget för gång och cykel. Livsfarligt allmänna grusvägar sköts inte på acceptabelt sätt.
Dålig väg.
Levande landsbygd.
Kunde vara bättre med övergångsställe vid länsväg 249 samt cykelväg in till Lindesberg
Inne i samhället är det gång- och cykelvänligt men inte i närområdet.
Saknar gång och cykelväg in till samhället från där vi bor.
Bor strax utanför samhället och måste ta bilen till allt eftersom det inte finns någon gång och cykelväg in till samhället.
Än så länge, om planerna med Bergstäkt går igenom i Vedevåg försvinner alla orsaker till att man bor på landet, då kommer vi
troligen flytta härifrån.
Vi är hänvisade till gatorna som är otroligt dåligt underhållna.
Det finns ont om cykelbanor och trottoarer och gott om allehanda fordon som är ganska vilt körda. Ingen bra kombination om
man är gångtrafikant.
Fellingsbro är lätt att at sig fram i som gångtrafikant och cyklist.....men gator och trottoarer behöverz veKligen få en ny yta.
Torgvägen är förfärlig. Tycker också att man ska se över hur bilisterna parkerar efter bl.a. denna gata. Många gånger parkeras
det alldels för långt ut i korsningar. Är man i behov ev en rullator så är det många gånger väldigt svårt att ta sig fram efterom
trottoarerna är så ojämna.
Finns inga cykelvägar
För dåliga vägar
Behövs bättre fler gång och cykelbanor
Delvis bra. Cykel och gångbana behövs på kungsvägen.
Passerar en del tung trafik i ganska hög fart vilket gör det lite svårt att försöka ge sig ut och cykla
Dåligt underhåll av gator/vägar. Hål som är decimeter djupa förekommer på flera ställen. Cykelbana efter hela Bergsvägen
saknas.
Svar: ja och nej. Från Guldsmedshyttan går två fina gång- och cykelvägar mot Storå. Det är svårare att ta sig söderut från
Guldsmedshyttan. Riksväg 50 är smal och hårt trafikerad, så där känns det mycket obehagligt att gå och cykla. Man blir
tvungen att ta sig fram på sidan om R 50 på Skogsgläntevägen.
Ja men vägen mellan Ramsberg och Hägernäs är under all kritik och har så varit sen jag flyttade hit för 11 år sen.
Fantastisk närmiljö med sjö, skog och gångvägar och möjligheter till fritidsaktiviteter på nära håll.
Beror vad man anser vara gång- och cykelvänlig. Är ju grusvägar överallt förutom inne i byarna. Men det finns ju inte några
gång- och cykelvägar.
Mycket trafik på rv. 68 och höga hastigheter på ramsbergs och fellingsbrovägen.
Grusvägar är ju rätt svårcyklade och gången handlar ju bara om motionspromenader, man kommer ju liksom ingen annan vart.
Finns ej gång och cykelvägar och numera inga vägrenar heller. Vill du gå får du gå på vägbanan
Länsväg 249 är varken gång- eller cykelvänlig som den ser ut idag. En cykel- och gångväg intill 249:an skulle vara guld värd.
för mycket backar
Bor på landet en bit bort från någon att cykla till.
Problem med tung genomfartstrafik och järnväg.
bilistena tror att 70 är minhastigheten på vägen
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Dåliga gator och trottoarer,för mycket tung trafik.
VÄLDIGT DÅLIGT ASFALTERADE GATOR.
Dåligt asfalterade gator.
Saknas cykelvägar
Nej, det är för mörkt på vissa gator, bör förbättras i backen ner utanför asylboendet då det är mycket barn ute och leker på
vägen. Det är även länge sedan man grävde fiber runt villorna och vägarna är inte åtgärdade än??? Stora hål som man kör ner
i och riskerar att skada sin bil. Finns ett stort i korsningen vid Björklida pizzeria tex. vore fint att få det åtgärdat. Även
promenadstråket längs med ängen mellan vattentornet och sporthallen är förstört, asfalten är uppgrävd och det är inte ens
tilljämnat efter, går ej att rasta hunden där längre.
Delvis, ibland måste man gå och cykla på R50.
Gator och trottoarer är dåligt underhållna speciellt Torgvägen stora håll i vägbanan man kör lätt omkull
Gator och trottoarer är dåligt underhållna speciellt Torgvägen stora håll i vägbanan man kör lätt omkull
Trafikerade promenadvägar saknar ljus.
Gatornas beläggning gör att det är farligt att cykla. Stora hål i nästan alla gator har ej åtgärdats o pga detta bara blivit bredare o
djupare.
I tätorten Fellingsbro är gatornas beläggning i ett mycket dåligt skick så att cykla är livsfarligt.
Ganska, däremot är det ganska vanligt att folk går en promenad längs Kungsvägen, runt Skulsta, till idrottshallen och tillbaka
och den biten saknar gång- eller cykelväg på stora sträckor. Det finns en grusväg till Oppboga som börjat hållas efter bättre, det
är bra för där cyklar ungdomar som då slipper cykla längs med stora vägen (vilket ju är farligt).
cyklar inte själv men familjemedlemmarna gör det
cykelväg finns,inte många cyklar på den
Har bl.a. blivit utsatt för en asylsökande som blottade sig. Två till kvinnor i Fellingsbro blev utsatta för samma person. Det
tillsammans med andra incitdenter och att det inte finns någon slags ordningsman här på plats, gör att det blivit mycket otryggt
att promenera. Känslan av trygghet och frihet har blivit otroligt inskränkt.
Cykelbanan tar slut i bergslagsbacken (jobbar på meritor)
Smala vägar, ingen vägren, mycket tung trafik
Det borde vara en cykelväg även mot skolan då många barn cyklar och bilar kör fort.
Gruvhål och dåliga stigar i skogarna runt omkring och bilar/långtradare som kör snabbt längs smal grusväg.
Många kör fort genom samhället inte minst tung trafik. Cykla efter väg 249 är ingen trevlig upplevelse dels pga av hastigheterna
men även att det går mycket tung trafik.
Någon måste göra något åt trafikmiljön i Fellingsbro. Går mycket tung trafik på Bergsvägen, inte ovanligt med timmerbilar osv
som kommer 60-70km tim genom samhället, tänk på stoppsträckan på ett sådant fordon. Vägverket tog bort alla
övergångsställen på Bergsvägen med motiveringen att det skulle "öka trafiksäkerheten" De kanske såg risken med
stoppsträckan? Sänk hastigheten till 30km tim tätort Fellingsbro, samma som Lindesberg återinför målade övergångsställen.
Mycket barn som går över bergsvägen på väg till skolan, även äldre som inte är så snabba över vägen. Bara tur att det inte
hänt mer än det gjort.
Den är bra. Men höga trotoar kanter försvårar med barnvagn.
Gångbron över Arboga ån borde lagas
Känns lite otäckt när man ska passera bergsvägen då det ej finns övergångsställe med vita streck och skyltar...
Mycket fina skogsvägar och grusvägar
gångbanorna helt okey men ej cykelvänligt
Saknar vägbelysning.
Det är ju mest smala grusvägar, finns inget anpassat för att gå och cykla...alltså kan jag inte säga ja, men å andra sidan det är
ju inte speciellt mycket trafik..
Grusväg
På mindre vägar, inte på större vägar (t ex RV 68)
Mycket tung trafik i Ramsberg på smala vägar
Timmerbilar och annan trafik kör alldeles för fort i området
Gatubelysning är under all kritik. Svårt att få lampor lagade, kan ta en vecka efter rapporterat ärende
Gatlyktorna är titt som tätt trasiga och detta verkar inte kontrolleras.
Många fina vägar finns kring Ramsberg. Det är dock inte helt säkert för barn att transportera sig mellan olika platser, eftersom
markerade
Inte för små barn som skall från norra änden av byn till skolan och åter. En gångväg från kiosken ca till Solkullen/affärn vore
inte ur vägen för deras skull.
Jag cyklar året om fast jag är ensam om detta i min bygd. Riksvägen 68 intill Lindesberg är inte cykelvänlig. En cykel/gångbana
från Ramsberg till Storå vore idealiskt.
Grusvägar
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7. Vad krävs för att du skulle resa mer kollektivt?

Antal svar på frågan:

399 (89,5%)

<i>Välj ett alternativ.
(1) Billigare resor

98

22,0%

222

49,8%

(3) Närhet till hållplats

79

17,7%

(4) Antal som ej svarat

47

10,5%

(2) Tätare trafik

Kommentar

Antal svar på frågan:

112 (25,1%)

Att bussen tog kortare tid. Det tar dubbelt så lång tid som med bil.
5 km till närmaste hållplats.
Flera avgångsturer.
Få turer för buss i Ramsberg!
Framför allt sen eftermiddag och helger
Jobbar olika tider.
Närheten till hållplatsen är i dag acceptabel. problematiken är kring säkerheten då man måste gå längs med väggrenen (R50)
för att ta sig till platsen.
.
både tätare trafik o billigare resor. månadskort, jämför med hur långa sträckor SL-kortet gäller. Har ej fått någon info om
kompletteringstrafiken.
Snabbare bussförbindelse med Örebro. Nu tar en enkel resa ca 50 min med buss och 30 med bil. Det borde gå några bussar
som inte tar omvägen om Södra Dylta där det inte går på och av många människor. Antingen en snabbuss som går riksväg 60
eller en buss som tar av i Ervalla direkt till Ölmbrotorp.
Kollektivtrafik saknas
där jag bor går endast skolbussen !??
F.n. har vi endast skolbussen som går 2 ggr / dag. Detta innebär att du måste klara dej på egen hand. De som bor på
flyktingboendet Östanby går dagligen in till centrum. Övriga åker bil eftersom alternativ inte finns.
Det går bara en buss på morgonen.
kommer aldrig åka kollektivt om inte järnvägsstationen öppnar igen i Fellingsbro
Tågtrafiken viktigast och möjligheten att ta sig till påstigningsställen.
Jag reser mest tjänsteresor till Stockholm, Västerås och Örebro. Den långa bytestiden i Örebro är mitt största problem (och att
bussen till Arboga är för långsam och kör för krokigt för att jobba på).
mer busstider på kvällar och helger.
Färre invandrare på bussarna.
tycker även det skulle vara bra om de skulle vara något tåg stop här. de går även ingen buss in till Örebro på helger vilket är
dåligt.
Svårt med tider som passar...
I dagsläget tar jag mig till jobbet utan problem med kollektivtrafiken men får tyvärr inte till hemvägen på ett vettigt sätt. Så i
nuläget är jag hänvisad till egen bil.
Jag skulle åka mer kollektivt om det var bättre tider
Att buss 351 går till Arboga Teknikpark (Åsby industriområde)
Till Örebro lördag och söndag.
Tågen har slutat gå här. FIASKO för oss skattebetalare.
Tåg
Skulle gärna ta tåget till Örebro ibland om det var billigare, nu känns det enklare att åka bil eftersom det är så pass dyrt med en
tågbiljett

14 av 46

2016-06-20 12:05

Websurvey by Textalk

https://websurvey.textalk.se/se/report.php?reportID=83867&admin=1...

Kollektivtrafiken måste anpassas till fler än 7-16 arbetstider.
Egentligen inte tätare trafik för det är ganska bra, men trafik på helger och en buss hem på senare kväll fredag lördag så att
man även skulle kunna stanna och se på bio i Örebro
Möjlighet att åka lite senare hem
Cirka 500 meter till närmaste busshållplats. Sällan trafik utom skoltid.
Då jag har körkort och bil så har jag inte behovet av kollektivtrafiken som läget är nu. Dock så skulle jag garanterat åka mer
kollektivtrafik om det gick tätare.
Hellre cykel än buss för min del.
Förut gick det buss 1 gång i veckan onsdagar nu är det bättre.
Åker med egen bil till tätort för att göra inköp.
Billigare resor, mer avgångar (tätare).
på helgerna
Nöjd med busstrafiken. Har lagom nära till busshållplats. Det kostar en del. Kanske finns pensionärsrabatt.
Har 5 km till en vanlig hållplats, kan åka 1700 m från bostaden kl 07.30 med skolbuss
Priset påverkar självklart. I dagsläget är det billigare för min del att ta bilen till jobbet vilket avgör vad man väljer för färdmedel.
Hade det gått tätare bussar kanske man hade valt att åka ibland men det går inte att matcha arbetstiderna
Tågstopp
Det finns inget tåg som stannar i Vedevåg. Det är den viktigaste frågan när det gäller kollektivtrafiken.
Om tåget stannade i Vedevåg skulle jag slippa ta bilen till Frövi för att ta mig till Örebro med tåget.
En senare buss från Örebro än 21:30 fredag kvällar.
Först och främst ska tågen stanna. Sen ska det vara tillräckligt många tåg/vagnar att man slipper stå på resan.
Tågstopp och busskurer på de busshållsplatser som finns idag. Gärna med belysning så man slipper stå i mörker efter vägen i
en tätort.
finns inget annat än bil
Möjlighet att åka tur och retur
1 buss per timme där man ofta behöver vänta 30-45 minuter i Frövi för byte lockar inte till att resa kollektivt.
Tycker att pensionärerna borde få gratis buss till Lindesberg, Örebro och Arboga. Finns flera kommuner där pensionärerna
åker gratis med kollektivtrafiken det bord Lindesberg också ha.
Några helgbussar till Örebro,gärna lite senara på kvällen från Örebro.
bussar Lördag till Örebro
Bättre kommunikationer skulle öka mitt resande.
Önskar åka tåg från Fellingsbro men måste ta bilen först till Arboga.
Önskar att det var möjligt att tågpendla mellan Fellingsbro och Örebro. Även Fellingsbro och Arboga/Köping.Viktigt att det finns
fungerande kollektiv trafik på helgerna.
Bättre helgtrafik.
I samtal med trafikplaneringsansvarig på Länstrafiken framförde jag synpunkter på de fåtaliga turerna mellan Fellingsbro och
Örebro, särskilt helger. Svaret blev: "om ni inte utnyttjar de avgångar ni har, så ska ni inte tro att ni får några fler." Med andra
ord: fellingsbroare ska hålla sig hemma på helgerna och inte klaga. Linje 351 har förbättrat tillgängligheten till Arboga och
tågtrafik, men vi vill fortfarande ha ett tågstopp i Fellingsbro. Detta skulle underlätta jobbpendlare och skulle öka attraktiviteten
hos Fellingsbro som bostadsort för pendlare. Fellingsbro har det i särklass bästa geografiska läget för pendling i Lindesbergs
kommun och det kunde vara på tiden att politiker i kommunen insåg det. Lindesberg är inte centrum av världen.
Se kommentar till fråga 5. Det som är viktigt är flera möjligheter att resa från Linde/Örebro på kvällstid.
Samt billigare resor, det är svindyrt.
Vore önskvärt med kollektivtrafik som ansluter till Tåg i Storå
Har 17km till närmsta busshållplats ( Ramsberg) finns överhuvudtaget ingen kollektivtrafik alls till eller från kloten i någon
riktning. Tycker det är konstigt att det inte finns kollektivtrafik mellan gränserna. Typ Kopparberg -Skinnskatteberg.
att hållplatserna är fler.
Finns inte ens kollektivtrafik till Linde eller hem.
Men inget jag förväntar mig av boende i Gammelbo!
Kollektivtrafiken till/från Ramsberg går inte att kombinera med tågpendling. Man måste ta bilen till tåget, så arbetspendling med
tåg måste kombineras med bil (fråga 4)
Kollektivtrafiken till/från Ramsberg går inte att kombinera med tågpendling. Man måste ta bilen till tåget, så arbetspendling med
tåg måste kombineras med bil (fråga 4)
Kollektivtrafiken stämmer ej med dagens varierade arbetstider, tex natt, kväll o helgarbeten
För att inte ta bil till Lindesberg behövs både billiga resor och tätare trafik
Anropsstyrd flextrafik.
Svårt att uppnå när man bor på landet.
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Tågförbindelser
att bussen stannar där det finns resande inte bara på hålplatset
Att det finns kollektivtrafik överhuvudtaget
Lindesberg-Arboga bussen borde kunna gå ända till ÅSBY industri område (Arboga Teknikpark) för att få fler att åka kollektivt
från Fellingsbro
Alla tre alternativen
Saknar bussar till Örebro på helgerna
Det tar för lång tid att pendla till Eskilstuna
Tågstopp
Tågstopp
Tätare trafik med Örebro på kvällar o helger. Som det är f.n. är det svårt för boende i Örebro att se någon vinst med att flytta till
Fellingsbro. De vill ha täta förbindelser även under icke arbetstid.
Tätare trafik helger o kvällar
Jag reser en del redan men det är 1-2 timmar mellan bussarna ofta.
man tar hellre bilen då man kommer fram dit man ska
Dålig trafik över Oppboga/Rynninge. Drabbar mig som student.
Att tågen stannar i Vedevåg
Bussar som går till och från Örebro på helgerna också. Tåg som stannar i Fellingsbro!!!!!!!
Landsbyggden har 2 turer oftast.
Frågan blir ju nästan som ett skämt! Vi har ju endast skolskjutstider. Då kan man inte åka till affären, vårdcentral tralla etc. Man
kan inte ta sig tillbaka inom rimlig tid. En busslinje över Ringaby mot Örebro och Ullersätter, Lindesberg vore ju fint.
vid högtrafik så skulle jag önska att de kunde gå en gång i halvtimmen.
Kvälls- och helgturer. Jobbar oregelbundna tider så buss till Örebro är inget alternativ.
Jobbar där jag bor, så är inte beroende av kollektivtrafik. Helger går det inga bussar ändå.
2 kilometer till hållplats med något tätare trafik (dock jämförelsevis gles trafik). Finns hållplats 100 meter bort men endast
enstaka tur morgon och eftermiddag på vardagar.
Jag har bara 5km till jobbet. Dock är inte hela belyst. Och med alla konstiga människor som rör sig ute vill jag varken cykla eller
gå själv den vägen när de är mörkt eller kallt.
Pendel till Arboga?!
Tågresa skulle få mig att seriöst överväga att åka kollektivt. Buss till Örebro på Käglanvägen är inte ett säkert alternativ.
Bättre avgångar och snabbare färdsätt.
Senare bussar på kvällarna
Finns inget bra alternativ med pendling mellan Köping och Fellingsbro. Bussbyte i Arboga är inget alternativ för mig,
direktansluting via tåg hade varit ultimat.
Buss till Örebro på lördagar och söndagar Tåg till Stockholm
Jag pendlar till Eskilstuna och busslinjen mellan Arboga och Fellingsbro är inte synkad för de tåg som går mellan Arboga och
Eskilstuna.
Till och från alla byar i kommunen
Tågstopp i Vedevåg eller bättre kvällsturer med buss
Fler kvällsturer till / från Örebro och på lördagar
Tidtabell måste hållas. Tåg får inte ställas in utan ersättningsbuss.
Att det går bussar!!!!
Och tätare trafik...
Finns inget alternativ till bil
Bussförbindelse mellan Gammelbo och Storå, alt. Gammelbo och Lindesberg är obefintlig. Bra tågförbindelse från Storå, men
det krävs bil (25 km) för att ta sig dit.
Det krävs alla tre alternativen
Det ända möjlighet är att åka med skolbuss eller cykla till Ramsberg.
3 km till hållplats idag samt en restid på mer än 3 timmar enkelväg till mitt job med kollektivtrafik
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Antal svar på frågan:

(1) Ja

34

7,6%

(2) Nej

195

43,7%

(3) Antal som ej svarat

217

48,7%

8b. Har du färdtjänst?

(1) Ja

Antal svar på frågan:
2

0,4%

(2) Nej

251

56,3%

(3) Antal som ej svarat

193

43,3%

9. Om ja på någon av frågorna 8a eller 8b, hur ofta nyttjar du
kompletteringstrafiken/färdtjänsten?

Antal svar på frågan:

(1) Varje vecka

3

0,7%

(2) Var 14 dag

1

0,2%

(3) En gång i månaden

4

0,9%

(4) Antal som ej svarat

438

98,2%

229 (51,3%)

253 (56,7%)

8 (1,8%)
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Antal svar på frågan:

431 (96,6%)

<i>Kryssa i ett eller flera alternativ
(1) Natur

363

81,4%

(2) Kultur

54

12,1%

98

22,0%

171

38,3%

(3) Bygdegård/samlingslokal
(4) Lokala föreningar
(5) Café/krog

27

6,1%

133

29,8%

(7) Annat

46

10,3%

(8) Antal som ej svarat

15

3,4%

(6) Lindesberg/Örebro

Annat:

Arboga
Arboga
Arboga
Arboga
Biblioteket i Ramsberg mm
Bor halvtid i Stockholm
Biblioteket
Butiker
Bibliotek, Apotek, vårdcentral och mataffär.
Centrum
djungelgym
ekbackens gymnastiksal
egen tomt
Fellingsbro folkhögskola
Finnåker
Gym
Hemma
Hemma
Hemma
Hemma
Inte Örebro
i Ramsberg
Ishallen
idrottshall
Idrottshallar i frövi
Jobb
kyrkan
Kopparberg/Ludvika
Kopparberg/Ludvika
Kyrkan
Kyrkan
Kyrkans aktiviteter
Lekpkatser
Lekparker
Mycket vid idrottsplatsen (många föreningar är aktiva där också), sen vistas jag normalt i Arboga och Örebro, i stort sett aldrig i
Lindesberg.
Matbutik
Riddarhyttan/Skinnskatteberg
Svenska kyrkans öppna verksamhet för barn
Sommarstugan i Ullersätter
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Smedvallen idrottsplats
Skolan, hemma, hos kompisar
Trädgård
Örebro ingen Linde
plus 3 tomma svar

Kommentar

Antal svar på frågan:

46 (10,3%)

Lokal mötesplats mycket viktig!
Tidigare var vi ofta på biblioteket.
.
Skulle gå mer promenader om det gick lättarre att undvika den tunga trafiken och det fanns några grönområden.
Örebro
Då de inte finns så mycket att göra här åker jag hällst till Örebro eller Linde.
Många gator är i väldigt dåligt skick, behöver asfalteras om
Det finns inga trevliga miljöer att vistas i
Önskar mer varierad kultur utanför Lindesberg
Barnens aktiviteter är viktiga för vår familj och vi är gärna med och arbetar i föreningar och vid olika arrangemang. Svamp- och
bärplockning samt jakt på vår egen mark är en riktig livskvalitéhöjare.
Att inte förglömma
Trivs bäst i den miljön.
Teatern i Vedevåg är en viktig samlingsplats. Idrottsföreningen är aktiv men idrottsplatsen och elljusspåret förfaller.
Besöker gärna de evenemang som ordnas i samhället som loppisar, julgransplundring, Vedevågsloppet m.m. Kul att det ordnas
så mycket på herrgården också.
Tyst natur och frånvaron av tung trafik på de små vägarna är orsaken till att min familj flyttade till Vedevåg.
Skogen Idrottshallen gamla matsalen
Finns inget annat.
Men hemmet är ändå viktigast.
I lokala föreningar förläggs möten hemma hos varandra eller i kyrkans lokaler. Andra typer av möten och kurser är ofta förlagda
till Lindesberg eller Örebro.
Sång och musik har hög prioritet för mig.
Hemmiljön och naturen eller kyrkan. När det inte finns något utbud får man hitta på något själv
Saknar en alternativ matbutik, Ica tex. Hemköp behöver konkurrens.
Lindesberg/Örebro vid större inköp som skor och kläder o dyl.
På folkhögskolans finns möjlighet att äta gemensamt och lyssna på olika föredrag. Här finns hörslinga så alla kan höra och
delta.
Tidigare hade jag inte färdtjänst och jag lär inte ha den permanent; så tidtabellerna är fortfarande viktiga för mig.
är mycket ute och det finns fina områden här i fellingsbro i ekbackens gymnastiksal så finns det många bra aktiviteter för barn
FGoIF
Finns inte så mycket att vistas i.
Lekparker borde prioriteras högre, samlingsplats för både vuxna och barn.
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Att ha bra kommunikationer med Örebro är viktigare, eftersom det är nästan lika långt som till Linde, men betydligt större utbud
av allt. Att resa kollektivt till Arboga till hyfsat pris vore trevligt och nära, men pga länsgräns så blir det dyrt. (Arboga har ett
badhus med varmt vatten och vettiga priser i entréavgift)
härligt att det finns idrottsaktiviteter de bygger på frivilliga som ställer upp och är ledare. De är toppen!
Prästryggens badplats och promenadstråk längs vattnet mellan reningsverket och hamnen i Frövi och promenadstråk längs
Arbogaån. Lekplatser. Bibliotek.
Gym, gymnastiksalar, fotbollsplan och ishockeyhallen.
Örebro, finns inget i Fellingsbro.
Energikällan
Behöver ett café i fellingsbro
Saknar restaurang /pub samt biograf.
Skulle gärna ha närmre till kulturhändelser, nu händer det mesta i Örebro.
Bibliotek är mycket mer än bara förvaring av böcker på landsbygden
Örebro är arbetsplats
Enda stället där någon form av aktivitet finns är i Svenska kyrkans regi. Skogen har varit min miljö men inte nu längre pga ökat
rovdjursinslag
Eftersom Ramsberg inte längre har något bibliotek, finns ingen kultur kvar. Endast Svenska kyrkan tänker på sina
skattebetalare.
Vi är mest ute på egna strövtåg + vandringsleder. Deltar även på många av de kultur-arrangemang som ordnas för barn i
Lindesberg. Jag önskar dock att liknande aktiviteter kunde ordnas även i Ramsberg och andra mindre orter, så att fler barn
kunde ta del av de aktiviteterna.
Natur i form av stor vuxen skog, INTE HYGGEN!!!
Linde ligger knappast "runt min ort". Kulturutbudet i klassisk mening är tämligen magert. Något Café eller liknande finns inte.
Café/krog vore en dröm
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11. På vilket sätt kan din ort utvecklas för att höja värdet av att bo i Lindesbergs
kommun?

Antal svar på frågan:

329 (73,8%)

<i>Kryssa i de tre viktigaste alternativen där 1 är viktigast och 3 är minst viktigt. Du kan bara kryssa i en 1:a, en 2:a och en 3:a.
1
(1) Aktivitetsområde t.ex. bollplan, ishockeyplan
(2) Park
(3) Badplats

2

3

Inget
svar

60
53
44
289
13,5% 11,9% 9,9% 64,8%
24
43
33
346
5,4% 9,6% 7,4% 77,6%
67
63
35
281
15,0% 14,1% 7,8% 63,0%

(4) Café

25
46
48
327
5,6% 10,3% 10,8% 73,3%

(5) Lekplats

24
37
35
350
5,4% 8,3% 7,8% 78,5%

(6) Kulturscen

28
23
34
361
6,3% 5,2% 7,6% 80,9%

(7) Utegym

24
30
34
358
5,4% 6,7% 7,6% 80,3%

(8) Dansbana

8
20
21
397
1,8% 4,5% 4,7% 89,0%

(9) Annat

Kommentar

68
9
37
332
15,2% 2,0% 8,3% 74,4%

Antal svar på frågan:

172 (38,6%)

Mötesplatser på vintern, ökade öppettider på kvällstid på bibliotek.
Den svarande har satt tre stycken 1-or på Cafe´, Kulturscen och annat där densamma lämnat följande kommentar Ny
anläggning för Ridskola och ryttarklubb. För Hästsport.
Mötesplats nära bostad mycket viktig.
Den som besvarade enkäten har satt Kulturscen som nr 1 och Aktivitetsområde som nr 2 och nr 3.
Badplats, café, dansbana
Kulturscen
Ridhus önskas.
En pub att gå till på kvällen.
Önskar en Park.
Affär, kiosk, busstrafik.
Vi har det jag önskar.
Äldreboende geriatrisk avdelning
Vi vill få tillbaka biblioteket. TACK!
Ungdomslägenheter
Stora affärer
Affär
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Tågstopp, näringsidkare.
Train stop, companies
1. Tågstopp i Vedevåg. 2. Ge oss tillbaka vårt servicehus, "Mosebacke".
Mindre invandrare.
.
Vi saknar biblioteket. En utmärkt plats att träffas på
Varför inte göra parken vid bästerplan till inhängnad lekpark eller en finare park med sittplatser och odlingslådor/grillplats. Vore
trevligt för området.
Förändra Norrtullstorget så det blir "levande" igen. Blev ju helt dött när Ica flyttade stora entrén. Som pensionär skulle det
kännas fantastiskt bra om kollektivtrafiken subventionerades för oss, precis som så många andra kommuner har gjort. En liten
kompensation för den höga pensionärsskatten! Det skulle iaf öka motivationen att bo kvar.
Rusta upp eller ta bort de fallfärdiga stugorna bakom råsshallen. Stöd storådalens SK med rust av div lokaler. Vi har en stor
ungdomsverksamhet som älskar att träna flera dagar i veckan. När det är dags för längdhopp får barnen först dra upp ogräs ur
sanden.. Vi måste satsa på våra barn och stötta dem i deras fortsatta lust att röra på sig! Utegym!
Strandpromenaden borde byggas klar så man kan gå längs sjön i Hela Frövi och inte som nu längs Kofallsvägen, sen vidare till
Vibyn och vidare till Hinsebergsbron, som MÅSTE komma tillbaks snabbt. Vid utfarten från Fröviforsvägen mot Väringen finns
ett fint område där det kunde gå lätt att ordna promenadväg och sittplatser. Där skulle bli fint om de flesta träden fick stå kvar.
Det är ett mycket vackert område där ån rinner ut i Väringen. Blev en fin park och går säkert inte att bygga på för det ligger lågt.
Ridhus
Lekplatser centralt med café i närheten skulle locka många småbarnsföräldrar. Bad i närheten ännu bättre. Loppholmarna
borde tas vara på.
Bättre kollektivtrafik
Ett biliotek som samlingspunkt för kunskapsutbyte och social samvaro är ett måste i en liten ort utanför centralorten.
Då skolan i Gusselby fanns bedrevs det luftgevärsskytte i skolan. Där samlades byns ungdomar. Nu finns ingen skola, endast
en älgskyttebana. Och ingen bryr sig..... Till skolan fanns en bollplan. Den befinner sig numera på privat mark. En del
ungdomar syns där ibland. Om det är OK eller ej är okänt. Då alternativ saknas tar ungdomar egna initiativ - ibland bra, ibland
mindre bra. Tänk vi har EN ny lekplats i byn. Men i gengäld togs en lekplats bort ??
Bättre underhåll av de anläggningar som finns
Tätare kollektivtrafik. Nu måste man skjutsa och hämta barnen när de har aktiviteter i tex. Lindesberg. Sista bussen går 16,20
ut till Spannarboda.
Allt detta finns redan i Fellingsbro men skicket på det är botten. Det inkluderar de nyrenoverade lekplatserna som har trä flis (ja,
trä) som underlag
Vistas mindre i Lindesberg numera p g a bristande utbud och en undermålig stadsmiljö. Stadsmiljön kan förbättras med bättre
byggnadsvård och mer genomtänkt stadsplanering. Riv landets fulaste byggnad; parkeringshuseländet vid centralen! Röj
Kyrkberget och gör strandpromenaden mer attraktiv. Köp tillbaks stadshotellet och driv det proffessionellt. Satsa på att etablera
fler företag och utveckla besöksnäringen för att skapa välstånd och arbetstillfällen.
Badplats vid Loppholmarna är det absolut viktigaste. Det skulle ge liv i staden på sommaren och därmed lägga grunden för nya
företag i turistbranschen och fler restauranger. I övrigt ser jag främst behov av cykelvägar, parkeringsplatser och framför allt en
tydlig plan samt ordning och reda i trafikplaneringen. Identifiera och prioritera viktiga gång- och cykelstråk, se därefter till att det
finns tillräckligt med lättillgängliga parkeringsplatser (t.ex. genom att ta betalt efter 2 timmar).
Färre invandrare
Det skulle vara toppen om de skulle finnas nå aktiviteter som bowling eller bio.
Badplatsen vid Viken behöver ses över och rustas upp, t.ex. ta bort gamla dåliga träd, rusta utedass, mer sand, röjas längs
hela stranden
Många gator är i väldigt dåligt skick, behöver asfalteras om
En ganska dum fråga. Det mesta finns ju redan men en dansbana på varje ort vore väl kul.
Äldreboende
ALLT d.v.s. ingenting satsas i Fellingsbro. DET MESTA - nästan allt går till Lindesberg.
Komunen måste ta större ansvar och inte låta ytter orterna förfalla och inte bara investera i Lindesberg
Inomhusbadet vid skolan skulle användas både för fritidsaktiviteter samt för.skolans simundervisning istället att som nu bussas
till Lbg. Invandrarnas vattenvana skulle förbättras och även vuxna skulle få möjlighet. Fellingsbro har en tradition att använda
bassängen som det lilla extra för våra barn.
Inomhusbadet vid skolan skulle användas både för fritidsaktiviteter samt för.skolans simundervisning istället att som nu bussas
till Lbg. Invandrarnas vattenvana skulle förbättras och även vuxna skulle få möjlighet. Fellingsbro har en tradition att använda
bassängen som det lilla extra för våra barn.
Vi har ett jättefint utomhusbad i Fellingbro. Rusta upp duschar mm och gör mer reklam att det finns. Bodde i Örebro innan jag
flyttade tillbaka och det var många örebroare som inte visste att det fanns bad i Fellingbro.
Bra kommunikation är AoO för att locka hit fler invånare. Att kommunpolitikerna förstår och gör byggden attraktiv att bo och
verka i, såsom företagarvänligt, service, bra skola, gynna föreningslivet mm.
Att bassängen vid idrottsplatsen får vara kvar är oerhört viktigt
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Utbyggt bredband utan alltför stora anslutningskostnader.
Utnyttja sjöar för attraktivt boende.
Jag vill se ett allaktivitetshus i kommunen där även föreningar sammlas.
Bostäder för alla, tänker främst på våra äldre som vill bo kvar i samhället men vill lämna sin villa. Aktiviteter för barn och
ungdomar är mycket viktigt för ett trevligt och livskraftigt samhälle.
Bättre vägar.
Vill gärna ha ett utegym vid brandstationen. Gärna en pub också.
Parkeringsplatser vid Grönboda.
Parkeringsplatser vid Grönboda.
Parkeringsplats på Grönboda.
Vore trevligt om Storåbadet kunde göras i ordning.
En önskan att få tillbaka badplatsen i Storå.
aktivitetsområden så barn o ungdomar har nåt att göra,.Badplkats behövs så dom kan lära sig att simma. park är alltid trevligt
Vedevåg har en upprustad badplats men hur går det i Lindesberg. Är det fortfarande Pälsärmen som gäller. Vacker sjö i
Lindesberg men dåligt med bad. Nödvändigt. Men mycket bra har ordnats lindesjön runt, Kyrkberget. Mycket idrott. Arenan. Ev
nybygge Norslunds ridskola mm. Så centralorten har fått mkt för våra skattepengar. Vi får jobba för att politikerna inte utarmar
småorterna mer än vad som skett.
Seniorboende
Seniorboende saknas!!!
Mer aktiviteter för de äldre (över 65 år).
Seniorboende, helst Grönboda.
Seniorboende, gärna runt Grönboda.
Bostäder för aktiva seniorer, som vill flytta från stor villa till någon mindre bostad.
Möjlighet till ett bra och nära till olika aktiviteter för alla i området.
Kolla privata entreprenörer så de sköter driften bättre. Kommunal kontroll.
Med mer naturliga miljöer.
Rör inte "våra" anläggningar här i FELLINGSBRO.
Vi har nästan alla dessa saker i Löa.
Viktigt att allt inte centraliseras som de gör i dagsläget...
Det är viktigt att lekplatsen, badplatsen och idottsplatsen sköts om. Det vore önskvärt att kommunen tar ansvar för skötseln
som nu till stor del sköts av ideélla krafter.
Badplats finns ju redan men det är ju inte kommunen som sköter denna utan det bygger på frivilliga insatser. Det tycker jag är
skandal. Kommunen ska naturligtvis sköta det enda badet vid Vedevåg.
Jag tycker att tågstopp och cykelväg längs genomfartsvägen till södra måle-vägen är viktigast.
Tågstopp
Höja värdet kan göras genom att ej tillåta tung industri som bergtäkt.
Det behöver byggas 60+ boende för det finns inget i dag.
Tågstopp
Möjligheter till fiske. Tillräckligt med affärer samt övriga näringsidkare.
Ett kommunalt gym i skulle uppskattas av alla som tränar i anslutning till skolan. Lokal skulle kunna anläggas på grönyta
bredvid idrottshall och duschar m.m. i skolan skulle då kunna användas för tvagning.
Annat= Aktivitetsområden i vidare begrepp än planer för bollspel. EX. Skidbanor, motions banor, gångbanor, kartlagda områden
som kan utnyttjas för sport och friluftsliv.
Service inrättningar, vårdcentral ,tandläkare ,livsmedelsaffärer ,bank ,äldreboende i alla steg.
Bra lokaler för förenings- och kulturverksamhet som ligger centralt
I Stripa Gruvmiljö finns en stor utvecklingsmöjlighet som kan komma många till fördel. Intressant som kulturarvsplats, som
arbetsmiljö, scen för evenemang, naturpark, aktivitetsplats för alla åldrar, m.m. Snälla Linde kommun, satsa ordentligt på
Stripa!
Vet att polisen tillbringar många timmar i Fellingsbro men vi skulle beöva vår egen polis. Jag tror moralen skärps om man har
plisen nära.
Låta gamla gympa hallen vara kvar likaså matsalen
Vägförbättring
Klippt grönområde vid Brogården gärna några parkbänkar
Viktigast är jobb i form av mindre industri eller kontorsarbete
Viktigt är också: Bibliotek, vårdcentral. Bra belysning på gång och cykelvägar.
Fiber tycker jag är viktigt.
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Senior/äldreboende
Ett tågstopp i Fellingsbro är det viktigaste. Vi är trötta på att höra att det inte går - uppenbarligen kan man köra persontåg
genom Fellingsbro när det passar - då går det att stanna också. Möjligheten att åka exempelvis rälsbuss mellan Frövi och
Arboga skulle gynna även lindesbergare.
Viktigt är att museet organiseras så att samlingarna/resurserna kommer till sin rätt. Det är rimligt att det som har med tätorten
att göra (skolor,handel,sjukvård,rättsväsende . . .) visas i Lindesberg. Det som har med bergshanteringen att göra bör visas i
den norra kommundelen, helst i Stripa Gruvmiljö, som är industriminnesmärke.
Fixa vägen som är oerhört eftersatt. Jag pratar om den mellan Ramsberg och Hägernäs.
Allt finns utom "spontan"-mötesplats typ kiosk,centrumhus,bibliotek
Bibliotek
I Ramsberg finns redan en hockyrink, fotbollsplan, löpspår (i dåligt skick) runt fotbollsplanen med plats för både höjdhopp och
längdhopp (finns nog inga grejer kvar längre dock) Gammal tennisbana och paddock allt samlat på samma ställe. Men allt i
dåligt skick förutom paddocken. Eftersom det är det ända som tycks användas. Det finns även en utedansbana, och en aktiv
skytteklubb. Det som fattas är tränare och engagemang att starta upp träningar för det som redan finns möjlighet till. Vilket gör
att barnen får åka till större orter för att träna. Så det finns många möjligheter, men som jag har uppfattat (kan ha fel)så är det
bara två aktiva föreningar på orten och det är ryttarföreningen och skytteklubben.
Bättre kollektivtrafik t.ex. flexibussar.
Bibliotek är viktigt
Närproducerad mat, lokalt slakteri, fina naturområden.
Bibliotek vore trevligt
Kommunalt ridhus
Jag tycker att sporter som inte spelas eller tränas på Lindesbergs arena blir bortskyfflade och får inget stöd alls av kommunen
gör att utvecklas
I själva Gammelbo behövs ingen lekplats, och bad har vi som behöver anslag för upprustning av omklädningsrum. Kulturscen
har vi i Ramsberg på Kölnberget och i församlingshemmet, så det behövs inte fler, men sannolikt stöd för drift av Kölnberget!
En park vore ju närmast löjligt.
Biblioteket vi hade lade ni ned. Varför? Ge oss vår kulturscen tillbaka! Bollplan, badplats, lekplats och dansbana har vi redan.
Större upptagningsområde för Ramshyttans skola.
Biblioteket vi hade lade ni ned. Varför? Ge oss vår kulturscen tillbaka! Bollplan, badplats, lekplats och dansbana har vi redan.
Större upptagningsområde för Ramshyttans skola.
Bibliotek med samlingslokal och kulturscen saknas Badplats: Kommunen sköter inte underhållet av badplatsen i Gammelbo(
Långa Sand) Gammelbo byalag håller den vid liv med ideella krafter och egna pengar.
Tycker att det mesta är viktigt
Tillgång till FIBER även för oss som bor utanför 50-skylten. Men det ska ju inte vara dyrare för oss än för de som bor i Linde att
få in det i huset. Samt gång- och cykelväg mellan Frövi och Fellingsbro. Tack på förhand.
Behov av företagslokaler samt hyreslägenheter.
bra väg in till centralorten
Bättre kommunikationer
Samlingslokaler
Satsa på det uppväxande släktet.
Ett naturligt parkområde finns mellan Storå och Guldsmedshyttan. Dock skulle det behöva gallras rejält. Många träd är gamla
och ramlar snart. Ett mindre parkområde skulle kunna iordningställas vid f.d. Lysmasken.
sätt en glasskål över badbaljan i Fellingsbro så badsesången blir längre rusta isbanan bågskyttebana
Fin badplats finns. Dansbana finns. Bygg ett äldreboende eller öppna Solkullen Saknar in o utegym. Informationsdagar.
Det viktigaste för Fellingsbro är nybyggnation av lägenheter/hus som är anpassade för äldre. Det bor massor med pensionärer i
sina villor. Om det fanns mer praktiska alternativ för oss kunde vi sälja våra villor och få en stor inflyttning av familjer som kan få
ett bra och billigt boende. Det skulle betyda mycket för att kunna behålla och utveckla servicen i samhället.
Fler hundlatriner behövs, många gator som saknar. Korsningen Kvastav/Hemv samt sträckan Idrottsv/Kvastav till
Idrottsv/Hemv.
Fellingsbro är ett stationssamhälle utan station. Pendeltågstrafik skulle väsentligt öka ortens attraktivitet.
Fellingsbroare är ett promenerande folk. "Skulstarundan" går runt samhället men är asfalterad hela vägen. Orienteringsklubben
har - med bidrag från en lokal förening - grusat en promenadstig som en kortare sträcka går parallellt med stora vägen. Bra
initiativ så slipper hundar och barn dela väg med bilarna, för att inte tala om all tung trafik som går över Käglan. Alternativ 2 är
ett önskemål om fler "ofarliga" promenadvägar.
Bastu o bad inomhus vintertid. Renovering av omklädningsrum vid utebadet.
Café finns. Hockeyarenan används som dansbana. Parker finns även om de skulle kunna utvecklas. Samarbeta gärna med
våra pensionärer, de är grymma på att ställa upp och hjälpa till (se Knytgubbarna i Fellingsbro på Facebook).
Gymnastikhallarna är ganska bedagade.
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Utveckla badplatsen och marknadsför den! Samarbeta med Folkhögsskolan gällande film o teckenspråk. Skapa kulturella
aktiviteter för alla åldrar i samarbete med dem.
fler radhus, lägenheter som de som inte vill bo i villa kan flytta till då de vill sälja. Då kanske fler barnfamiljer skulle kunna flytta
hit. ett ställe där motorintresserade ungdomar kan samlas ett matställe eller cafe vore trevligt det hade vi förut
Bättre kollektivtrafik även på helgerna så man inte bara tar sig till Frövi...
Köpmarknad typ " billiga Niklas"
Vore på sin plats att höja Fellingsbro till den ort hon verkligen är. Här finns en järnväg som går genom samhället. Under 10 min
till motorväg. Ca 30 min når man över 1 miljon av Sveriges invånare med bil. Pris på hus och mark ligger 30-50% under
Arboga. FELLINGSBRO är en HOTSPOT på kartan.
Mer badplatser ute i naturen! Fixa iordning en ordentlig badplats vid t.ex. vid Oppboga då många ungdomar cyklar/går dit
DAGLIGEN under sommaren för att träffas och bada!
Möjlighet att åka tåg till och från Fellingsbro. Fler affärer.
Säker cykelväg/mopedväg. Bra för hälsan, miljön och ytterligare alternativ för boende och turister. Campingplats/ställplats för
husbil bra för att locka turister ut på landsbyggden. Finns både skog, sjöar och utomhuspool och mindreorter som kan få ett
uppsving i handeln. Bl.a samt ett sätt att se möjligheterna att bosätta sig här och starta företag bl.a
Det behövs en ÖPPEN mötesplats i Fellingsbro och Frövi, gärna bibliotek med café, inte minst med tanke på alla nya invånare
som inte får jobba. Men även för andra grupper t ex pensionärer och föräldralediga.
det skulle vara bra om det fanns några fler radhus än de längs med Bergsvägen, alla vill inte bo i villa eller i hyreshus. Det finns
inte vad jag vet något hus med hiss, som de äldre som vill bo kvar på orten skulle behöva då alla inte behöver bo på
servicehem. vore kanske bra att rusta upp hyreshusen då många äldre som bor i villa och inte vill flytta från orten behöver en
lägenhet. Ett utegym skulle få plats vid den inte helt färdigställda lekplatsen vid strömsvägen Åviksvägen. Att man färdigställer
den lekplats vid Åviksvägen strömsvägen.
1. Bibliotek/ Servicepunkt= Allaktivitetshus
Bibehålla standard på Fellingsbrobadet, idrottsanläggningar. Fortsätta ha bra skola och barnomsorg. Behålla servicen för alla
invånare med vårdcentral och folktandvård. Bibliotek på orten är viktigt! Att Lindesbergs kommun ser till att värna om alla sina
invånare oavsett om de bor ute på landet eller mitt inne i Lindesbergs stad!!
En ordentlig samlingssal
Här har jag tänkt på Fellingsbro då det är närmaste tätort. 1. Fortsätta driva badet och ha tillfredsställande underhåll. 2.
Ungdomsverksamhet, ha en fungerande ungdomsverksamhet så ungdomarna har något att göra så inte kriminalititeten är det
bästa alternativet. 3. Fortsätta renovera/bygga nya lekplatser till barnen
Bra badplats finns redan, därför sätter jag den på 3, men mycket viktig.
Belysta gator överallt. (Skulstavägen in mot idrottsplatsen fram till ån mot samhället.)
Saknas badhus, det är på tok för långt att åka ända till Lindesberg. Allt vad gäller sport så öses pengar över Lindesberg som
centralort, Lindeberg består av fler samhällen än enbart Lindesberg. Att få simundervisning i skolan tar tid från övrig
undervisning pga de långa resorna, jag vill påstå att Lindesbergs kommun bidrar till att underminera simundervisningen på
småorterna i kommunen. När fick löparbanorna runt fotbollsplan en uppfräschning? Det är mycket aktiviteter föreningarna
bidrar till och till det behövs fräscha områden/lokaler att hållas i. Rusta bassängen och gymnastiksalen och sluta med era
skrytbyggen i Lindesberg -en idrottskommun - pyttsan det är inte hela kommunen som räknas in i det. Saknas samlingslokal
centralt. Resecentrum finns, men ett litet cafe intill där kanske vore trevligt och med pendeltåg från stationen.
Restaurang med riktig mat. Idrottsgymnasium inriktning ishockey, jättefin nybyggd hall här. Attrahera företag så de etablerar sig
här och ser potentialen med Fellingsbro. Nära till både Stockholm och Göteborg, lediga bostäder för inflyttning.
Ha olika aktiviteter för olika grupper av människor, alla gillar inte sport
Ridskola borde finnas
Mycket handlar nog om att sköta och ta hand om det som finns...Att buskar och parker är påkostade och fina...sköts. Vägar inte
är som lapptäcken och gropiga .. Att vi får behålla det som finns...gamla matsalen, gamla gymnastik salen, renovera
"inomhusbadet" (saknar verkligen lilla badet...)
En paddock/ ridbana
Restautang
Vi har en väldigt bra badplats som jag hoppas vi får behålla. Likaså hoppas jag att kommunen tar sitt förnuft till fånga och inte
river den samlingslokal som finns på skolan i Fellingsbro och som fungerar som ett nav. Det har tidigare varit skolmatsal men
användas nu tex. vid föräldramöten, klassträffar o.dyl.
Bibliotek kyrka o byskola (med små klasser så var och en syns )
1. Att det byggs en förbifart så att man inte bor i ett ständigt buller av all genomfartstrafik. Timmerbilar som går kontinuerligt
dygnet runt, långtradare med farlig last och även all annan trafik.
I
Boende för 55+
Byggbara industritomter Mat / cafe . Bättre gatunderhåll mer klippta gräsytor att kommunen ställer högre krav på
fastighetsägarna alla helst vid genomfarten i Fellingsbro kan kommunen få det snyggt så blir det högre villapriser här och då
kommer det köpare med bättre ekonomi det tjänar både kommunen och vi som bor här
Kommunikation och bredband
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Här tänker jag bredbands utbyggnad till hela byn inte bara norra.
attraktiv boendemiljö i attraktiv landsbygd
Bibliotek, service,
Utegym vid vår fina badplats vid Ölsjön.
Att Lindesbergs. kommun räknar med Ramsberg och andra orter och inte bara tänker centralt. Vi vill ha service , kollektivtrafik,
arbetstillfällen, skola, barnomsorg, äldreboenden, hemtjänsten nära, servicehus, affär.
Ökat antal arbetstillfällen
Biblioteket tillbaka då detta är viktigt både för ung och gammal Badplats och annan aktivitet anordnas idag av frivilliga krafter
Annat = tankmöjlighet fordon & prismässigt konkurrenskraftig matvaruaffär.
Affär, mötesplats och bibliotek måste finnas kvar.
Annat = Bibliotek! Detta skulle även kunna ha andra service-funktioner OCH fungera som kulturscen året om. Aktivitetsområde
("Vargavallen") finns till viss del, men behöver rustas upp ordentligt och/eller uppföras i nytt skick på annan plats. Det finns
sedan tidigare en isbana vid Vargavallen, men sargen är trasig och rutten och risken finns att någon skadar sig. Isbanan ligger
onödigt långt bort från skolan vilket gör att barnen inte har möjlighet att besöka den under skoltid. Dåligt med belysning på
vägen till isbanan gör den svårtillgänglig på kvällstid. Genom att förse skolan med en bandyrink skulle barnen (och
allmänheten, inkl barnfamiljer, på kvällar och helger) kunna åka skridskor utomhus på vintern. På sommaren skulle den kunna
användas som en bandy-/fotbollsrink. Anläggningen skulle locka familjer vintertid för kvälls- eller helgutflykter. I anslutning till
rinken finns redan ett vindskydd med eldplats.
Ni tog bort biblioteket .- skäms. Det allra viktigaste för mig är att skogsbruket slutar skövla all rekreationsskog.
bättre kollektivtrafik, nu går det inte ens att ta sig kollektivt till Lindesberg, flera bostäder, en aktiv skola med nöjda elever och
föräldrar, mycket bättre marknadsföring av landsbygdens höga värden, natur, jakt, fiske, djurhållning, ridning mm
Arbetsplatser, Kulturhus med vägledning till ortens kvartärgeologiska (mitt på HK) och kulturella historia (bergshanteringen)
I Ramsberg finns flera föreningar som jobbar hårt för att det ska finnas badplats, divs. sport, och högtidsfirande, en restaurerad
äng osv. Kyrkan står för mycket kultur, barn-/pensionärsaktiviteter. Det saknas bibliotek som fungerade både som kulturfördelare, lekplats för barn, träffpunkt och café.
Annat= bostäder och äldreboende
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12. Var kan du tänka dig nybyggnation på din ort?

Antal svar på frågan:

238 (53,4%)

Lokala hyresrätter så man kan bo kvar på boendeorten (Landsbygden)
Nybyggnation även på landsbygden
Spannarboda
Vet ej.
Sjötomt
Tomter mot sjön.
Ja, om det över huvud taget är aktuellt.
Sjönära
Sjönära
Sjönära
Nära sjön
Centralt
Vet ej
Nära vatten
Sjönära
Sjönära
Viken
Skogsområde vid sjön.
Nära natur och sjö
Sjönära både villor och hyreslägenheter.
Sjönära
Skogen
Runt ICA
Överallt
Sjönära
Centralt
Vet ej.
Don't know.
Beror på vad. Blir orten attraktivare av det? Etablering av företag? OK!
På gärdet framför prästgården.
Kyrkberget
Gott om utrymme i Fanthyttan...
Nej. Huset halveras i värde när det är byggt. Befintliga hus är redan billiga och för miljonen får man ett 150 m2 hus i bra skick.
Vid Lindesby ovanför strandpromenaden och söder om Lindessjön.
Vid råsshallen se kommentar ovan. På björkvägen finns en fallfärdig tennisbana, rusta upp eller riv. Kanske en vanlig grusplan
eller bara gräs så barnen kan nyttja området ordentligt! Nu är det inte en optimal plats för barn!!!
Där det passar bäst
På vänster sida vägen mot Fellingsbro utanför nuvarande Frövi om det fungerar för lukten från reningsverket? Annars lite
längre bort där är fint och lugnt.
Överallt
I närheten av Råssvalen i Storå kan nog var eftertraktat.
Norra delen, där Pär Eriksson gjort en del insatser. Centrum är för dåligt anpassad för handeln, främst i bristen av
parkeringsutrymmen (små platser här och där som man får leta efter). Gamla Brandstation skulle kunna bli ytterligare en
parkeringsplats.
Där jag bor finns det nog inte plats för nybygge ?
?
Byn kan växa. Mark finns. För att någon skall tycka att Gusselby är ett bra alternativ för boende krävs färdiga tomter, alt lediga
lägenheter och fiber.
Vid sjövallen och nedanför Solliden
Söderut mot Arbogaån
Utkanterna av Fellingsbro finns det gott om plats att bygga om man kommer överens med markägarna
Ta hand om det gamla. Resecentrum, hotellet ser så illa ut.
Centrum och viken
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Sjönära områden runt Råsvalen. Närhet till tågpendling
Mullhögen, Stråssa
Gärna bostäder vid nya vårdcentralen och ovanpå ICA/Willys. Eventuellt nya tomter söder eller väster om Lindesjön, men det
ger risk för ökad biltrafik.
granliden, mellan villorna
Då de flesta lägenheter är väldigt nedgångna och att det ej finns någon hiss i någon av lägenhets husen som finns här. tycker
jag de skulle vara toppen om man byggde nya då även många petitionärer bor i lägenheterna så behövs hiss till dem. skulle
placeras rätt så centralt
Nära centrum
Där det inte märks
Vikenområdet i Guldsmedshyttan. Det ligger nära centrum och badet. Var tidigare bebyggt med arbetarbostäder.
Kan ej namnge olika områden men det får ni säkert in från andra håll.
Bakom Korrvike.
Byggnader, hyreshus med hiss.
Äldreboende i Fellingsbro.
TREKANTEN och på söder.
Det finns massor, men jag vet att de ansvariga i komunen inte har koll på var det finns mark
På obebyggd tomtmark mellan Guldsmedshyttans centrum och kyrkan. Nere vid sjön borde det också finnas bra möjligheter att
bygga bostäder
Mellan Ullersäter och Ullersäters by.
Centralt i Lindesberg
Överallt
Om persontrafik med tåg skulle finnas i Fellingsbro skulle den ortens attraktivitet öka väsentligt I Fellingsbro finns mycket mark
som kunde utnyttjas för bostadsbyggande. Där finns inte likadana problem med olämplig mark/översvämningsrisk som vid
västra infarten till Frövi. Ändå har det byggts bostäder på de sanka ängarna vid sjön där!
Sjönära vid viken.
Sjönära
gamla brandstationen, ytan mellan industriområdet och stadsskogen. runt delar av lindesjön.
Tyvärr är jag inte bekant med vad det finns för byggbara ytor i Fellingsbro. Men: Lägenheter/radhus anpassade för äldre.
Enplans eller med hiss Finns det något hus med hiss i Fellingsbro?? Vi vill ha kvar våra äldre runt omkring oss! De berikar vårt
samhälle!
Bygdegården.
Bygdegården.
En nybyggd väg med asfalt.
En nyasfalterad väg.
Asfalt på våra dåliga grusvägar.
Vägnätet så att vägklassningen ändras till de krav som företagandet i Finnåker kräver.
Vägnätet
Fellingsbro
Centralt och nere vid sjön.
Nära sjön Råssvalen.
Vid sjön.
Radhus i backen ner från förskolan/eller viken.
Vid sjön.
Vet ej.
En bit från centrum men ändå centralt.
Eventuellt vid sjön.
Nära skolan och Viken badet.
grönområdet vid gamla lekskolan.
Västerut och österut
Hög tid att planera för någon typ av lägenhetsboende för äldre. Många vill och kan inte sitta i sina hus eller lgh med trappor och
vänta på hemtrjänst som snart är obefintlig pgav olika orsaker som det pratas om i media. Vi vill ha ett bekymmersfritt boende
på äldre dar, inget hus längre som ska skötas och underhållas, dom pengarna har inte vi pensionärer. Bättre yngre får ta över.
En socialt viktig fråga för ensamstående. Trevliga grannar i samma ålder.
Storå centrum
Bakom pensionärsbostäderna på Långåkersvägen.
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Serviceboende Storå.
Storå
På Långåkern bakom pensionärsbostäderna.
Runt Storå centrum.
Närheten till Grönbodahemmet.
Trekanten Skolans grönyta mot FMAB Servicehus trygghetsboende enplan.
Frövi, Vedevåg.
Var som helst, bara det blir av!
Vi kan inte utnyttja möjligheten att kunna bygga p.g.a. lagregleringen av byggnation i strandnära lägen. Annars finns god plats
för fler hus i vår omgivning.
Utefter sjön och ån i vedevåg.
Sjönära byggnation så vi utnyttjar sjön på ett bra sätt.
Nära sjön.
Efter sjön på västra sidan
Centrala Storå
Det finns ledig mark öster om skolan och vid gamla lantmännen.
Badhus
I de redan befintliga villaområdena finns det tomter och mark som skulle kunna exploateras. Svårigheten är att få lån då
tågstopp och annan service inte finns och bankerna ser orten som en utflyttningsort.
Omklädningshytt vid Mässingvikens Badplats
Ytterområdena
Central orten Fellingsbro
ja
Viktigt att det blir nybyggnation och önskar att det blir så nära dagens centrum som möjligt. Åkermarken bakom Granlidenplan
upp mot skogen? "Centrumparken" bakom Månstigen?
centrum
Mitt i byn, mellan macken och vägen som går in till vänster om Drakabäckens turistgård. Parallellt med R 50.
Sjönära
VI behöver fler lägenheter här där vi kan bo. Men var? Där Brogården låg förrut eller mer centralt. Kanske kunde Lund bygga
om och renovera de existerande lägenheterna som finns. Det funkar inget bra med asylboende och svenskar i samma
fastigheter. Pensionärer vill ha ett lugnt boende.
Grönområdet Åviksvägen
Nytt radhus/hyreshus för de som behöver sälja sitt villaboende.
Längs vägen som går genom Ullersäter på båda om orten.
Vägförbättring
Runt Fellingsbro
Gärdet bredvid skolan
Norrvägen Kungsvägen
Nära service och natur
I ytterkanterna av Frövi
Efter järnvägen mot Fellingsbro.
Trekanten+Ängebyområdet med marknära pensionärsbostäder. Bedrövligt att pensionärer flyttar till Arboga och Örebro.
Området vid båtklubben, tror det heter sjöängen
Sjövallen i Frövi. Det perfekta läget, närhet till service, tågstation och sjön. Bygg bostäder med tillgång garage-carport och
båtplats-brygga, liknande Idengatan.
Tror ingen bygger något nytt i en utdöende bygd som Fellingsbro
Storå
Finns fler lediga platser/tomter, både kommunala och privata.
Rivning av centralt belägna hus som inte används och nybyggnation av både seniorlägenheter och andra boendeformer.
Bra vore antagligen att bygga ny busshållplats i centrum av Guldsmedshyttan. Den nuvarande är för trång. Varför inte bygga en
gång- och cykeltunnel under R 50 och placera ny hållplats på kontorssidan. Sådana tunnlar finns t ex vid Almbro skola söder
om Örebro. Det finns också en tunnel under stora vägen vid Ekeby för att underlätta för barn att ta sig till Ekeby skola.
Visst
i strandnära lägen runt sjöarna.
centralt,runt kyrkan eller i anslutning till villaområden
Det finns många fina ställen i och runt om Ramsberg.
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Har ej koll på bra byggnations platser.
Bakom Tempo-butiken.
Bakom ICA där det är tänkt att bygga resecentrum. Kanske kan befintliga hus nyttjas. Resecenter bör placeras på andra sidan
RV50.
Vet ej.
På området bakom banken och affären.
Äldreboende i Fanthyttan.
I närhet av Solkullen.
Lindesberg
Bakom Tempo-butiken
Överallt
Utveckla föreningslivet och öka intresset för folk utifrån bygden att vilja besöka
Utmed sjönära tomter kring Glien och Norrmogen!
Vid gamla kiosken på gärdet bekväma lägenheter för äldre
Mitt i byn
Många vill flytta hit, men det finns inte tillräckligt med bostäder. Vi behöver ett äldreboende så att hus kan frigöras till
barnfamiljer! Solkullen skulle passa bra! Ett asylboende vore också bra att ha i byn!
Många vill flytta hit, men det finns inte tillräckligt med bostäder. Vi behöver ett äldreboende så att hus kan frigöras till
barnfamiljer! Solkullen skulle passa bra! Ett asylboende vore också bra att ha i byn!
var som helst
Underlätta möjligheten att få lån till köp och underhåll av de hus som finns på landsbygden i första hand. Att få lån till
nybyggnation på landsbygdden är svårt. Gör det möjligt att bygga i närheten av sjöar för det är attraktivt och vi har gott om
dem.
Ett nytt äldreboende intill Ekgården, många äldre måste flytta utan att vilja det. "Seniorboende" Matsal där man kan utnyttja
Ekgården och andra aktiviteter Bygget kan vara där gamla Brogården låg
Har ingen uppfattning om det.
Där det finns ledig mark
För den äldre befolkningen centralt runt butik och service men för mig själv ska det vara sjönära såsom Viken området
nära centrum
Ramsberg tätort
Storå, Guldsmedshyttan, Ramsberg
I orterna utanför centralorten, under förutsättning att det finns skola, service eller bra kollektivtrafik.
Vet ej, men det behövs 60+-bostäder, så barnfamiljer kan komma in på villamarknaden.
1. Vid nuvarande återvinningsstation. Återvinningsstationen kan flyttas till området vid Storå Maskinservice. 2. Området söder
om Sveavägen, mellan Sveavägen och Stråssavägen.
I närheten av Ekgården I närheten av Ängebykyrkan
stälplats för husbilar och husvagnar vid idrotsparken ( badet ) bostäder för älderbonde en pup
FELLINSBRO
Fellingsbro
Äldreboende nere efter ån. Hyreslägenheter bredvid Ängebykyrkan
"Pensionärs" vänliga lägenheter, för personer som inte kan/vill bo kvar i villa
Vid församlingsgården eller Solkullen.
Finns många ställen det går att bygga på.
Det finns många lediga tomter på vad jag tror är kommunal mark centralt i Fellingsbro
Söder om järnvägen. Det finns väldigt mycket hundar i Fellingsbro och de små grönområden som finns norr om järnvägen
(parken längs idrottsvägen samt ängen som går längs med idrottshallen) behöver bevaras.
I Guldsmedshyttan på nedersidan av Idrottsvägen, där det f n är skog.
Vid infarten ifrån Lindesberg
Vid infarten ifrån Lindesberg
Söder alt öster om samhället.
Söder alt öster om samhället
Finns ett bostadsområde längs med vägen norr mot Lindesberg, där finns det plats. Kan även tänka sig i anslutning till
folkhögskolan, fast de kanske inte vill det. Man skulle kunna tänka sig söder om Kungsvägen också men då måste de boende
passera bilvägen så då skulle det behövas broar eller tunnlar om det ska vara familjebostäder.
Överallt!
ingenstans
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Förskolan behövs byggas ut! Lägenheter på markplan för pensionärer.
I ytterområden omkring nuvarande bebyggelse
Äldreboenden i centrum på kullen bakom gamla hotellet. Finns bygglov tror jag. Hus med större lägenheter för barnfamilj vid ån
mellan idrottsplatsen och skolan. Vid ån eller där det rivna äldreboendet stått.
Helst inte någonstans i Oppboga. Lagom stor by där det är lugnt.
Schrödersbacke,bit av skogen brevid lofthusen,brevid förskolan björken (jehovasvittne)
Vid Gamla Ekgården skulle vara perfekt.
Vid sjön
Mellan prästryggen o solliden
Överallt i Fellingsbro
Nedanför Solliden, innan badplatsen. Till höger om gamla Judohallen
Svårt att säga när det är landsbyggd. Kanske villor för de stadsbor som vill ut på landet och ändå ha nära till arbete i
närliggande samhällen.
Så centralt som möjligt.
bakom Hästskovägen.
Har inte koll på kommunens mark, men ett äldreboende vore inte fel.
Resturera centrum.
På många platser, men inte höghus (för det passar inte in i miljön) eller på platser där gamla vackra kulturbyggnader först
måste rivas (exempelvis Fröhuset som revs vid Fröviskolan) Mer mån om att man bevarar och utnyttjar gamla vackra hus som
skapar charm till bygden än att man river och bygger nytt.
Gärdena/åkrarna strax utanför mot örebro hållet. Eller efter macken(direkten) på höger sida.
Vid föredettingar Brogården
finns ju industriområde för företag att bygga på. Finns tomter lite överallt, ju mer som byggs desto bättre är det.
Kungsvägen och Strandvägen ner mot badet
I närheten av badet/ishallen
På platser vid en sjö eller annars nära byns centrum.
Inte alls eftersom villa priserna är för låga. Att kommunen hjälper att lyfta Fellingsbro med närhet till Örebro, Lindesberg,
Köping, Västerås är viktigt.
Både i och utanför Fellingsbro
Kanske uppe vid ishallen/fotbollsplanen
Bredvid Ängebykyrkan Vid ån
I närheten av ån.
Vet ej
Bakom äldreboendet ekgården ner mot ån.
Bostäder och företagslokaler
Finns många ställen där det kan byggas nytt.
Att man öga för öga i samråd med byn o grannbyarna pratar o planerar hur man utnyttjar befintliga byggnader o andra resurser
bäst
Ängebyområdet
Ut mot vanneboda
Seniorboende i centrala Fellingsbro så de äldre inte tvingas flytta till Arboga eller Örebro
Västra sidan vid Kvastavägen vid Idrottsvägen finns en tomt utmot Ängeby
efter ån i Fellingsbro för äldre
Det som är "stadsplanerat"
Mer hyreshus vid stationsvägen. Mixa och integrera.
Vet ej
Bredvid hyreshuset i Ramsberg
Hedenområdet Runt skolan Obebyggda tomter i Jeanberget
Finns lediga tomter i byn
I / expansion av själva Ramsberg.
Lediga tomter finns.
Sjönära för fast boende och med möjlighet till goda kommunikationer så att det går att bo kvar som gammal. Med
odlingsmöjligheter.
Morskoga, Ramsberg, Allmänningbo, Grönbo
Nästan var som helst.
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Kulturhus mellan kyrkan och Solkullen. Bostäder på Jeanberget och i sjönära lägen.
Det finns/har funnits tomter i centrala Ramsberg. Centrala Gammelbo - fast det finns ingen service
Mellan Storå och Löa. Upp till 1 km från rv 50.
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13. Känner du dig trygg på din bostadsort under dygnets alla timmar?

Antal svar på frågan:

(1) Ja

302

67,7%

(2) Nej

127

28,5%

17

3,8%

(3) Antal som ej svarat

Kommentar

Antal svar på frågan:

429 (96,2%)

94 (21,1%)

Mycket inbrott
G-rannsamverkan
Lugnt och fridfullt.
Börjar känna en viss oro över alla invandrare som ej får ordentlig info hur man beter sig.
Tryggheten minskar när invandringen ökar.
Är mörkrädd
Kvällstid
Ej nattetid
Säger ja för närvarande men utvecklingen i samhället förändras till det, i mitt tycke, sämre.
Epatraktormaffian kör runt nattetid och ställer till med skadegörelse. Väldigt mycket fylleri och drogförsäljning för att vara en
liten ort. Obefintlig polisnärvaro efter kl 16.00
skulle önska polis på orten.
Skulle kunna bli bättre med belysning
Under den mörka årstiden är det rätt dåligt upplyst, trasig belysning åtgärdas inte i första taget.
Nej jag går inte ut när det är mörkt.
Är egentligen nattetid som är problemet, mest unga ute då och få vuxna, vilket gör att de gör lite som de vill med bl.a.
skadegörelse som följd. Bättre rörelse skulle behövas på kvällarna, kanske mer aktiviteter för äldre åldrar. Poliser som rör sig
fredag, lördag kvällstid.
Om man vill, kan man skämta till det och säga - Här händer ingenting!
De finns för stor del nyinfyttat folk
Ingen i Fellingsbro har gjort det på 15 år, svaret lämnas osagt eftersom det kommer anses som rasism oavsett hur jag
formulerar det.
Gjorde det för 10år sedan.
För många invandrare.
det beror på är inge kul då lamporna längst vägen är trasiga. känns mycket säkrare när de lyser runt omkring en när man går.
För många invandrare som inte anpassats till det svenska samhället gör att jag känner mig otrygg? Ofta när jag och min
fyraåriga dotter går till närmsta lekparken sitter dom där och häckar och röker och kastar fimparna i lekparken/sandlådan.
Dock så känner jag mig inte trygg när det är natt och är ute
Förutom kringresande inbrottstjuvar finns inget att oroa sig för där jag bor.
Fast det är lite väl mycket asylsökanden
Vi har nattpatruller.
Man kanske inte skall dumpa alla som man inte vill ha i tätorten i de små samhällena
Brottsligheten ökar och vi känner att polisen inte gör sitt jobb.
Vi har god grannsamverkan och hjälper varandra vid behov.
Känns som det är mycket bråk, stök och droger i omlopp. Gör det jag måste på byn och åker sen hem. För att påverka i en
positiv riktning engagerar jag mig i föreningar för att ge bra och vettiga aktiviteter till våra barn och ungdomar.
För det mesta.
Inte efter dagens (4/3) händelser.
Det är så mycket blandning av olika nationaliteter.
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Inte ensam i min stuga på landet utanför Vedevåg. Det har varit inbrott i flera omgångar hos grannar och i byarna runt omkring
både dagtid och nätter. Jag hör nog till dom som har haft tur hittills. Det finns grannsamverkan men den ger ingen trygghet.
Tjuvarna har blivit råare, brutalare tar ingen som helst hänsyn och verkar inte vara rädda för upptäckt. De vet att det kan ta flera
timmar för polisen att komma. De har ju annat att göra nuförtiden.
Har larm Securitas. Vistas inte där det finns faror ex krogen.
Är man pensionär kan man inte känna sig trygg.
Pensionärer känner sig aldrig trygga.
Är sällan nattetid.
I stort sett.
Oftast, men det finns en del asylsökande som gör att man känner sig otrygg på kvällstid. Går aldrig ut med hund längre efter
mörkrets inbrott
Men det kan komma att ändras snabbt så vi får vara på vår vakt.
Mycket skumma nyanlända
Nej, säkrast att hålla sig inomhus under sena kvällar...
Vedevåg kommer som första ort i kommunen få fulltäckande grannsamverkan under våren 2016 vilket ytterligare förstärker
tryggheten och minskar brottsligheten.
Ja, men ju äldre jag blir desto mer drar jag mig för att gå ut efter mörkrets inbrott och det gäller var jag än är.
För mycket nysvenskar i förhållande till svenskar!
Skulle inte göra det i hyresfastigheterna. Det är alldeles för oroligt o stökigt i många av dem.
Detta naggas något i kanten pga diselstölder och bostadsinbrott.
Känner mig säker under dagtid går inte gärna ut när det är mörkt känner osäkerhet med många utlänsdska ungdommar
Liten ort har oftast små problem med brott.
Hur skall man kunna det i dagens läge med alla överfall och inbrott.
så trygg man någonsin kan vara.
Det ända oro jag stundvis kan känna är när man är själv ute i skogen och på små vägar och vet att det finns mycket vargar i
området.
Men jag har börjat låsa ytterdörren och bilen nattetid så LITE LITE har det ändå ändrats. Dock helt inom rimlighetens gräns
med råge!
Det enda man behöver vara rädd för vid nattliga promenader är varg och björn.
Det enda man behöver vara rädd för vid nattliga promenader är varg och björn.
bekräftad knarkhandel på förläggningen/stationsvägen och polisen åker ej ut på larm när boende larmar...
Samordnade insatser behövs för att motverka och följa upp stölder på landsbygden.
Kan inte svara JA på frågan. Helt trygg alla dygnets timmar känner man sig inte alltid.
Det sker allt för mycket inbrott i närområdena.
För många asylsökande och brottslingar från eu
Rör man sig dagtid tycker jag inte man behöver känna sig otrygg.
Det förekommer allt för mycket av droger.Känns inte helt bra att gå ute ensam på kvällar.
Fast det är lite väl hög andel "flyktingar" Jag går inte var som helst när det är mörkt.
Många asylsökanden stör ordningen.
Rädd att vara ute och förflytta mig gåendes till exempel efter mörkrets inbrott. Många okända människor i området.
Vet att kvinnor är otrygga efter mörkrets inbrott. Törs ej gå själva utan någon man i sällskap.
Otrygg att gå ut efter mörkrets inbrott ibland även dagtid
Det har varit lite stökigt på sistone men jag känner mig ganska lugn.
Mörkt. Mycket lösdrivande folk. Droger!
jag tar mig runt med bil
Går ej hem själv på kvällen.
inbrott, misshandel, kriminella verksamheter runt om.
Absolut inte. Knappt så man känner sig trygg dagtid.
Skulle aldrig gå själv nere i samhället.
På tok för mycket invandrare som beter sig hotfullt mot barnen när de skall cykla / gå till skolan. Samt att de går runt i
trädgårdar och tar kort på diverse saker. Törs snart inte åka hemifrån med risk att få inbrott m,m. Barnen vill knappt åka fram till
affären och köpa glass eller till badet m,m p,g,a ovanstående.
Har kommit många asylboende o ensamkommande flyktingar
Låser iof alltid dörren. Larm för inbrott.
är inte ute mycket på kvällarna i nuläget.
Fler poliser till orten hela dagen.
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Det behövs många fler poliser.
Läskigt många asylsökande som är där de inte borde vara. Saknas belysning på många gator.
Närpolis saknas.
Knarket flödar och brottsligheten med den. Laglöst och väldigt lite poliser. Gatorna är rallykörningar dag som natt vardagsmat.
Alla vet att de kan göra vadsomhelst eftersom polisstationen ligger i Lindesberg. Absolut nödvändigt med en polisstation i
Fellingsbro eftersom det är som det är.
P.g.a. för lite aktiviteter för ungdomar så används droger :( Alla ungdomar gillar inte sport... måste finnas annan aktivitet för
dem också. Sen har vi våra flyktingar som ofta bråkar med andra flyktingar som känns oroligt för oss andra medborgare.
Alldeles för mycket asylsökande som stryker omkring.
Inbrott i bilar och folk som snokar i trädgårdar.
För mycket skumt som händer och för få poliser
Har hänt inbrott och skadegörelse....
Absolut
Vargarna som går på gården nu och då känns inte som ett positiv trygghetsinslag.
Polisen orkar inte åka hit. Mycket olovlig körning med skoter och motorcross. För långt för att någon skulle kunna hindra inbrott.
Se svar fråga 6
Skogen har tagits över av varg, vilket gör att jag inte längre vistas där.
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14. När du besöker Lindesbergs centralort, upplever du det som en trygg miljö?

Antal svar på frågan:

(1) Ja

300

67,3%

(2) Nej

95

21,3%

(3) Antal som ej svarat

51

11,4%

Kommentar

Antal svar på frågan:

395 (88,6%)

100 (22,4%)

Vet ej.
Kvällstid
Besöker knappt Lindesberg...
Ej nattetid
Beror lite på tidpunkt.
Det är svårt att se vad det stora mångkulturella inslaget i samhället har tillfört som är klart positivt. Däremot kan man se klara
försämringar.
Är där bara dagtid.
Är nästan aldrig i Lindesberg bara vid Lasaretts besök!
Endast dagtid.
Dagtid inga problem alls.
Beror på vilken tid på dygnet tyvärr börjar det bli otryggt på dagarna också.
ja, men man borde få en bättre trafikmiljö. Bl.a. bör parkeringsmöjligheterna vid resecentrum. Det är beklämmande att
uteserveringar ska ta parkeringsutrymme under årstiden då parkering behövs bäst.
Centralorten är ett litet centrum som lever på dagen och sover på natten. Har aldrig upplevt otrygghet där.
jag är mycket sällan i centralorten den ligger åt fel håll Örebro är första valet
Har hört flera som blivit antastade, hotade av unga män med utländskt påbrå så helt bekväm är jag inte.
Är ej ofta i Lbg.
Stökiga invandrargäng som ofta ofredar andra fotgängare
Nej inte just nu när de byggs överallt och all trafik passerar kristinavägen.
Samma som ovan plus punkarna på torget utanför apoteket.
Men det är mycket som händer där så det är lite läskigt
Vet ej är aldrig där
Knark o gangsterort.
Dagtid känns ganska tryggt men kvällstid är det nog lite oroligt
Är aldrig i Lindesberg.
Är sällan dit
Parkeringsvakten skulle kanske kunna göra litet flera turer i centrum. Att den fria parkeringen utökats till 3 timmar på de flesta
ställen i centrum är utmärkt.
Jag bor där.
Oj, är sällan där, men på lasarettet och hos optikern känns det tryggt.
Inte riktigt trygg med alla invandrare.
Än så länge.
Jag är aldrig i centralorten så jag vet ej
På dagtid i Lindesberg inga problem.
Dagtid, undviker natt.
Om man inte är själv.
Varken ja eller nej.
Är inte så ofta till Lindesberg, då mest dagtid.
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Vet ej. Besöker nästan aldrig Lindesberg. Här är "våran" stad Arboga. I andra hand blir det Örebro.
Det är för många flyktingar som drar runt i samhället just nu.
Inte på kväll/natt
Dagtid,JA Kvällar och nätter, NEJ
Det är alldeles för många flyktingar och asylsökande i grupp som driver omkring på stan och i dess omkringliggande
villaområden för att man ska kunna känna sig trygg. Det finns ingen utbildning eller samhällskunskap för nyanlända om
rättsregler eller sociala koder vilket ställer till en massa när kulturer möts. Lindesberg skull stänga för mottagning under 10 år
för att komma ifatt med inflyttningen av dessa innevånare.
Undviker att gå ute på kvällarna.
Men även där för mycket nysvenskar samt allt tiggeri,
Dock väldigt sällan jag besöker Lindesbergs centralort.
Är bara där på dagtid. Men tycker att det är en ganska rörig stad att åka bil i.
är nästan aldrig i Lindesberg
Besöker sällan Lindesberg då de ej är ett trevligt ställe att vara på.
Sämre med tryggheten i Örebro dit de flesta Fellingsbroarna åker.
Dåliga parkeringsmöjligheter.
Uppsöker aldrig Lindesbergs centralort.
Men jag skulle inte våga gå där på kvällen och natten.
Ja, under dagtid.
Större risknivå än byn
Om jag skulle gå själv på kvällen i Lindesberg, så skulle jag inte känna mig 100% trygg. Men annars skulle jag nog inte känna
mig speciellt oroad att gå på stan eller att gå från stan och ut i närområdena.
Tryggt i centrum, lite trångt.
Jag tycker att det blir en obehaglig stämning över hela länet
Mycket trafik, avgaser och buller. Anonymt - här hälsar inte alla på varandra.
Mycket trafik, avgaser och buller. Anonymt - här hälsar inte alla på varandra.
Inte så ofta jag besöker Lindesberg
Jag kan inte svara JA på frågan. Det gäller väl bara att hålla koll på sina ägodelar under tiden man vistas där.
Rör man sig dagtid tycker jag inte man behöver känna sig otrygg.
en avlägsen ort med dåliga väga att åka på för att komma dit och dåliga pakeringar kräv 90 väg Fellingsbro-Frövi-Lindesberg
höj hastigheten från 30 till 50 i Lindesberg bredda alla vägar i Lindesberg till min 9 meter ta bort alla övergångsställen
ÄR ENDAST TILL LBG VID LAS.BESÖK.
Åker sällan till Lindesberg, väjer Arboga eller Örebro.
Vet ej
På dagen känner jag mig trygg. Besöker aldrig Lindesberg på kvällar och nätter då jag känner mig otrygg.
Inte ofta jag är i Lindesberg
Besöker bara när jag ska till sjukhuset
Besöker bara när jag ska till sjukhuset
Vet ej då jag ytterst sällan är iLindesberg.
Senast jag besökte Lindesberg var för över år sedan,solen sken och allt var tryggt och bra!
De få ggr som jag är till Lbg sker det på dagtid o då känns det ganska tryggt.
Besöker aldrig Lbg förutom vid las. besök
Har endast varit där på dagtid de senaste 15 åren.
är inte där så ofta ligger så långt från fellingsbro
På dagen.
kanske om man åker bil.
Dagtid helt ok.
Vet inte är inte där speciellt ofta.
Samma som föregående fråga.
Även där alldeles för många invandrare- bråkigt o gapigt
Dagtid
när jag har varit där så har det känts så. Men då det är långt dit så åker jag sällan dit.
Samma som ovan.
Det är ju här ni samlat resurserna. Kanske politikerna skulle göra trygghetsvandringar här och själv uppleva hur det är (de som
inte varit här kvällstid).
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Är väldigt sällan i centrala Lindesberg
Polisstationen ligger ju där.
Är sällan där
Vet ej
Är där kanske max 4gg per år och då på dagtid...
Är otrygg varje gång jag går från parkeringen in till jobbet uppe vid Hagaberg!
Besöker endast Lindesberg någon gång per år, vid ev. sjukhusbesök. Där känner jag mig alltid trygg.
Kan inte svara på det då jag är i Lindesberg 3-4 ggr per år då till sjukhuset eller på fotbollsmatch i fritidsbyn.
Är sällan om knappt aldrig i Lindesberg så kan ej svara
Oftast Men inte nattetid
Om jag är där på dagen känner jag mig trygg. På kvällen känner jag mig otrygg. Och på naten vistas jag ej ute.
Folk följer inte trafikregler i Lindesberg, t.ex i norra rondellen. Otrevligt med tiggare,
Vistas endast där på dygnets ljusa timmar vid så få tillfällen som möjligt
Jag åker dit så sällan jag kan.
Fast jag har inte varit där under sena kvällar/nätter.

38 av 46

2016-06-20 12:05

Websurvey by Textalk

https://websurvey.textalk.se/se/report.php?reportID=83867&admin=1...

15. Vad är livskvalitet för dig på din ort?

Antal svar på frågan:

319 (71,5%)

Att ha nära till natur, vatten och skog. Att föreningslivet är så varierande - stort utbud. Att ha skola för barn och ungdomar av
hög kvalité.
Möjlighet att påverka min närmiljö. Grann-gemenskap.
Närhet till naturen.
Barns närhet till skolan
Närheten till landet, skogen, människorna, gemenskapen.
Lugn och ro.
Lugnet och närheten till djur och natur.
Nära till naturen och goda grannar.
Vet ej.
Att dricka kaffe på furstuqvisten.
Naturen
Att kunna gå rakt ut i ("skogen") naturen. En livsmedelsaffär på gångavstånd.
Närhet till naturen.
Lugnet och naturen.
Närheten till skog och mark. Ganska nära till större städer.
Naturen
Kompisar, släkt
Nära till grannar. Lugn miljö.
Möjligheten att gå ut i naturen. Närhet till service, affär och vård.
Närhet till natur.
Lugn och ro
Naturen
Natur och lugn och ro.
Naturnära
Fritidsutbud Skog och natur
Centralt boende Grön miljö
Närhet till friluftsliv, jakt och fiske. Nära till underbar skola och förskola.
Att det finns ett värde att bo på landet. Att det finns bra service, skola, affär och kommunikation etc.
Närhet till natur, sjö och friluftsliv.
Integration Sysselsättning för barn/ungdomar
Känna sig trygg
Långa sköna prommisar.
Umgås med vänner och få vara frisk.
Att bo nära natur och kan gå ut på egen tomt känna mig fri
Vara frisk, alla är sams.
Frihet
Vänner
Sitta på altan och njuta.
Närhet till skog och natur.
Hälsa
Tryghet
Vara frisk
Lugnt och fint, trevliga grannar.
Quiet and peaceful. Friendly neighbours.
En stor frihet är livskvalité. Bra grannar är en viktig del av det.
Trygghet och bra bredbandsförbindelse
Att resa bort på semester.
Småstadskvalitet: Måttlig trafikintensitet. Korta ledtider till olika servicefunktioner. Närhet till natur. God infrastruktur. Lätt o
snabbt ta sig till större tätort vid behov.
Närheten till naturen och att slippa bo i en stad.
En drogfri miljö. Politiker som satsar aktivt på vård omsorg och skola.
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Tryggheten att känna grannar, social gemenskap i bl.a. Bygdegårda och ett levande föreningsliv. Närhet till sjukvård. Bra
förskolor, skolor. bostäder/lägenheter för äldre och platser på äldreboendet på orten. Livsmedelsaffär ett måste.
Närhet till naturen. Att känna de flesta människorna. Att ha vänner i närheten. Om vi dessutom hade en samlingsplats så vore
det maximalt
Att kunna umgås med nära och kära samt att ha möjlighet att vistas i naturen.
Frihet
Närhet till service, kultur och natur.
Lugn och ro
Ren luft och inget buller vilket tyvärr helt saknas i Frövi. Annars är servicen ganska bra om bara inte biblioteket har så
oregelbundna öppettider och vårdcentral och apotek hade lunchstängt. Föreningslivet är bra!
Bra social stämning och acceptans för alla människor
Lugnet och närheten till naturen. Att bo på en gård med sina hästar och odla lite grönsaker.
Trevliga miljöer med mycket grönska och låga ljudnivåer.
Naturen
En lugn ort med bra grannar, där man kan ströva runt på gator och vägar, heja på dem man ser och möter och får ett glatt svar
tillbaka. Kommer dessutom fiberkabel till byn ökar kommunikationsmöjligheterna, som i sin tur förbättrar möjligheterna att bl.a.
jobba hemifrån. Du kan gå ut och njuta av fågelsång när du vill. Ibland hörs den tunga trafiken på R68, men överlag endast
naturens ljud.
Närhet till vänner släkt och bra hälsoservice
Att inte ha grannarna så nära inpå.
Trevliga människor och deras engagemang
Vara ute i naturen
Trygghet, service, vänner, natur
Frisk luft och inget buller.
Naturen och att få ha vänner kring mig.
Tillgång till underhållen och välskött natur. Öppet och välkomnande samhällsklimat. Tillgång på attraktivt boende i natursköna
lägen. Väl skött och utbyggd infrastruktur t ex vägar, kollektivtrafikanslutning, cykelvägar etc. Tillgång till bredband och
telekommunikation. Närhet till serviceutbud såsom vård, skola, omsorg och handel. Ett attraktivt kommuncenter med gott utbud
av handel och service.
Relationer
Nu: Låga boendekostnader, närhet till butiker på stan, närhet till Lindesjön. I framtiden: Centrumnära badplats (Loppholmarna),
fotgängarvänligt centrum, säkra cykelvägar, ännu smidigare tågresor (bättre byten i Örebro), klimatsmarta radhus med
solceller.
nära till mataffär, skola, osv..
Lugn och ro. En trygg utemiljö. Inga invandrare.
jag är nörd med skola och de.
Fri tillgång till natur och sjöar
Närheten till naturen.
Jag skulle vilja ha ett utegym i Guldsmedshyttan!
Att kliva ut barfota i morrondaggen och slå en drill medan jag lyssnar till fåglarnas sång.
Att man på en liten ort tar hand om varandra
Lugnet, naturen. Viktigt att ha snabbt bredband när man bor en bit från "civilisationen", se fråga 5.
Närhet till natur, avskilt läge, bra livsmedelsbutik.
Närhet till naturen, bo på en liten ort landsbygden, närhet till Lindesberg, Stråssa, Storå, G-hyttan
Närhet till familj och vänner!
Att läkarstation, affär, bibliotek får vara kvar för att behålla en puls på orten.
Natur
Närhet till allt.
Bra service.
Det måste finnas boende för pensionär med hiss.
Någonstans att bo när huset ska avyttras.
Lantlig kvalitet men tillgång till vårdcentral, tandläkare, apotek, handelsbod, idrottsanläggningar typ vintersport = hockeyhall.
Tillgång till vårdcentral, apotek, affär, hockeyhall.
Som det var förr, när Fellingsbro var en egen kommun
Natur, lugn och bra bostad
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Möjligheter till gemenskap, just nu mest initierad av bygdegården Ullergården. Studieförbunden skulle kunna stötta mer på
plats, nu måste man ringa och ta allt via telefon.
Arbete trygghet
Nära till naturen.
Att vi har en välfungerande ort med allt vad det innebär. Attraktivt att bo och arbeta på sin ort, att barn och gamlingar blir
omhändertagna på bästa sätt, trygg säker miljö.
Skola och service ex butiker tand och sjukvård apotek värdesätts mycket
Nära naturen. Man känner alla mer eller mindre.
Tystnaden och den friska luften. Att elförsörjningen förbättrats genom att de flesta elledningar grävts ner är utmärkt!
Elförsörjningen var ganska osäker när jag flyttade hit. Enkäten borde utformas så att man kunde kommentera själva
UTFORMNINGEN av och FORMULERINGARNA i densamma!
Frisk luft Lugn och ro Nära till vatten
Dricka en pilsner vid poolen.
Stort föreningsliv för unga. Bra naturutbud i kommunen.
Möjligheten att arbeta och bo lokalt, låga hyror som gör att folk kan stanna längre i staden. Möjlighet till kulturupplevelser,
folkbildning och folkhälsa. Och en miljö som är trevlig alla tider på året, bad, festivaler, konvent, mässor shoppingmöjligheter,
marknader och allt därtill.
Att man i livets alla stadier ska kunna finna sin plats och trivas i Fellingsbro. Med förskola, skola och aktiviteter för barn och
ungdomar. Bra med arbetstillfällen och/eller lätthet att pendla med kollektivtrafik till arbete/studier på annan ort. Möjlighet till
studier för vuxna på folkhögskolan och närheten/kollektivtrafiken till Örebro universitet. Service i form av mataffärer, apotek,
vårdcentral, folktandvård, banker mm Lägenheter som passar både den nyss utflugne ungdomens första boende men än
viktigare boende som passar de pensionärer som ej orkar/vill bo kvar i sina hus. Serviceboende för de gamla som ej kan bo
kvar hemma, närheten för anhöriga och vänner att hälsa på är ovärderlig.
Närhet till naturen.
Vården
Jag kan gå ut vart jag vill frisk luft.
Att få vara kry.
En farbar väg sommar som vinter.
Att ha bra vägar att åka på.
Att vi har bilverkstad, bygghandel, hydralservise, jordbruk.
Lugnet, möjligheten att göra saker i naturen, ex. vis bärplockning, fiske, att bara vara.
Naturen
Naturen
Naturen och sjön.
Närhet och trygghet för alla.
Lungt.
Närhet till naturen.
Lugn och ro. Närhet till service.
Närheten till naturen.
Lugn och ro. Nära till natur, bad, service.
Naturen
Att man gör allt för att hålla bygden levande, med skola, bank, affär, bad och nånstans för ungdomarna att hålla till.
Att vara frisk och kunna gå ut.
Naturen.
Gemenskapen bland grannar.
Att det är fint runt hyresfastigheterna och runt soptunnorna som står efter hyresfastigheter att säga till alla boenden var dom
ska slänga sopor, och inte slänga runt utanför.,
Det ska vara tryggt att vara ute dygnets alla timmar. Gatubelysning som finns ska fungera. Olika bostadsalternativ ska finnas.
Skola och sjukvård ska ha hög prioritet.
Att det finns fritidsaktiviteter för olika grupper och alla åldrar. För barn och ungdomar finns idrott i Vedevåg men för övrigt inte
så mycket. Var finns ungdomsgårdar nuförtiden. Tonåringar vill umgås med kompisar ibland på kvällstid. Lämpligt att det finns
på orten där alla känner varandra och kan ha koll på sina och andras ungar. Vi pensionärer har våra föreningar för social
samvaro där vi kan vara med och påverka aktiviteter.
Trygghet
Att kunna röra sig fritt överallt.
Jag trivs utmärkt där jag bor.
Tryggt boende. Närhet till sjukvård mm.
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Tryggt boendeområde. Nära till sjukvård, affären.
Ren luft, promenadvägar i skog och mark. Samlingslokal för aktiviteter m.m.
Att jag trivs och känner mig trygg.
Att kunna vistas i skog och mark.
Att allt känns tryggt och säkert.
Närheten till familjen.
Sammanhållning, trivsamma människor, bra föreningsliv, inte minska på servicen.
Natur.
Natur
Bo nära naturen. Bra bostad. Bra vägnät.
Nära till natur. Bra möjlighet till idrottsaktiviteter, hockey, fotboll etc.
En levande miljö där alla trivs, gamma och ung.
Goda grannar och god sammanhållning samt att vara frisk.
Utsikten över Norrsjön, lugnet och tystnaden.
Att det finns möjligheter att utveckla bygden samt att det finns personer som vill flytta till orten. Det är viktigt att kommunen är
villig att satsa på de lokala föreningarna och inte bara i central orten. Hembygdsföreningen anordnar många evenemang både
för barn och vuxna, och det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar och bidrar med bidrag och även att man kan vara behjälplig
vid frågor
Bra och billigt boende i trevligt område där de flesta känner varandra. Viktigt med fungerande kollektivtraftik för arbetspendling.
Det är lugnt och nära till naturen. Viktigt att pendling till arbetet fungerar på ett bra sätt.
När man kan gå ute utan att vara orolig! För en själv eller barnen en dag på sjön under en solig dag
Kultur och natur :)
Livskvalite för mig och andra som valt att bo utanför centralorten är tystnaden och närheten till naturen. Självklart ska vi ha en
levande landsbygd med skogsbruk, åkerbruk och djurhållning, det hör till landsbygden. Om det öppnas en bergtäkt i Vedevåg
kommer vi troligen att flytta härifrån till en annan kommun.
Bo bra, nära till buss och tåg,
att jag är frisk,att det finns sjukvård,affärer,banker.Äldreboende som jag väljer själv.
Att behålla den kommunala och landstings servicen.
Lugn o harmoni. En plats där man känner sig trygg.
En trygg miljö med god samhällsservice.
Att kunna åka kollektivt till alla orter att kunna cykla eller åka moped säkert på gångbanor mellan våran ort och Lindesberg
samt att kunna bada och träna på ortens bad och idrottsplats.
Samma omvårdnad för äldre som för dagens barn
Nära naturen
Ett fungerande föreningsliv med enkla aktiviteter som ger motion och samvaro.
Ett fungerande samhälle va där till hör, + idrottshall ,bad , ishall med ett fungerande kylagrigat.
Fotboll och Golf
Just nu naturen, goda vänner, föreningsliv och service i form av livsmedelsbutik och närhet till vårdcentral och apotek men
önskar fler lägenheter och bättre kollektivtrafik.
lugn o ro
Att ha nära till affär och annan service och nära till naturen.
Bo, leva och känna samhörighet samtidigt som att jag ska känn att det finns valfrihet trots att jag inte bor i några av de tre
centralorterna.
Att ha gångavstånd till mitt arbete. Att kunna inhandla maten. Att ha vårdcentral o apotek nära. Vår fina idrottspark,
badanläggning och skogsområden runt omkring. Vår fina kyrka. Vår fina skola, där jag själv gick. Aktiviteter som finns för unga
och gamla.
Bra hälsa, mina nära o kära, uteaktiviteter,
Lugnet, tryggheten.
Att man bor på landet med alla fördelarna det innebär samtidigt som man har nära till större städer.
Ren och orörd natur
Närheten till ett rikt mångkulturellt sammanhang!
Närheten till naturen badet och Ekbackens samlingssal för vi pensionärer har våra månadsmöten där.
Att kunna bo kvar här och ha tillgång till bra service och övrig samhällsverksamhet
Vård omsorg natur
Närhet till vårdcentral, affärer och övrig service. Bra förbindelser med lokaltåg mot Arboga- Frövi. Bostäder i mark-plan eller
med hiss på hemorten.
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Att känna mig trygg, att det finns skola, affärer, badplats, lekplatser, bibliotek och promenadvägar. Det skulle vara fantastiskt
om Fröjevi rustades upp.
Att få vara trygg glad och frisk.
Närheten till naturen/Käglanskogen.
Natur, promenadstråk och trevliga grannar. Närhet till sjön Väringen.
Möjlighet att kunna pendla med TÅG från min ort dvs Fellingsbro.
Frihet att välja själv. Politikernas ansvar är att skapa möjligheterna att välja.
Skogen är livskvalitet!
Vänner
Ha någon stans att ta vägen när man inte orkar sköta tomt och hus.
Att kunna leva mitt vardagsliv och ha nära till grundläggande service för mig och min familj. Bredbandsanslutning till överkomlig
kostnad och möjligheter att åka kollektivt på rimliga tider, även på helgerna. Ett vägunderhåll värt namnet för oss som måste ta
bilen till jobb, skola och service.
Naturen och människorna, både gammalsvenskar och nysvenskar.
Naturen och känslan av trygghet.
livskvalite är när vi som bor på landsbygden får förutsättningar att kunna verka och leva där vi bor. som det är nu så läggs det
för mycket av kommunens resurser i dom två stora tätorterna Lindesberg o Frövi.
Att ta mig upp till skogen på Käglan och springa eller vandra på dom fint preparerade stigarna som Orienterarna i Fellingsbro
sköter om.
Att vara en känd figur ,och kunna röra mig fritt i naturen,utan långa avstånd
Närhet till naturen och lugnet.
Att få njuta av lugnet och naturen. Och att ha en positiv kontakt med resterande bybor. Och se byn fyllas av liv när alla turister
kommer under sommaren.
Att ha nära till naturen, frisk luft och inte allt för mycket biltrafik. Närhet till service. Bra kommunikationer.
Hälsan
Mänskliga kontakter.
Naturen och människorna
Bra bostäder.
Att det finns bra serviceinrättningar såsom affärer och vårdcentral samt bra kollektivtrafik.
Att bygden lever. Service
Naturen och byalivet
Natur och djurliv med närhet till skogen på hästryggen.
Lungt och fridfullt, gemenskapen i byn och känslan av en bild ur en perfekt sommar idyll
Att kunna känna sig trygg och att man ska ha fritid i sin ort. Även att ramsberg inte blir som Lindesberg alltiså en storstad
eftersom ramsberg är ett samhälle där folk söker lugn som inte finns i Lindesberg. Även naturområdena är viktigt vilket ger en
fri känsla. Kommer något av detta försvinna kan ni garantera att jag flyttar ut från Lindesbergs kommun!
Att jag har minnen av minsta vägkrök och dike, hus och tidigare boende. Att det är HEMMA.
Att få känna att man kan leva kvar tills man dör med god service
Sjönära tomt
Frisk luft, lite trafik, cykel- och gångvänligt, vacker natur, många sjöar, alla känner alla, rikt föreningsliv, trygghet.
Frisk luft, lite trafik, cykel- och gångvänligt, vacker natur, många sjöar, alla känner alla, rikt föreningsliv, trygghet.
Att kunna bo och verka i hemorten utan att behöva åka till centralorten alltför ofta. dvs för att köpa lite mjölk eller låna en bok
Ett affärsliv i samhället, Jobb, Ett blomstrande Fellingsbro som förr. Idrottsanläggningar Badet
Njuta av naturen och leva i nuet. Fast bredband mm via fiber skulle underlätta mycket.
Att det finns service, kommunikationer samt möjligheter till en aktiv fritid. Det innebär bland annat en fullstor idrottshall som vi
väntat på och som var planerad före bygget av simhallen i Lindesberg. Det är en skam att den inte är byggd än.
Naturen och fina grannar som bryr sig om varandra
bra miljö bra väg in till centralorten
Att det blir bättre kommunikationer i norra kommundelen. Att kunna röra sig i skog och mark.
Sociala miljön. Närhet till din gamla invanda miljön.
Nära till natur men ändå inte långt bort från att ta mig till service och kulturliv.
Nära till service, dagligvaruaffärer, vårdcentral, tandläkare och apotek.
Bra möjligheter till service (bank, livsmedelsaffär, natur, bilfria strövområden, bostäder för alla)
Att få ha nära till service, livsmedelsaffär, läkare, tandläkare,apotek,bibliotek
funderar på det
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EN LEVANDE LANDSBYGD. MER JORD UNDER PLOGEN. GRATIS BUSSRESOR TILL LBG VID ERA FESTLIGA
TILLFÄLLEN.
En levande bygd med arbetstillfällen,skolor, affärer, bra kommunikation underhållning, vilket börjar bli dåligt i F-bro. Vid
Kommunens festligheter i Lbg skulle ni kunna ordna bussar från de mindre orterna så även vi kan delta, tex fyrverkeriet vid
sensommaren. Alla har inte / och kan inte köra bil. Varför lägger man inte ut enkäten i pappersform i affärer och bibliotek? Alla
har inte datorer! Eller skicka hem dem.
Att det finns människor runt omkring som man känner. Att man har nära till jobbet. Att man kan ta sin kaffemugg och sätta sig
på trappen. Att det finns aktiviteter på orten så man inte behöver åka miltals
Lugnt. Närhet till Vårdcentral, Folktandvård, skola, idrottsanläggningar mm
Den vackra omgivningen och att umgås och prata med folket i byn. Läsa böcker.
Bra skolor. Nära naturen. Aktivt föreningsliv. Saknar dock bra förbindelser till Örebro på helger. Det går inte någonbuss då
Närhet till service och lättillgängliga naturupplevelser
Att bo på en mindre ort där det social livet fungerar på ett enkelt och naturligt sätt. Där vi känner varandra och stöttar varandra.
Lugn och ro, just att det ska vara en liten ort och inget annat. Men även att det utvecklas! Fiber till alla fastigheter, skandal med
adsl 2016.
Att kunna bo och ha nära tilli naturen. Slippa störande trafik.
Att det är nära till naturen
Att det är nära till naturen
Nära till naturen med väsentlig service som kollektivtrafik, bensinstaion, apotek, bibliotek och matvaruaffärer.
Bra skolor, matvaruaffär, vårdcentral, apotek, rent och snyggt, vänlighet mellan människor,trygghet, närheten till skogen,
skapliga kommunkationer
Nära till naturen (käglan) samt bra service med tandläkare, läkare, apotek, äldreboende, affärer, bra kollektivtrafik, nära till
vänner o anhöriga.
Nära till naturen ha en bra service med läkare, tandläkare, apotek, äldreboende, bo nära vänner o anhöriga samt tillgång till
affärer
Att se barnen utvecklas inom både skola, idrott och kultur. Att inte behöva åka till annan irt för vardagsaktiviteter.
avstressande
Trivsam miljö ute och att känna sig trygg.
Föreningsliv,bygdegårdsaktiviteter, träning. Lugn och ro i byn man bor i.Arbete.
God utveckling och gott samarbete.
Kunna gå ut i naturen och njuta av t.ex. flotten som är placerad i ån. Kunna rida ut i naturen och bara koppla av.
närhet till affär och arbetet,natur
Att kunna känna sig trygg överallt och kunna ömgås på nån mötesplats.
Frihet. Att kunna låta barnen vara ute.
Lugn och trygg miljö där mina barn vågar gå själva på dagens alla timmar
Sjön och naturen
En liten ort där de flesta känner varandra, det gör att vi har koll på vad som händer och kan hålla uppsikt när det händer något
som inte är bra. Kändes tryggt när barnen var små. Nu är det mera närheten till fina löparspår på Käglan som skapar
livskvalité.
Att det mesta som jag och familjen behöver finns i närheten och möjlighet att åka tåg/buss till Örebro och Lindesberg alla dagar
och kvällar i veckan för att kunna ta del av det utbud som inte finns i Fellingsbro.
Flera sätt att kunna ta sig mellan orter. Natur, Bra vägar, cyckelväg, idrott/gym/bad
Friheten att kunna röra sig. Jag har bil, men om jag inte kunde köra den, så vore bra kommunikationer livskvalité. Billig och
möjlig kollektivtrafik vore toppen. Är det en utopi? Kan man inte spåna fram något system. Ett lyft för Fellingsbro, ekonomiskt,
vore om tågen stannar igen.
inte stressigt, aktiviteter, service ,att det är många som bry sig om orten och vill att det ska vara ett bra ställe att leva på.
Att ha en träffpunkt där jag kan träffa och prata med gamla vänner. Och en god kommunal service, såsom bibliotek, affär,
distriktssköterska, äldreboende.
Kan bli bättre
Att känna trygghet med att ha läkare, tandläkare, skola, barnomsorg, äldreomsorg, bibliotek, apotek, matvaruaffär, post och
bank på orten. Det ska finnas för alla invånare i en kommun, oavsett om man bor på mindre ort eller i centralorten. Jag
uppskattar att få bo på landet, känna lugn och ro. Är övertygad om att det är bra för barn att växa upp på en mindre ort, och jag
hoppas att de som önskar att göra det ska ha möjlighet att välja det utan att känna hot om nedläggningar av skola och annan
service.
Att det finns samhällsservice på orten!
Vacker natur, vackra gamla hus, vatten.
Att kunna vistas ute och slippa titta bakåt hela tiden Att kunna släppa av min dotter vid bussen och slippa oroa mig om hon
kommit på eller ej.
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Trygghet för mig och mina barn som ensamstående tvåbarnsmamma. Kunna träna ute utan att va rädd att bli påhoppad. Att
barnen kan leka ute tryggt. Närheten till förskola, skola, vårdcentral och livsmedelsaffär.
Att det finns tandläkare vårdcentral förskola skola affärer av olika slag fritidsaktiviteter kultur
Rikt föreningsliv, naturen och alla som ställer upp för att fixa och dona med saker där kommunen inte ställer upp. Fellingsbro
kanske gör sig bättre som egen kommun.
Naturnära
Att kunna känna mig trygg och säker samt känna att det finns ett levande samhälle med framtidstro.
Ha god service, bra grannar och nära till naturen. Aktivit förneningsliv
Nära till naturen och aktiviteter i samhället. Tex tillgång till lokal att hyra som gamla matsalen och gymnasitkhallarna på skolan.
Att det finns service tilgänglig, bra kollektivtrafik, bra bostäder, möjligheter till fritidsaktiviteter.
Närhet till naturen, bra butik, nära till större orter
Familjärt och det var en riktigt trygg plats en gång i tiden.
Att känna sig trygg. Att det finns saker att göra.
Fellingsbro håller på att dö ut , det finns snart bara Hemköp kvar , förr fanns det små butiker och cafe och bio och ibland var det
dans i parken, så lite mer sänt skulle jag vilja ha tillbaka
Naturen på landet...sjöar...
Trygghet!!! Just nu vågar man ju knappt gå med hunden i samhället utan att vara på sin vakt! Så kan jag undvika samhället
framförallt kvällstid gör jag det!
Natur och sammanhållning bland grannar och invånare. Trevligt när alla hälsar och säger hej. Livskvalitet för mig.
Barn och djur
Att få bo kvar på orten som man känner till och där man känner sina grannar
Ishockeyhallen
Rikt föreningsliv, närhet till naturen, god skola och omsorg.
Att få vara frisk tillsammans med min familj
Mer aktiviteter som inkluderar alla åldrar för en starkare sammanhållning i samhället oavsett härkomst och ålder.
När man känner sig trygg och boende trivs.
Nära till naturen och att det finns affär, apotek vårdcentral mm på orten
Kunna vistas utomhus oavsett tid på dygnet och kunna känna mig trygg
Bibliotek lanthandel byskola
Se punkt 11.1 Det är det absolut viktigaste, för som det är nu är det svårt att sitta ute sommartid och göra sig hörbar för all trafik
som passerar. Även hastigheten på trafiken genom samhället och vid utfarterna behöver dämpas.
Att jag och min familj ska kunna leva i trygghet!
Att servicen är fullgod och att vi får behålla det som finns här, vill helst bo kvar i Fellingsbro, men det behövs då någonstans att
bo när vi inte orkar bo i villa längre.
Att det finns matvaruaffär / vårdcentral / apotek / tandläkare rikt föreningsliv bra samlingslokaler goda kollektivförbindelse med
Örebro på helger och kvällar
att umgås med o ha trevligt med människor
Frihet, kamratskap
Levande landsbygd!
Nära natur, service och ett bra underhåll av vägar och offentliga miljöer.
Hästarna!, Lugnet och naturen
Natur/Friluftsliv
glesbygd på pendlingsavstånd från Örebro ca 3 dagar i veckan
Lugn och ro
Närheten till naturen, saknar mötesplats exempelvis bibliotek kanske i samverkan med kommunal service/medborgarkontor.
Kulturellt. Få träffa mäniskor och umgås. Handla i affären. Gå långa promenader. På sommaren cykla.
Kollektivtrafik Nära natur Fritt från asylboenden tyst rent
Naturen
Att kunna gå ut på promenader men det har blivit mer osäkert då vi har både varg och lo i när anslutning till byn
Att inte Lindesbergs stad ska ta alla mina skattepengar.
Närhet till natur och inspirerande kulturmiljö (bibliotek). Bygdekänsla/att känna till de flesta som bor på orten till utseende.
Natur och frisk luft. Utrymme att vara kreativ.
Människor med öppna sinnen, högt till tak för diskussioner kring olika ämnen i samhället MEN MEST AV ALLT hänsyn till
skogen (detta finns inte idag. Summerat funderar jag på att flytta på grund av skogsbrukets framfart.
Närhet till naturen, fina skogar, möjlighet till bra jakt, djurhållning, fin bostad. Fin skola för barnen när det är aktuellt, olika
butiker och aktiviteter utanför tätorten.
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Natur, tystnad, frisk luft, bredband
Naturen
Tillgång till naturen, kyrkan och gemenskap.
Naturen och tystnade. (När inte grannen kör med sina skogsmaskiner)
Naturen och goda grannar
Närhet till naturen, Bra kommunikationer - såväl internet/bredband och kollektivtrafik. Endast fem-tiominuters bilvresa till affär,
bibliotek och järnvägshållplats. Endast 20-25 minuters bilresa till kommunens huvudort.
Närhet till naturen, Bra kommunikationer - såväl internet/bredband och kollektivtrafik. Endast fem-tiominuters bilvresa till affär,
bibliotek och järnvägshållplats. Endast 20-25 minuters bilresa till kommunens huvudort.
Att jag slipper stadsmiljön.
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Tillväxtförvaltning
Merit Israelsson
0581- 811 39
Merit.Israelsson@lindesberg.se

Tillväxtutskottet

Projekt Transmission
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet förslå att kommunstyrelsen beviljar medel
till projektet Transmission med 700 000 kronor under fyra år under förutsättning
att relevanta företag inom Lindesbergs kommun säger ja till deltagande i
projektet.
Ärendebeskrivning
Alfred Nobel Science park tillsammans med Mälardalen Industrial Tecnology
Center (MiTC) ska gå in med en ansökan till tillväxtverket som ser på
övergången från bensindrivna fordon till eldrivna. I Lindesbergs kommun är i
första hand Meritor tillfrågade att delta i projektet. Om projektet blir beviljat är
de mycket intresserade av att delta. Det finns också ett antal andra listade
potentiella företag i kommunen som rimligen borde vara intresserade. ÖMSregionen är en region med stor avancerad industriell tillverkning. Smart industri
är ett definierat styrkeområde i region Östra Mellan Sverige och därmed ett smart
specialiseringsområde.
Regionen är ett globalt centrum för utveckling och produktion av fordon
(framförallt tunga fordon) och särskilt system som axlar, motorer, transmissioner
och styrsystem. Här finns företag i alla ”Supply chain” led med globala aktörer
som Volvo, Scania, Atlas Copco, GKN Driveline, Bombardier etc. Tillsammans
arbetar mer än 25 000 människor i dessa företag, till detta kommer små- och
mellanstora företag som är underleverantörer. Enligt fordonskomponentgruppen
finns det ca 200 underleverantörer i fordonsindustrin i Mälardalen. En grov
uppskattning är att det i dessa företag finns ännu fler anställda. Det gör att det är
viktigt för samhället att göra det som går för att säkerställa sysselsättning och
fortsätta ha hållbart framgångsrika exportföretag i fordonsindustrin.
Just nu utvecklas drivlinetekniken snabbt och vi står inför ett teknikskifte med
eldrivna fordon. Detta kommer att skapa många nya möjligheter samtidigt som
det har stor påverkan på befintliga företag och deras produktion. Många kan
komma att slås ut samtidigt som det finns utrymme för nya leverantörer.
Parallellt med teknikskiftet i produkterna pågår digitaliseringen, ibland kallat den
fjärde industriella revolutionen. Detta rör produktionsteknisk utveckling med
automation, digitalisering, 3d-printing, cirkulär ekonomi, energieffektivisering
såväl som produkter, affärsmodeller etc. Något som samtliga tillverkande företag
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Merit Israelsson
måste ta till sig i någon form. Företagen inom fordonsindustrin har med andra
ord att ta till sig och agera i den produktionstekniska utvecklingen,
produktteknikskiftet samt digitaliseringen för att vara hållbart
konkurrenskraftiga.
Projektet fokuserar alltså på en bransch med bredare utmaningar än många andra.
Här väntas innovationssprång inom produktteknisk, produktionsteknik och
affärsutveckling. Miljön stöttas forskningsmässigt av många stora program. I
samband med övergången till eldrivna fordon utvecklas även användning av
autonoma system. Atlas Copco, Volvo och Scania arbetar intensivt för att
utveckla nya lösningar för sina produkter. Örebro Universitet har varit en del i
utvecklingen av de nya systemen och det finns en stark forskargrupp (AASS)
med hög och bred kompetens inom området. Det är viktigt att ÖMS-regionen tar
till vara på den kompetens som finns och den överförs till tillverkare och
underleverantörer.
Detta projekt syftar till att medvetandegöra företagen om teknikutvecklingen och
de möjligheter den skapar samt erbjuda ett stödprogram i form av seminarier,
workshops och coachingstöd på företagen. Totalbudgeten ligger på 21 miljoner
kronor. Medfinansieringen från Lindesbergs kommun är föreslagen till 100 000
år 2017, 200 000/år för 2018, 2019 och 2020.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Näringslivsenheten inom Tillväxtförvaltningen
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Fordonsindustrin är en av kommunens viktigaste branscher, en bransch som
dessutom står inför stora framtida utmaningar i form av exempelvis
produktionsteknisk utveckling och digitalisering, för att vara hållbart
konkurrenskraftiga. Dock finns viktiga gap, dels i forskningen, men framförallt i
industrins implementering och tillvaratagande av forskningsresultat. Företagen
behöver stöd för att öka sin mottagarkapacitet och förändringstakt. Projektet
stödjer den utvecklingen. Förvaltningens förslag är därför att man tillstyrker
medfinansiering i enlighet med finansieringsplanen för projektet.

Merit Israelsson
Förvaltningschef
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Gul text komplettering krävs,

TransMission 1.1
1. Bakgrund
ÖMS-regionen är en region med stor avancerad industriell tillverkning. Smart industri är ett
definierat styrkeområde i region Östra Mellan Sverige och därmed ett smart specialiseringsområde.
Regionen är ett globalt centrum för utveckling och produktion av fordon (framförallt tunga fordon)
och särskilt system som axlar, motorer, transmissioner och styrsystem. Här finns företag i alla
”Supply chain” led med globala aktörer som Volvo, Scania, Atlas Copco, GKN Driveline, Bombardier
etc. Tillsammans arbetar mer än 25.000 människor i dessa företag, till detta kommer små- och
mellanstora företag som är underleverantörer. Enligt fordonskomponentgruppen finns det ca 200
underleverantörer i fordonsindustrin i Mälardalen. En grov uppskattning är att det i dessa företag
finns ännu fler anställda. Det gör att det är viktigt för samhället att göra det som går för att
säkerställa sysselsättning och fortsätta ha hållbart framgångsrika exportföretag i fordonsindustrin.
Just nu utvecklas drivlinetekniken snabbt och vi står inför ett teknikskifte med eldrivna fordon.
Detta kommer att skapa många nya möjligheter samtidigt som det har stor påverkan på befintliga
företag och deras produktion. Många kan komma att slås ut samtidigt som det finns utrymme för
nya leverantörer.
Parallellt med teknikskiftet i produkterna pågår digitaliseringen, ibland kallat den fjärde industriella
revolutionen. Detta rör produktionsteknisk utveckling med automation, digitalisering, 3d-printing,
cirkulär ekonomi, energieffektivisering såväl som produkter, affärsmodeller etc. Något som samtliga
tillverkande företag måste ta till sig i någon form. Företagen inom fordonsindustrin har med andra
ord att ta till sig och agera i den produktionstekniska utvecklingen, produktteknikskiftet samt
digitaliseringen för att vara hållbart konkurrenskraftiga.
Projektet fokuserar alltså på en bransch med bredare utmaningar än många andra. Här väntas
innovationssprång inom produktteknik, produktionsteknik och affärsutveckling. Miljön stöttas
forskningsmässigt av många stora program. Dock finns viktiga gap, dels i forskningen, men
framförallt i industrins implementering och tillvaratagande av forskningsresultat. Företagen
behöver stöd för att öka sin mottagarkapacitet och förändringstakt.
I samband med övergången till eldrivna fordon utvecklas även användning av autonoma system.
Atlas Copco, Volvo och Scania arbetar intensivt för att utveckla nya lösningar för sina produkter.
Örebro Universitet har varit en del i utvecklingen av de nya systemen och det finns en stark
forskargrupp (AASS) med hög och bred kompetens inom området. Det är viktigt att ÖMS-regionen tar
till vara på den kompetens som finns och den överförs till tillverkare och underleverantörer.
Detta projekt syftar till att medvetandegöra företagen om teknikutvecklingen och de möjligheter den
skapar samt erbjuda ett stödprogram i form av seminarier, workshops och coachingstöd på
företagen.

2. Intressentanalys
Projektets målgrupp är fordonsindustrin i Mälardalen, primärt små och mellanstora företag som är
underleverantörer till så kallade OEM (företag som tillverkar slutprodukter, färdiga fordon) eller
underleverantör till underleverantörer. Mottagare av resultaten är OEM företagen och i slutänden
deras kunder.
I projektet ingår forsknings och utvecklingsaktörer inom Produktutveckling, Produktionsutveckling
och Affärsutveckling samt förändringsledning. Syftet är att framgångsrikt driva på den omställning
som teknikskiftet kommer att kräva. TransMission har kopplingar till nationella och internationella
forskningsmiljöer inom områdena.
Projektet har en styrgrupp är formerad utifrån intressentanalysen och består av:
Lars-Göran Moberg senior företagsledare, ordf
Monika Bellgran, Teknikföretagen
Peter Bökmark avdelningschef Swerea, IVF
Kjell Fagerström, vd Alfred Nobel Science Park
Michael Rydell, vd MITC
Roger Berggren, koncernchef LEAX
Åsa Gabrielsson, Utvecklingschef Volvo CE
Peter Bryntesson, fou ansvarig Fordonskomponentgruppen.
Till styrgruppen adjungeras:
Emma Hansson, Regionförbundet Sörmland
Mikael Jorstig, Region Örebro
Mikael Hjorth, Region Västmanland
MITC är projektägare, Alfred Nobel Science Park projektpartner. Projektledningsteamet är:
Svante Sundquist MITC
Projektledare
Pär Lundström ANSP
bitr projektledare
Annette Lood MITC
Projektekonom
Mälardalen Industrial Technology Center (MITC), projektägare, är en industriägd samverkansarena
inom produktion, produktutveckling, energi/miljö och innovation. MITC är Mälardalens högskolas
flaggskepp för samverkan med SMF, (www.mitc.nu ).
Alfred Nobel Science Park (ANSP) i Örebro och Karlskoga, leder och driver industrialisering och
marknadssättning av automation, robotutveckling samt och 3Dprinting i ett nära samarbete med
Örebro Universitet och näringslivet.
Stödjande forskningsmiljöer:
Mälardalens högskola (MDH) med forskningsinriktningarna Innovation, Design and

Manufacturing (IDeM), Embedded Systems (ES) och Future Energy (FE).IDeM omfattar forskning i
Produkt- och produktionsutveckling, Innovationsledning samt Informationsdesign. IDeM driver
produktionsutveckling med satsningar som XPRES, och Innofacture.
Örebro Universitet har Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS) som bedriver
internationellt erkänd forskning inom autonoma sensorsystem inom två forskargrupper, Kognitiva
Robotsystem samt Mobile Robotics and Olfaction

Swerea IVF med forskningsbas inom förändringsarbete och
innovationsförmåga, för produktions-, produkt- samt energi och miljöutveckling Swerea IVFs grupp i
Eskilstuna fokuserar på produktionsutveckling, förändringsledning och forskningsstöd.
Linköpings universitet, avdelningen för Fordonssystem, fokuserar på kontroll, diagnos, och
övervakning av funktioner i fordon. Syftet är att utveckla styrsystem för att få prestanda, säkerhet,
energiutnyttjande och miljömässig stabilitet. Funktionerna som övervägs inkluderar avancerad
motorstyrning, samordning kontroll av fordon och drivlinesystem, och autonoma funktioner i
intelligenta fordon och intelligenta vägar.
Andra organisationer i ÖMS regionen som kommer att involveras är Automation region, Robotdalen
och eventuellt Visual Sweden.

3. Problemanalys och syfte
Projektet är del av en långsiktig satsning att stärka fordonsindustrin i ÖMS regionen och i Sverige.
Utmaningarna och behoven är mångfacetterade. Kompetensförsörjning, strategisk planering,
forskning och utveckling samt företagsutveckling utgör alla viktiga insatsområden. Med starka
samverkansstrukturer i en region med stor del höginnovativ och utvecklingsdriven
tillverkningsindustri, är projektet en nyckelaktör i stöttandet av utveckling och produktion av
fossilfria eldrivnafordon.
Detta projekts avsikt är att bidra till att hållbart befästa Mälardalen som en världsledande
fordonsregion med många anställda. Det påbörjade teknikskiftet innebär möjligheter för företag att ta
nya affärer och utveckla nya kompetenser. Teknikskiftet är också ett hot mot många av dagens
leverantörer.
Projektet har två syften:
1. att ge Mälardalens underleverantörer i fordonsindustrin förutsättningar att tillvarata de
möjligheter som teknikskiftet i fordonsindustrin kommer att ge och därmed befästa
Mälardalens position som en världsledande fordonsregion.
2. Det andra syftet är att ge underleverantörer förstärkta möjligheter att hänga med i
teknikutvecklingen och därmed kunna vara kvar och till och med stärka sin position som
underleverantör.
Det kommer att ge regionen stärkt konkurrenskraft, vilken bidrar till att bevara och generera nya
arbetstillfällen inom nya teknik- och kunskapsområden.

4. Målformulering
Effektmål
Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för regionen att framgångsrikt möta teknikskiftet
i fordonsbranschen. Detta sker genom att bygga en hållbar struktur för innovation och
företagsutveckling som lever vidare efter projektets slut. Strukturen fångar upp och identifierar nya
möjligheter som sedan utvecklas till nya projekt med egen finansiering.


Ge befintliga företag förutsättningar att ligga i fronten när det gäller att utveckla och
tillvarata ny teknik och därmed skapa förutsättningar för att utveckla och kommersialisera
nya produkter.


Ett mål är också att befintliga företag och arbetstillfällen
bevaras samt att nya yrkeskategorier skapas genom att nya yrkeskategorier utvecklas.
Resultatmålen är att:










Generera minst 3 nya utvecklingsprojektansökningar till EU, Vinnova, Tillväxtverket etc, varav
minst ett är transnationellt.
Genomföra minst 16 seminarier med fler än 10 deltagande företag per seminarium.
Genomföra en årlig integrationsaktivitet för nyanlända ingenjörer.
Att minst 35 olika företag i fordonsbranschen deltagit på någon av projektets aktiviteter.
Att i minst 20 av de 35 företagen genomföra årliga uppföljnings/utvecklingsaktiviteter.
Identifiera 4 nya produkt/tjänsteidéer som sedan kan kommersialiseras med stöd av det
befintliga innovationssystemet.
Nn
Nn
Nn

5. Genomförande och aktiviteter
Fokus för projektet är att genomföra behovsstyrda aktiviteter som hjälper fordonsindustrins
underleverantörer att proaktivt förbereda sig för och ta sig an teknikskiftet. Sektoriellt finns flera
initiativ som driver forskning och utveckling inom flera delområden som är viktiga för branschen.
Dessa kommer att involveras efter behov. Företagen utvecklas med aktiviteter på olika (mognads)
nivåer. I) Motivering, behovskartläggning, II) Omvärldsanalys, III) Tematiska seminarieserier, IV)
företagsutveckling genom nätverks och coachningsaktiviteter V) internationalisering bidrar till att
utveckla projektets ägarstruktur och deltagande företag. Projektet genomförs då i följande
huvudaktiviteter:






Behovsinventering
Framtidsspaning, technology road maps
Awareness, tematiska seminarieserier
Företagsutvecklingsprogram
Internationalisering

5.1 Behovsuppföljning
Ansvarig, MITC/MDH
Mål: Att identifiera och följa upp företag & deras behov av stöd.
En av de viktigaste framgångsfaktorerna för projektet är att genomföra aktiviteter som efterfrågas av
företagen och att företagen känner igen sig i aktiviteternas innehåll. Metoden för att säkra det är en
kontinuerlig dialog med företagen. Den startar med att på företagsnivå identifiera behov, matcha
dem mot projektets och innovationssystemets aktiviteter för att till sist följa upp resultaten av
aktiviteterna och kunna guida mot nya aktiviteter alternativt initiera nya behovsstyrda aktiviteter.
Den kontinuerliga uppföljningen skapar förutsättningar att ändra innehållet beroende av företagens
behov, mognad och utveckling.

5.2 Framtidsspaning – Technology road maps
Ansvarig, MITC tillsammans med Innovationsteknik på Mälardalens högskola
Mål: Att på företagsnivå skapa förståelse och beredskap för framtiden, vilket i sin tur skapar
förutsättningar för proaktiva beslut i företaget. För akademin bygga insikt och nätverk som resulterar
i ny behovsmotiverad forskning.
Aktiviteter: Seminarieserie om 5 workshops per år m.m.
Seminarierna kommer att ha teman som:







Varför ett strukturerat framtidsarbete och på vilket sätt
Befintliga metoder för omvärldsbevakning,
Metoder och verktyg; hur kan framsynsarbetet stärkas?
Risk management, ett angreppssätt för att fatta riskövervägda beslut.
Att bygga ett effektivt eget spaningssystem i dagens digitaliserade verklighet. är det både lätt
och billigt att bygga ett eget bevakningssystem.
Technology road map 2.0, eget arbete under handledning, hur går vi tillväga?

Utifrån framtidsscenarios utvecklar varje deltagande företag sin plan och sin technology road map för
att möta utmaningarna. Ur dessa identifieras forsknings-, lab-, kompetens- och samverkansbehov.
Behoven matchas mot TransMissions samlade kompetens. Där gap identifieras sker matchningen
utanför TransMission alternativt initieras förstudier varefter nya aktiviteter och satsningar initieras.
Resultat efter projekttiden: Företagen har Technology Road Maps som bygger på strukturerade och
väl förankrade arbetssätt, som ligger till grund för strategiska beslut och investeringar.

5.3 Teknikutvecklings seminarieserier
Ansvarig Ansvaret är olika för varje tema och beskrivs under respektive tema.
Mål: Ett erbjuda företag och organisationer möjlighet att ta till sig den senaste tekniken och ta del av
de senaste trenderna tillsammans med andra företag och forskare.
Detta sker genom en gemensam seminarieserie utifrån teman identifierade i förstudien. Varje
seminarietema syftar till att tillföra kunskap om trender och tekniker i framkant som bidrar till att
utveckla området. Seriernas avsikt är också att identifiera nya problem och möjliga
forskningsområden som kan ”projektifieras” och finansieras.
Varje enskilt seminarium har en gemensam introduktion där vi beskriver projektets syfte och mål
samt långsiktiga vision. På så sätt bygger vi ett hållbart varumärke och en förankring. Vid varje
seminarium deltar forskare från något av de deltagande lärosätena Mälardalens högskola, Linköpings
universitet eller Örebro universitet för att dels delge kunskaper om forskningsfronten och dels fånga
upp behov och möjligheter.

5.3.1 Autonoma fordon
Ansvarig, Alfred Nobel Science Park

Autonoma fordon är en del i utvecklingen av helt nya modeller. Det
läggs ner stora resurser på olika typer av lösningar och det börjar finnas lösningar som är nära att
komma ut på marknaden. I Mälardalen har vi två företag som tillverkar stora fordon och som har
utvecklat lösningar för autonoma system. Det är Volvo CE och Atlas Copco. Det finns också här ett
behov att se om det krävs omställningar för underleverantörer och vilken ny kompetens företagen
behöver för att fortsätta utvecklingen. Här kan det också vara intressant att se på vilka nya typer av
underleverantörer företagen behöver och om det finns företag i region som kan anpassa sin
verksamhet för att möta de nya kraven för autonoma fordon.
Tillfälle 1: Atlas Copco



Hur långt har företagen kommit i utvecklingen
Hur ser framtiden ut

Tillfälle 2: Örebro Universitet



Vilken forskning pågår på Örebro Universitet som kan kopplas till autonoma fordon
Framtida forskningsprojekt

Tillfälle 3: Google eller liknande företag



Hur arbetar de med autonoma fordon
Finns det möjligheter att samarbeta med stora fordon

Tillfälle 4: Volvo CE och/eller Scania



Hur långt har företagen kommit i utvecklingen
Hur ser framtiden ut

5.3.2 Digitalisering
Ansvarig Alfred Nobel Science Park tillsammans med Automation region, Swerea och MITC
En viktig del för att möta framtidens utmaningar är digitalisering. Det kan vara både digitalisering av
produktionsprocessen och digitalisering med koppling till produktutveckling. Digitaliseringen är en
del av omställningen av svensk industri och satsningen Industri 4.0.
Ambitionen med denna seminarieserie är att konkretisera vilka möjligheter digitalisering kan
generera och öka förståelsen bland underleverantörer om digitalisering. För att klara av
omställningen är IT-företagen viktiga som ska leverera lösningar till industrin. Därför ser vi det som
väldigt viktigt att de är med i processen och får en djupare förståelse för industrins utmaningar.
Seminarieserien bygger på att industrin berättar om sin verksamhet och framtida utmaningar och att
IT-sidan berättar vad som finns på marknaden idag och vilka möjligheter det finns att lösa de
utmaningar som industrin står inför.
Målet är att identifiera gemensamma utmaningar för företagen och hitta konkreta gemensamma
utvecklingsprojekt.
En viktig del för projekt är att kunna samla ihop de idéer som kommer fram och se vilka möjligheter
det finns att sätta upp nya separata gemensamma projekt. Hur ska upplägget se ut? Vilka är
delaktiga? Vilken finansiering finns att tillgå?

Tillfälle 1: Industrins framtida utmaningar med fokus på produktion



Hur påverkar övergången till elbilar produktionsprocessen
Vilken typ av kompetens krävs

Tillfälle 2: Industrins framtida utmaningar med fokus på produktutveckling



Kan underleverantörerna påverka sin situation
Vilken typ av kompetens krävs

Tillfälle 3: Vad är digitalisering – en generell presentation



Vad innebär digitalisering
Vilka nya möjligheter skapar det

Tillfälle 4: Hur kan digitalisering främja industrin



Hur kan industrin använda sig av digitaliseringens möjligheter
Vilka nya möjligheter skapar det

5.3.3 Eldrivna fordon
Ansvarig MITC tillsammans med Swerea och Linköpings universitet
Mål: Att tillföra kunskaper som bidrar till att driva fordonsutvecklingen framåt. Att tillhandahålla
mötesplatser mellan företag och forskning som identifierar nya behov av forskning och genererar nya
projekt.
Inom de närmaste fem åren kommer det att hända mer inom fordonsdrivning än under de senaste
25 åren. Bilarna kommer med största säkerhet att vara eldrivna. Vad gäller andra typer av fordon
kommer det att finnas flera olika teknologiska plattformar för att driva fordon i framtiden. Lösningen
är beroende av fordonets applikation. Några avgörande faktorer för val av teknikplattform är
körcykler, variabel hastighet, konstant varvtal, nedförs/uppförsbacke etc. Parallellt med detta sker en
kontinuerlig utveckling av batterier, bränsleceller mm.
Seminarier kommer att ske på teman som:
Tillfälle 1: Drivlineapplikationer och eldrivna bilar





Hur påverkar applikationen, dvs vad fordonet används till, val av teknik
Vilken teknik passar vilken applikation.
Hur påverkar utvecklingen av t ex batterier eller bränsleceller teknikvalet.
Hur kommer bilbranschen att utvecklas de kommande 5-10 åren.

Tillfälle 2: Batteriteknik



För- och nackdelar med batterier
Hur ser forskningsfronten ut på batterier och hur ser utvecklingsscenarierna ut?
o Kapacitet

o Laddningstider
Tillfälle 3: Bränslecellsutveckling




För- respektive nackdelar med bränsleceller
När är det fördelaktigt att använda bränsleceller
Under vilka premisser blir de konkurrenskraftiga

Tillfälle 4: Hybrid/eldrifter i tunga fordon



Offroaddrivna fordon, vilka olika alternativa drifter finns.
Vilka tekniklösningar ser vi på 10 års sikt

5.3.4 Hållbara produktionssystem och produktionsteknik
Ansvarig MITC, tillsammans med Swerea,
och Mälardalens högskola
Mål:

Tillfälle 1: Nya material

Tillfälle 2: Additativ tillverkning

Tillfälle 3: Cirkulär ekonomi

Tillfälle 4: Material effektivitet

5.4 Företagsutveckling /Förändringsledning
Ansvarig MITC i samarbete med Swerea, Alfred Nobel Science Park, Business Sweden,
Handelskamrar, Teknikparkernas projekt Växtzon och ALMIs projekt Tillväxtlyftet.
Mål: Att stötta befintliga företag i deras egen affärs-, produkt- och/eller produktionsutveckling.
Deltagande resulterar behovsdefinierad utveckling av produkter/tjänster, produktionssystemet eller
affärsmodellen. Ett långsiktigt resultat är en ökad kapacitet och ett ökat intresse för att delta i, ta till
sig och implementera ny forskning och utveckling.

5.4.1 Innovationsarbete i SME - Coaching
Ansvarig är MITC i samverkan med ANSP, MDH, Swerea och projekt Växtkraft.

Målet med insatserna är att ge företagen ökad kapacitet att delta, ta till
sig och implementera ny FoU, i flera områden samtidigt. Resultaten märks i form av kortad ledtid
från utveckling till produktionsstart. Nya produkter, nya sätt att producera eller till och med nya
affärsmodeller.
Målet är att få underleverantörer i fordonsindustrin i Mälardalen utvecklar sina positioner genom att
strategiskt driva egen verksamhetsutveckling i form av produktutveckling, produktionsutveckling
och/eller marknads/affärsutveckling.
För att åstadkomma detta kommer olika beprövade koncept att användas. Dessa varierar utifrån
behoven, men kan vara:
 ”Produktionslyftet”, som genomförts hos mer än 230 företag. Vi har erfarenheten av att
arbeta med högsta ledningen i företagen och få dem med på vad som krävs.
 ”MITC-light”, här medverkar företag med definierade utvecklingsprojekt i en gemensam
process, där företagen tar vara på varandras erfarenheter för att vässa sina respektive
projekt.
 Digilyftet, modell för att arbeta med digitalisering dvs automatisering av datainhämtning
mellan processer och ”smarta” algoritmer som behandlar data för att analysera och använda
det som grund i beslutsprocesserna kommer att beaktas i detta.
 Det regionalfondsfinansierade projektet Växtzon kan hjälpa företagen med sin
affärsutveckling och utveckling av affärsmodeller.
Gemensamt för att företagen skall vara framgångsrika i sin medverkan i något av ovanstående
program är att de måste förstå storleken på den förändring som krävs samt hur förändringen ska ta
sig genom organisationsstrukturerna och ändra hierarkier etc. En förutsättning är att högsta
ledningen medverkar och att många frågor ställs på sin spets. Det finns många företag som försökt,
men inte klarat transformationen (Kodak är ett exempel). Om behoven inte matchar de ovan
beskrivna programmen kan nya aktiviteter och program initieras.

5.4.2 Företagsutveckling – internationalisering
Ansvarig: Alfred Nobel Science Park samarbete med MITC.
Vi kommer att skapa oss en bild av hur företagen arbetar internationellt: Har de en plan för hur de
verkar på den internationella marknaden? Finns det ett behov av mer internationella kontakter? Kan
vi skapa förutsättningar för en ökad export?
Om vi ser att det finns ett behov ska vi utarbeta en konkret plan för hur vi kan stödja dessa företag på
bästa sätt. Det finns aktörer i innovationssystemet som kan ha rätt verktyg men det kan finnas behov
av andra lösningar.
De företag som vi identifierar som nya potentiella underleverantörer till det eldrivna fordonet vill vi
inspirera och visa på vilka möjligheter det finns med den nya tekniken som skapas. Tanken är att
besöka ett par mässor av hög klass där den nya tekniken presenteras och möjliga kunder ställer ut.
Resan fungerar även som ett nätverk för företagen och nya samarbeten kan komma till stånd.

5.5 Internationalisering – Nätverkande systemnivå
Ansvarig Alfred Nobel Science Park i samarbete med MITC.
Målet är att etablera TransMission och dess kärnaktörer MITC och Alfred Nobel Science Park i
relevanta nätverk.

Genomförande, orientering om olika relevanta Eu, Horizon 2020 och
andra finansieringsprogram. Deltagande i konferenser och plattformamöten runt dessa. Besök hos
potentiella partners.
En del i projektet är att utarbeta en plan hur samarbeta med andra länder och internationella
nätverk. Sverige och Mälardalen är en relativ liten region i Europa och världen
Även om det finns flera företag i regionen som arbetar mot fordonsindustrin och det finns en bred
och hög kompetens så gör globalisering det allt viktigare att delta i internationella sammanhang. Det
finns flera anledningar varför projektet ska ha som målsättning att även ha med det internationella
perspektivet.
Det första är att vi kan lära från andra länder som är duktiga. Vi behöver inte uppfinna hjulet igen
utan kan använda kunskap och kompetens som redan finns. På så vis kan vi använda våra resurser
optimalt och fokusera på utmaningar som ännu inte är lösta. En tydlig målsättning är att utvärdera
vilka internationella nätverk som finns och se om det finns ett värde för oss att deltaga i dessa.
Den andra delen är att det finns finansieringsmöjligheter inom t ex Horizon 2020 men även andra
internationella program. I projektet har vi en tydlig målsättning att vi ska identifiera gemensamma
utmaningar för företagen i regionen och bilda nya konkreta utvecklingsprojekt tillsammans med
företagen. För att hitta finansiering till dessa projekt är det viktigt att ha koll på vilka möjligheter det
finns inom Horzon2020 programmen och även inom andra internationella utlysningar. Målsättningen
är att lära sig vilka program som är lämpliga att söka till och göra ett par ansökningar mot dessa
program.
Den tredje delen är att hitta samarbetspartners som har liknande utmaningar och som är
intresserade av att tillsammans ta sig an dessa. Det kan både vara företag och organisationer som
kan vara potentiella samarbetspartners. Målsättningen är att hitta ett par företag och ett par
organisationer som vi kan ha utbyte med.
Förutom det som vi har nämnt ovan och de utmaningar som är specifikt kopplade till detta projekt
ser vi det som väldigt viktigt att vi bygger upp en bredare kompetens i regionen om hur vi kan
samarbeta i internationella sammanhang.

6 Kommunikation, resultatspridning och utvärdering
Arbetet med extern kommunikation och resultatspridning kommer utgå från ambitionen att
nyttja existerande strukturer. Därför kommer extern kommunikation och resultatspridning
ske i stor del genom de ordinarie forum och strukturer som finns hos respektive
projektpartner, dvs webbsidor, nyhetsbrev, twitterkonton, seminarie &
konferensinbjudningar etc. Spridning kommer även att ske i projektparternas respektive
nätverk.
En slutrapport kommer att produceras liksom ett slutseminarium där resultat nya kunskaper
och erfarenheter sprids.
Följeforskning????

7. Resursplanering och budget
Kostnader

Intäkter
Finansiär
Region Sörmland

2017

2018

2019

250000

500000

500000

2020 Totalt
500000
1750000

Region Västmanland

250000

500000

500000

500000
1750000

Region Örebro

250000

500000

500000

500000

Eskilstuna kommun

150000

300000

300000

300000

1750000

1050000
Örebro kommun

150000

300000

300000

300000

Lindesbergs kommun

100000

200000

200000

200000

Köpings kommun
Företagsfinansiering
Regionalfonden
Totalt

100000 200000 200000 200000
250000 500000 500000 500000
1500000 3000000 3000000 3000000
3000000 6000000 6000000 6000000

1050000

700000
700000
1750000
10500000
21000000

8. Horisontella kriterier
Hela teknikskiftet i fordonsbranschen är miljömässigt bra då fossildrivet ersätts med eldrivet.
Dessutom kommer vi att ha ett cirkulärt perspektiv på allt vi gör. Allt från våra egna aktiviteter till
hur företagen driver och utvecklar sin verksamhet. Resandet begränsas och genomförs när och där
det är möjligt med tåg.
Ett särskilt fokus kommer att läggas på en dialog med arbetsförmedling och organisationer som
arbetar med att hitta arbete till nyanlända. Syftet är att kommunicera de karriärmöjligheter, nya
möjligheter och hot som finns i och med teknikskiftet.
Barn och unga kommer inte att omfattas av denna förstudie annat än

att utbildningsanordnare bjuds in till en resultatspridningskonferens för
att få en bild av framtiden i fordonsbranschen.
Branschen är mansdominerad. Projektet kommer att arbeta för att så långt möjligt ha balans mellan
kvinnor och män i styr och arbetsgrupper. Vi kommer även att arbeta för att stimulera kvinnors
deltagande i företag och projektaktiviteter vi genomför samt att visa kvinnor på branschens
möjligheter.
Den stora risken med teknikskiftet är att fordon och fordonsdrivning I framtiden produceras I andra
företag och på andra platser än idag. Att manga företag och arbetstillfällen utvecklas I Mälardalen
kommer att påverka folkhälsan positivt.

9. Indikatorer och verifikationskällor
9. Riskanalys och riskhantering
Antagande/Framgångsfaktor
Få företagen delaktiga i
projektets aktiviteter

Risk/konsekvens
2/5

3/3

Åtgärd
Kontinuerlig uppföljning på
företagsnivå, arrangemang
sker på olika platser.
Utvärdering efter samtliga
aktiviteter
Kontinuerlig utvärdering

Seminarier och utbud inte
målgruppsanpassat
Erbjudande för brett och
därmed otydligt
Efterfrågan svarar inte mot det
i förstudien identifierade
behovet
Budgetutfallet följer inte den
uppgjorda budgeten
Nyckelkompetenser lämnar
projektet under projekttiden

4/5

2/3

Justera projektinnehållet

5/2

Revidera budgeten i samråd
med programkontoret
Breda nätverk i hela
innovationssystemet skapar
förutsättningar att kunna
ersätta de som ev lämnar.

3/5

10. Analys av förutsättningar
En avgörande faktor för projektets framgång är att företagen är med och att aktiviteterna och deras
innehåll svarar mot deras behov. Det innebär att företagen måste prioritera att delta i aktiviteterna.
Det kan också innebära att vi måste vara flexibla i hur vi tillgängliggör dem. Det kan t ex bli aktuellt
att sända över webben eller att spela in seminarier och föreläsningar för att sedan över tid kunna
erbjuda dem obundet av tid och plats.
Vårt sätt att säkra engagemang och att aktiviteterna motsvarar företagens behov är en kontinuerlig
och systematisk uppföljning på företagsnivå samt utvärdering av alla genomförda aktiviteter.

ÄRENDE 17 - INFORMATION OM MATCHNING MASUGNEN
Denna behandling har inget tillhörande dokument
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Dnr KS 2017/160

Tillväxtförvaltning
Merit Israelsson
0581- 811 39
Merit.Israelsson@lindesberg.se

Tillväxtutskottet
Kommunstyreslen

Utveckling av Tursam/Destination Bergslagen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
enligt förslag till utveckling av Destination Bergslagen punkt 1-10 nedan samt i
budget för 2018 och framåt avsätta medel 75 000 kronor för medlemskapet i
Örebrokompaniet.
Ärendebeskrivning
Styrelsen i Tursam genomförde en workshop om Destination Bergslagens
utveckling den 18 augusti 2016. Arbetet resulterade i ett beslut att se över hur
destinationen ska utveckla sitt arbete framåt. Som ett första steg upphandlades
en utvärdering.
Uppdraget genomfördes av PWC. Arbetet omfattade en utvärdering av
föreningens verksamhet och utvärdering av samverkan mellan föreningen, de
fyra medlemskommunerna och besöksnäringsföretagen. I uppdraget ingick även
att ge förslag på förändringar inför utveckling av verksamheten.
Sammanfattning utvärdering:






Det framkom att alla är tillfreds med föreningens arbete och etableringen
av Destination Bergslagen som varumärke. Däremot påpekar de flesta att
en förändring inom organisationen bör ske men åsikterna kring hur
skiljer sig åt.
Vid intervjuer framkom att det råder en bristfällig kommunikation mellan
styrelsen och destinationsgruppen. Att destinationsgruppen inte känner
sig styrd av styrelsen och samtidigt att styrelsen inte känner att de
påverkar destinationsgruppens arbete.
De intervjuade anser också att kommunerna utöver de själva inte
fokuserar på turistfrågan. Det finns olika typer av besöksmål i
kommunerna och kommunerna fokuserar därför på olika typer av
besöksnäringar, vid sidan av arbetet i föreningen.

Besöksnäring är en av våra snabbast växande näringar vilket ställer nya och
andra krav på organisation, arbetssätt, digitalisering, paketering,
marknadsföringskanaler, internationalisering och lokal attraktionskraft.

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00
0581-131 29

vxl
fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr
212000-2015
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Örebro är motor i arbetet med den regionala besöksnäringen. Genom regional
samverkan ges destinationen möjligheter till mer resurser och internationellt.
Vår utgångspunkt är att alla fyra medlemskommunerna vill fortsätta delta i
samarbetet inom Destination Bergslagen.
Förslag till utveckling av Destination Bergslagen:
1. Att arbeta med en enklare och tydligare organisation genom att kommunerna
inom Destination Bergslagen i framtiden driver den lokala verksamheten i
egen regi och inte genom entreprenörer.
2. Att till styrelsen adjungera personer som representerar besöks-näringsföretag
samt Örebrokompaniet. Detta skulle ge besöksnäringen en direkt möjlighet
att vara med och påverka utvecklingen inom Destination Bergslagen.
3. Att tydligt i strategi och i föreningens verksamhet arbeta med besöksnäring
och inte bara turism. Det måste ske tillsammans med
besöksnäringsföretagen.
4. Inom Business Region Örebro (BRO) arbetar vi gränslöst med
näringslivsutveckling inom alla branscher förutom besöksnäring. För att
utveckla besöksnäringen vidare regionalt borde logiskt sett samverkan inom
BRO inrymma även besöksnäringen. Att lyfta in besöksnäringsfrågorna
inom BRO är ännu inte förankrat med BRO och regionen men initiativ har
tagits.
5. Att destinationsgruppen inom Destination Bergslagen breddas med
representantskap från kommunerna för att få till en bättre samverkan
kopplat till näringslivslivsutvecklingsfrågorna.
6. Att en tydlig turiststrategi över 5 år utarbetas så snart den nya styrelsen är på
plats.
7. Att styrelsen och destinationsgruppen har två gemensamma möten årligen
för att följa upp och utvärdera verksamheten, planera utvecklingen framåt
och för att få gemensam inspiration.
8. Att samproduktion med kommunerna bland annat ska ske inom:





Måltid och gastronomi
Idrott
Kultur opera, teater
Turistbyråer, Info Points

9. Att föreningen Tursam byter namn till Destination Bergslagen och behåller
sin nuvarande organisationsform för stabilitet, långsiktighet och kontinuitet.
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10. Att kommunerna ansöker om partnerskap i Örebro kompaniet. Genom att
verka i ett större sammanhang kommer vårt fönster ut mot besökarna
väsentligt att förstoras och vi får tillgång till resurser som vi idag saknar inom
Destination Bergslagen.
Ett partnerskap i Örebro kompaniet skulle ge:









Utbildningar för personal
Utbildningar för besöksnäringsföretag
Marknadsföring i ett större sammanhang, ett större fönster ut mot
världen
Digitala medier och digitalisering
Mässor
Paketering
Turistting för besöksnäringen
Samverkan i stora projekt

På lång sikt ser vi att utvecklingen går mot en gemensam destination för Örebro
län.
Ekonomi
Ett partnerskap i Örebrokompaniet skulle innebära en investering om ca 75 000
kronor per kommun/år.
Folkhälsa
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljö
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Samverkan
Information och samverkan har skett i ordinarie forum.
Förvaltningens förslag till beslut
Att kommunstyrelsen fattar beslut enligt förslag till utveckling av Destination
Bergslagen punkt 1-10 ovan.
Verkställighet av beslutet ska ske under hösten 2017 och våren 2018.
Ärendets beredning
Har skett i samverkan mellan de fyra kommunerna inom ramen för KNÖL.

Merit Israelsson
Förvaltningschef

ÄRENDE 19
LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2016-08-16
TU § 104

Dnr. 2016/291

Utredning av möjligheten till arbete för alla
Beslut
Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschefen att hitta en möjlighet till
arbete för alla, i samverkan med socialförvaltningen och
arbetsförmedlingen.
En första redovisning ska ske till utskottet i april 2017.
Ärendebeskrivning
Ordförande Irja Gustavsson (S) lyfter vid sammanträdet ett nytt ärende
gällande möjligheten till arbete för alla. Det finns flera individer som står
långt ifrån arbetsmarknaden som behöver komma ut i sysselsättning.
Majoritetens vilja är att undersöka vilka förutsättningar som finns för en
verksamhet likt tidigare ”Lantärnan”, och var den verksamheten i sådana
fall ska ligga organisatoriskt
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska uppdra till
förvaltningschefen att hitta en möjlighet till arbete för alla, i samverkan
med socialförvaltningen och arbetsförmedlingen.
En första redovisning ska ske till utskottet i april 2017.

_________
Meddelas för åtgärd:
Tillväxtförvaltningen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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MEDDELANDEN
SAMMANSTÄLLNING OM VÄGBIDRAG UTBETALDA 2016
Vägnr Bidragsmottagare
28169 Björkhyttan-Slöjsmossen VSF
28171 Lilläng-Rällså VSF
28184 Åkerby-Nyby VSF
28185 Spånga-Sverkesta VSF
28186 Medinge VSF
28190 Fornaboda-Hafsta VSF
28191 Fornaboda-Hafsta VSF
28192 Rumängen VSF
28193 Allmännigbo Norra VSF
28195 Fellingsbro Östra SMF
28195 Fellingsbro Östra SMF
28201 Kallernäs SMF
28201 Kallernäs SMF
28202 Resta-Gammelbo SMF
28204 Stenstatrakten (fyra vägar)
28207 Stackerud-Skrymtarboda VSF
28222 Rynninge-Oppboga SMF
28223 Jönshyttan-Nederhyttan VSF
28224 Vasselhyttan-Ängarna VSF
28225 Jönshyttan-Storå VSF
28226 Gusselby-Ö Hagen-Vinkällan VSF
28229 Åsta-Djupadal SMF/örebro - Lbg
28246 Österhammar-Finnåker VSF
28250 Grimsöbodar-Hägernäs VSF
28251 Bårfåna VSF
28265 Skulsta-Nybble-V Torvesta VSF
28271 Bosjön-vagnsbrohagen VSF
28278 Koverboda-Frygg Esboda SMF
28280 Åfallet VSF
28284 Södra Gusselby SMF
28285 Gusselby VSF
28308 Högby-Krämplinge VSF
28309 Lia-Hinseberg SMF
28310 Fageräng VSF

längd (m)
4 380
2 590
3 790
3 000
4 940
6 940
3 850
14 010
4 000
20 020
900
7 390
960
5 470
10 100
5 710
7 290
3 440
4 970
900
3 890
1 830
6 920
4 410
1 540
7 790
4 710
8 830
1 270
1 970
6 210
5 340
3 300
5 270

Väg kat K-bidr
Bidr % Besl kostn
Besl bidr TRV
A
8 057
60
80 569
48 341
A
5 190
60
51 897
31 138
A
7 128
60
71 284
42 770
C
5 967
80
59 669
47 735
A
9 251
60
92 507
55 504
A
13 437
60
134 373
80 624
A
6 916
60
69 155
41 493
A
24 600
60
245 998
147 599
A
7 558
60
75 575
45 345
A
37 879
60
378 790
227 274
C
1 718
80
17 183
13 746
C
10 442
80
104 415
83 532
A
1 784
60
17 844
10 706
A
9 759
60
97 585
58 551
A
18 884
60
188 836
113 302
A
10 647
60
106 472
63 883
A
14 828
60
148 278
88 967
A
6 465
60
64 647
38 788
A
9 514
60
95 142
57 085
A
1 424
60
14 237
8 542
A
7 864
60
78 638
47 183
A
0
60
27 798
16 679
A
13 262
60
132 622
79 573
A
8 751
60
87 511
52 507
A
2 950
60
29 502
17 701
A
13 865
60
138 647
83 188
A
8 565
60
85 652
51 391
A
16 039
60
160 386
96 232
A
2 390
60
23 899
14 339
A
3 481
60
34 814
20 888
A
11 402
60
114 019
68 411
A
9 796
60
97 956
58 774
A
4 561
60
45 614
27 368
C
10 174
80
101 736
81 389

28310
28326
28328
28342
28345
28368
28369
28370
28371
28377
28382
28388
28398
28405
28420
28429
28433
28435
28446
28447
28448
28449
28472
28481
28485
28487
28492
28494
28495
28497
28510
28511
28513
28520
28525
28526

Fageräng VSF
Bäckegruvans SMF
Norlund VSF
Fänninge VSF
Löa Hytta-Stenmossen VSF
Fyrby VSF
Allmänningebo VSF
Bengtesfall-Slåttermossens VSF
Bohr-Björkasjöfallet VSF
Mossboda VSF
Målerud-Rya VSF
Torphyttan VSF
Åboda-N Kallernäs VSF
Karlslätt-Boängen VSF
Dammen-Rällså vsf
Römossen VSF
Stråssa-Ösarhyttan VSF
Ingelshyttan-Vasselhyttans VSF
Mosstorps VSF
Spannarboda-Hällviken
Hammarn VSF
L:a Björnhammarn-Ålkilen VSF
Fornbohyttan SMF
Bäck-Rinkeby VSF
Degeräng VSF
Västvalla-Hälla VSF
Lund-Nederby-Berga VSF
Torrsjöboda VSF
Bäck-Bäcktorp VSF
Aspensäng VSF
Kägleborg-Björntorp VSF
Finnåker-Valmossen VSF
Ö Sörby VSF
Marieberg-Svansjöns VSF
Munkaboda SMF
Hunstorps VSF

6 160
7 670
4 460
6 870
2 100
960
1 320
5 610
2 770
3 340
2 670
5 720
900
1 920
400
2 700
4 150
4 920
1 560
8 510
5 940
3 290
6 030
2 080
2 930
1 300
5 040
4 310
1 910
1 250
3 890
2 730
1 990
1 410
3 560
890

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A

10 382
12 624
8 495
13 131
4 089
1 430
2 425
10 544
4 295
6 036
5 219
10 061
1 632
2 902
0
3 959
6 790
9 270
2 405
15 402
10 669
4 610
11 226
0
5 611
2 443
9 223
7 372
3 492
2 344
5 813
4 060
3 671
1 399
9 176
1 350

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
30
60

103 815
126 237
84 945
131 313
40 888
14 300
24 247
105 443
42 954
60 360
52 191
100 606
16 316
29 016
0
39 591
67 899
92 700
24 047
154 022
106 692
46 104
112 264
39 826
56 108
24 432
92 230
73 717
34 921
23 436
58 131
40 603
36 707
13 986
91 760
13 498

62 289
75 742
50 967
78 788
24 533
8 580
14 548
63 266
25 772
36 216
31 315
60 364
9 790
17 410
0
23 755
40 739
55 620
14 428
92 413
64 015
27 662
67 358
23 896
33 665
14 659
55 338
44 230
20 953
14 062
34 879
24 362
22 024
8 392
27 528
8 099

28537
28542
28544
28564
28564
28564
28565
28570
28571
28571
28572
28573
28575
28583
28585
28619
28640
28641
28642
28643
28656
28657
28658
28659
28660
28668
28676
28677
28677
28679
28682
28689
28691
28692
28697
28710

Hökasta-Känäs VSF
Fors-Blixterboda VSF
Korrvike VSF
Frövifors VSF
Frövifors VSF
Frövifors VSF
Oppeby-karmdal-Kilens SMF
Grönbovägen SMF
Iskarboda-Svarttjärnsvägen VSF
Iskarboda-Svarttjärnsvägen VSF
Norrsövägen VSF
Fännsättravägens VSF
Prästtorpet VSF
Pärontorp-Fänsboda VSF
Hindersbacken VSF
Villboda-Iskarbo VSF
Västantorp VSF
Treöresvägen VSF
Staffasvägen
Sandsjövägen
Ölsjön VSF
Hällaåsen VSF
Rockhammar VSF
Björkhyttan-Källhagen VSF
Bohagen VSF
Lövåsvägen VSF
N Hult-Hultatorp VSF
Uskaboda VSF
Uskaboda VSF
Hammarbacken VSF
Nyhammarsvägen VSF
Vässlingby-Myren VSF
Vedevågs Vägförening
Reboda VSF
Klotens VSF
Hagalund-Skogstorp VSF

1 770
1 260
1 000
3 570
2 550
1 360
5 090
4 780
2 880
7 780
6 910
3 930
2 850
1 670
2 680
3 700
1 380
13 450
3 130
6 110
1 810
980
1 280
2 430
1 130
10 050
2 340
2 300
730
5 010
13 650
1 120
750
3 240
1 100
1 610

A
A
A
C
F
A
A
A
A
C
C
A
A
A
A
C
A
C
D
A
A
A
B
A
A
A
A
A
B
A
A
A
B
A
A
A

3 280
1 925
1 549
4 750
5 527
2 850
9 330
8 405
4 104
10 860
9 645
4 535
5 641
2 407
5 004
5 465
2 241
20 196
4 422
0
3 440
1 460
0
4 729
2 148
12 454
4 340
3 938
1 396
7 428
19 902
1 668
0
4 185
2 025
2 468

60
60
60
80
60
60
60
60
60
80
80
60
60
60
60
80
60
80
60
60
60
60
30
60
60
60
60
60
30
60
60
60
30
60
60
60

32 799
19 246
15 494
47 500
55 265
28 495
93 300
84 045
41 043
108 595
96 451
45 351
56 413
24 069
50 041
54 649
22 412
201 958
44 218
0
34 399
14 600
0
47 289
21 476
124 543
43 399
39 375
13 964
74 275
199 021
16 677
0
63 205
20 248
24 679

19 679
11 548
9 296
38 000
33 159
17 097
55 980
50 427
24 626
86 876
77 161
27 211
33 848
14 441
30 025
43 719
13 447
161 566
26 531
0
20 639
8 760
0
28 373
12 886
74 726
26 039
23 625
4 189
44 565
119 413
10 006
0
37 923
12 149
14 807

28744
28751
28761
28762
28763
28764
28765
28765
28766
28767
28771
28772
28776
28777
28782
28784
28790
28792
28812
28813
28814
28815
28816
28817
28820
28829
28830
28831
28832
28833
28841
28876
28877
28878
28879
28880

Fornaboda-Lövåsen SMF
Nyforsvägen VSF
Sparsta VSF
Ängstorp VSF
Trädgårdstorp VSF
Fanthyttan VSF
Storå-Guldsmedshyttan VF
Storå-Guldsmedshyttan VF
Norra Vassehyttans VSF
Spjutbacken VSF
Rävnäsvägen VSF
Balsna VSF
Sjömo-Uggelkilen VSF
Ålsäng VSF
Bommarna-Nyborg VSF
Gräsudden-Vrekabacken VSF
Forsbyboda VSF
Fillmansboda VSF
Västra Bohr VSF
Kärrbodavägen VSF
Spannarboda VSF
Nyhyttan VSF
Ytterby VSF
Västra Löa VSF
Aspa-Brännan VSF
Skinnartorp SMF
Rockhammar-Storbo VSF
Rockhammar-Nyboda VSF
Nybo-Larsbo VSF
Skolhusbacken SMF
V Övre Rockhammar VSF
Berg-Strågtorp VSF
Högstaboda-Sjöbacka VSF
Fägatan VSF
Kvarnaberget-Albäcken VSF
Larsbo-Piparbäcken SMF (två (1) vägar)

1 730
4 700
2 090
900
520
1 350
10 130
800
2 350
600
5 515
1 100
2 310
1 010
1 190
1 180
1 480
2 260
960
5 220
1 950
1 550
500
1 710
4 410
1 030
2 140
1 070
1 180
1 355
1 170
1 001
1 010
1 130
1 400
1 480

B
C
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

3 568
7 043
3 434
1 376
770
2 541
0
0
4 043
934
10 387
1 721
3 363
1 874
1 747
1 731
2 744
4 295
1 838
6 024
3 029
2 764
702
2 918
8 150
2 014
3 221
1 536
1 687
2 407
1 818
1 543
1 923
2 145
2 689
2 515

30
80
60
60
60
60
30
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

35 675
70 433
34 342
13 764
7 700
25 413
152 398
10 061
40 428
9 336
103 871
17 207
33 631
18 736
17 465
17 311
27 438
42 950
18 383
60 237
30 288
27 642
7 018
29 175
81 496
20 142
32 208
15 358
16 871
24 072
18 181
15 430
19 234
21 447
26 892
25 147

10 703
56 346
20 605
8 258
4 620
15 248
45 719
6 037
24 257
5 602
62 323
10 324
20 179
11 242
10 479
10 387
16 463
25 770
11 030
36 142
18 173
16 585
4 211
17 505
48 898
12 085
19 325
9 215
10 123
14 443
10 909
9 258
11 540
12 868
16 135
15 088

28899
28900
28901
28903
28919
28920
28930
28931
28932
28939
28940
28970
28972
28973
28974
28985
28986
28987
28989
28990
28991
29005
29008
29012
29017
29019
29032
29034
29035
29036
29068
29089
29090
29091
29137
29145

Strömstorp-Bosjön SMF (två vägar)
Backa SMF
Hagaberg-Liljedal VSV
Södra Lövåsen VSF
Röstorpsvägen-T VSF
Tomasbodavägen VSF
Mårdshyttan-Sjöskogen VSF
Rabostan SMF
Löa Hytta-Björkå VSF
Västra Fallet VSF
Torrbråten-Liljendal VSF
Myrvägen-T VSF
Solbacken-Saxhagen SMF
Hagby-Katrinero VSF
Flögfors-Hästön SMF
Furulid-Hemdal SMF
Yxe-Havreängen VSF
Spjutudden VSF
Hejdbacken SMF
Folkestorp VSF
Vasselhyttan-Marielund SMF
Boängen-Rosenlund SMF
Iskarbo-Spannarboda VSF
Löa-Born SMF
Oppboga SMF
Laggarvägen VSF
Frötunanäsvägen VSF
Lilla Husbacken
Stenmalmsvägen VSF
Solhemsvägen
Ängeby VSF
Högåsens SMF
Norrängen SMF
V Bor-Loviselund SMF
Nyby-Frövi Samf Förening
Bläsåsen VSF

4 760
1 240
1 320
1 420
770
1 240
1 070
2 300
1 030
670
3 310
960
1 770
1 140
2 000
1 390
1 510
1 610
1 380
1 110
520
580
6 000
2 750
3 500
1 600
1 670
1 500
5 170
800
950
1 580
1 210
930
2 150
2 000
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8 352
2 699
2 035
2 134
1 182
1 486
1 645
3 811
1 973
992
6 340
1 384
2 638
2 144
4 074
2 106
2 237
2 364
2 601
1 733
801
860
8 579
1 687
4 927
2 363
2 413
2 300
7 210
1 192
1 422
3 008
1 725
1 406
3 911
3 854
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83 520
26 988
20 350
21 337
11 819
14 859
16 446
38 112
19 728
9 917
63 397
13 839
26 384
21 435
40 742
21 059
22 374
23 635
26 006
17 325
8 005
8 598
85 792
16 871
49 265
23 629
24 125
23 003
72 099
11 918
14 220
30 078
17 245
14 061
39 112
38 537

50 112
16 193
12 210
12 802
7 091
8 915
9 868
22 867
11 837
5 950
38 038
8 303
15 830
12 861
24 445
12 635
13 424
14 181
7 802
10 395
4 803
5 159
51 475
10 123
29 559
14 177
14 475
6 901
57 679
7 151
8 532
24 062
10 347
8 437
23 467
11 561

29146
29151
29151
29156
29169
29175
29176
29180
29191
29194
29203
29208
29210
29211
33549
33561
33712
33768
33784
33874
33978
34094
34096
34395
34467
34535

Vikavägen VSF
Fiskartorp VSF
Fiskartorp VSF
Stråssa-Kårberget VSF
Hedbyn-Björkö VSF
Hägernäs-Östragårds Vägsamf
Stråhagsvägen VSF
Erikslundsvägens VSF
Östra Löa VSF
Rävuddens SMF
Margaretelundsvägen VSF
Nya Svensnäsvägen VSF
Wasselhyttan Södra VSF
Västanberg VSF
Ytterbyv'ägen VSF
Kammartorpsvägen VSF
Blixterboda-Spånga VSF
Tångens VSF
Siggebohyttans VSF
Vanneboda SMF
Grönvallsön SMF
Fagerstavägens VSF
Lugnet-Mygghyttans VSF se nedan
Tvärsjön-Åsen VF
Österåker
Simasvägen

1 040
1 320
870
770
1 340
1 400
600
840
1 020
1 120
1 500
1 100
1 300
590
1 000
2 000
990
1 350
2 320
2 470
850
1 190
1 000
630
1 650
595 221
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A
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1 575
1 983
1 297
0
1 533
2 108
879
1 243
1 921
1 743
2 269
1 648
2 288
936
1 583
0
3 689
1 524
2 645
3 097
3 775
1 295
1 851
1 542
971
2 098
969 374
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15 747
19 827
12 971
8 644
15 332
21 078
8 789
12 426
19 209
17 427
22 691
16 479
22 882
9 358
15 657
0
36 891
15 241
26 453
30 967
37 751
12 949
18 509
15 420
9 714
20 976
9 953 645

9 448
11 896
3 891
2 593
9 199
12 647
5 273
7 456
11 525
10 456
13 615
9 887
13 729
5 615
9 394
0
22 135
9 145
7 936
24 774
22 651
7 769
11 105
9 252
5 828
12 586
6 042 510
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Stadsarkitektkontoret

LAGA KRAFTBEVIS
Detaljplan för del av Hagaberg 1:1 (Gusselbyvägen) i Lindesberg,
Lindesberg kommun, Örebro län

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen beslutade den 16 februari 2017 att anta rubricerad
detaljplan.
Beslutet vann laga kraft den 17 mars 2017.

Angelica Sjölund
fysisk planerare

Postadress

Besöksadress

Telefon / fax

E-post / www

Organisationsnr:

Kungsgatan 41
711 30 Lindesberg

Kungsgatan 41
Gamla Kirurgen

0581-810 00 vxl
0581-169 72 fax

info@sbbergslagen.se
http://www.sbbergslagen.se

212000-2015
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FASTIGHETSFÖRTECKNING
Diarienummer S-2016-38

Plan nr 448

Detaljplan för

del av Hagaberg 1:1 (Gusselbyvägen)
i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län

Sida 1

Fastighetsförteckning
2016-04-18
Ärendenummer

O161040
Handläggare

Susanne Persson
Ärende

Fastighetsförteckning till detaljplan Lindesberg Hagaberg 1:1
Kommun: Lindesberg

Län: Örebro

Fastigheter inom området (fastigheter, sämjelotter, fiskelotter, byggnad å, allmänt vattenområde)
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Övrigt

Hagaberg 1:1

Lindesbergs Kommun

Även utom området

711 80 LINDESBERG

Marksamfälligheter inom området (samfälld mark, samfällt vatten, samfällt fiske, allmänningar)
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Ändamål

Inga kända

Anläggningssamfälligheter inom området (Gemensamhetsanläggningar enligt AL, anläggningar enligt LSV)
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Ändamål

Inga kända

Rättigheter inom området (servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt, vägrätt, viltvårdsområde, fiskevårdsområde, rättigheter
mineral/torv)

Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Ändamål

Ledningsrätt

LINDE ENERGI AB

Servitut, Starkström

1885-514.1 (ev inom området)
Belastar:
Hagaberg 1:1

Lindesbergs Kommun
711 80 LINDESBERG

Hagaberg 3:22

Fastigheter i Linde AB
Box 76
711 21 LINDESBERG

Fastigheter utanför området
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Hagaberg 3:2

Lennart Hellsten
Lövstigen 36
711 31 LINDESBERG

Övrigt

Lantmäteriet

2016-04-18

O161040

Sida 2

Fastigheter utanför området
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Hagaberg 3:3

Sven Rune Nilsson
Lövstigen 34
711 31 LINDESBERG

Hagaberg 3:22

Fastigheter i Linde AB
Box 76
711 21 LINDESBERG

Hagaberg 4:2

Gerd Marie Hallor
Rönnbärsvägen 2
711 33 LINDESBERG

Hagaberg 4:3

Hajrullah Maksuti
Rönnbärsvägen 4
711 33 LINDESBERG

Övrigt

Makfire Maksuti
Rönnbärsvägen 4
711 33 LINDESBERG
Hagaberg 5:1

Georgia Othberg-Kapetanaki
Rönnbärsvägen 1
711 33 LINDESBERG
Johan Persson
Rönnbärsvägen 1
711 33 LINDESBERG

Hagaberg 5:2

Berne Folke Berthold Brodin
Rönnbärsvägen 3
711 33 LINDESBERG

Hagaberg 5:3

Linn Eklund
Blåbärsvägen 3
711 33 LINDESBERG
Jakob Alexander Sandvik
Blåbärsvägen 3
711 33 LINDESBERG

Frövi 11:1

Staten Trafikverket
781 89 Borlänge

Marksamfälligheter utanför området
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Ändamål

Inga kända

Anläggningssamfälligheter utanför området
Beteckning på kartan
Inga kända

Rättigheter utanför området

Ägare/innehavare, adress

Ändamål

Lantmäteriet

2016-04-18

O161040

Sida 3

Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Ändamål

Ledningsrätt

Linde Energi AB

Fjärrvärme

1885-592.1

Kommentarer
Ev. tillkommer servitut som berör fastigheterna Hagaberg 3:2, 3:3, 4:2, 4:3, 5:1, 5:2 och 5:3 då
bildningsakterna till de fastigheterna finns hos Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning och inte i den
digitala Arken.
Upplysning
Utredningen saknar servitut som eventuellt tillkommit genom vattendom eller liknande. Vidare saknas
eventuellt avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning.
Utredningen saknar rättskraft.

Fastighetsförteckningen upprättad av

Susanne Persson

LAGA KRAFT 2017-03-17

PLANBESKRIVNING
Diarienummer S-2016-38

Plan nr 448

Detaljplan för

del av Hagaberg 1:1 (Gusselbyvägen)
i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län

2017-01-23

Diarienr: S-2016-38:30

Stadsarkitektkontoret
Angelica Sjölund
fysisk planerare
angelica.sjolund@sbbergslagen.se

PLANBESKRIVNING
Detaljplan för del av Hagaberg 1:1 (Gusselbyvägen) i Lindesberg,
Lindesbergs kommun, Örebro län

INLEDNING
DETALJPLANENS SYFTE

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostadsbyggnation. Vidare syftar planen till att
möjliggöra anläggandet av en parkering i anslutning till boendet, samt att bevara naturen.
SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET

Förslaget gör det möjligt att bygga bostäder i två våningar. Bebyggelsen inom planområdet
begränsas i storlek till max 1000 kvm och 4,5 meter i byggnadshöjd. Ett bullerskyddsplank
på fyra meter högt ska uppföras tio meter från Bondskogsvägen, samt sex meter från
Gusselbyvägen för att uppnå 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid samtliga fasadpunkter för
lägenheterna.
Inom området finns VA-ledningar för dagvatten och spillvatten samt teleanläggningar.
Utanför planområdet finns ledningsnät för vatten.
Fjärrvärme, el och bredbandsförsörjning kan ske från befintliga ledningsstråk i området.
Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
PLANHANDLINGAR

Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, behovsbedömning,
granskningsutlåtande och denna planbeskrivning.
PLANFÖRFARANDE

Detaljplanen handläggs med standardförfarande och kommer att antas av
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1
januari 2015.
Postadress

Besöksadress

Telefon/fax

E-post/www

Kungsgatan 41
711 30 Lindesberg

Kungsgatan 41
Gamla Kirurgen

0581-810 00 vxl
0581-169 72 fax

info@sbbergslagen.se
212000-2015
http://www.sbbergslagen.se
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Detaljplanen har bedömts sakna intresse för en bredare allmänhet och är förenlig med
översiktsplanen samt länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen.
Genomförandet bedöms inte heller medföra en betydande miljöpåverkan. Sammantaget
innebär detta att det finns förutsättningar för standard planförfarande.
PLANDATA

Planområdet ligger i norra Lindesbergs tätort, i området Hagaberg. Området avgränsas i
väster av Gusselbyvägen, i söder av Bondskogsvägen, i öster av Rönnbärsvägen och i norr av
ett grönområde.
Marken inom det berörda området ägs av Lindesbergs kommun. Området omges av ett
mindre antal villor och grönområde.
Planområdets area är ca 10 000 kvm. Området är inte bebyggt.

Karta med planområdet markerat med röd streckad linje.

BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 11§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP MILJÖBALKEN

Enligt 3 kap. 5-8 §§ och 4 kap. miljöbalken kan områden av särskild betydelse ur ett nationellt
perspektiv vara av riksintresse. Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt försvåra, skada eller motverka dem. Staten kan ingripa mot exploateringar eller
andra ingrepp som påtagligt kan skada riksintressen.
Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken kan områden som är särskilt lämpliga för
kommunikationsanläggningar vara av riksintresse. Järnvägen Bergslagsbanan som är av
riksintresse för kommunikationer passerar väster om planområdet. På grund av avståndet samt
nivåskillnader görs bedömningen att planförslaget inte påtagligt kommer att försvåra
tillkomsten till eller utnyttjandet av riksintresset.
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STRANDSKYDD

Bottenån omfattas av det generella strandskyddet enligt 7 kap. 13§ MB. Detaljplanen avser
upphäva strandskyddet i sydvästra delen av kvartersmarken, samt på allmän platsmark
(skydd) inom markerat område i plankartan. Till följd av att planområdet som ligger i
närheten av riksintresset Bergslagsbanan som är av betydelse för kommunikationer, kan
strandskyddet kan upphävas.
Upphävandet av strandskyddet för planområdet görs i linje med 7 kap. 18c § p2 miljöbalken
”Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande
av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det
område som upphävandet eller dispensen avser, genom en väg,
järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen”.
Det redan befintliga ianspråktagandet av Bergslagsbanan gör att Stadsarkitektkontoret
bedömer att området som i plankartan markerats för upphävande av strandskydd, saknar
betydelse för strandskyddets syften. Strandskyddet i den västra och sydvästra delen av
planområdet kan därmed upphävas, vilket i sin tur medför att en god fastighetsbildning kan
genomföras. Under samrådstiden framkom av samrådsyttrandet från Länsstyrelsen att det
finns särskilt skäl för att upphäva strandskyddet i det aktuella planområdet, då järnvägen
avskiljer planområdet från närmsta strandlinje.
ÖVERSIKTSPLAN

Gällande översiktsplan, Översiktsplan för Lindesbergs kommun, antogs av
kommunfullmäktige den 17 april 2007. I översiktsplanen utgör planområdet en del av
Lindesbergs tätort utan närmare precisering. Översiktsplanens målsättning är att framtida
bostadsproduktion bör erbjuda stor valfrihet i boendet beträffande läge, upplåtelseform m.m.
För Lindesbergs stad finns en fördjupning av översiktsplanen, Fördjupning av
översiktsplanen för Lindesbergs stad, vilken antogs av kommunfullmäktige den 16 december
2014. Ett av inriktningsmålen i fördjupningen av översiktsplanen är att möjliggöra en tätare
och mer attraktiv stadskärna med fler boenden och bättre service, genom att skapa fler
bostäder genom förtätning. Nya samt befintliga bostäder som byggs, ska vara av god kvalitet
och motsvara olika gruppers behov. Ungdomars, handikappades och äldres behov bör särskilt
beaktas
Del av Hagaberg 1:1 är inte utpekat som exploateringsområde i översiktsplanen, men
kommunen ställer sig i den fördjupade översiktsplanen positiv till att förtäta inom området
Hagaberg.
Enligt fördjupningen av översiktsplanen i den yttre stadskärnan är det viktigt att den nya
bebyggelsen får vara ett avtryck från i dag och kommunen vill uppmuntra nytänkande
arkitektur som kan samspela med den historiska stadskärnan. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv
anses en förtätning som positiv, då man kan nyttja befintlig infrastruktur, närheten till service,
behovet av biltransporter minskar, samt möjliggör för gång- och cykeltransporter.
GÄLLANDE DETALJPLANER OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER

Det aktuella planområdet omfattas i dag av detaljplanen Förslag till ändring och utvidgning
för stadsdelen Hagabergsområdet i Lindesberg (A49), lagakraftvunnen 1970-10-29, och är
planlagt för handel samt park eller plantering.
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Gällande detaljplan upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna
detaljplan vinner laga kraft.

Utsnitt ur gällande detaljplan (A 49).

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
BEFINTLIG BEBYGGELSE

Planområdet består av ett stort grönområde. Det finns ingen befintlig bebyggelse på platsen
idag.

Foto på hela planområdet (fotograferat från Bondskogsvägen).

KULTURMILJÖ

Det finns ingen värdefull kulturmiljö inom planområdet.
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VÄRDEFULLA BYGGNADER, BYGGNADSMINNEN OCH BEBYGGELSEMILJÖER

Det finns inga värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer inom planområdet.
ARKEOLOGI/FORNLÄMNINGAR

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Om man under exploatering skulle
påträffa fornlämningar är exploatören skyldig att avstanna arbetet och kontakta länsstyrelsen.
Alla fornlämningar, kända och okända är skyddade av kulturmiljölagen.
NATURMILJÖ

Det finns inga värdefulla naturmiljöer inom planområdet.
TOPOGRAFI OCH LANDSKAP

Markens nivåskillnader inom planområdet är ca en meter. Marken kan behöva utjämnas vid
exploatering.
VEGETATION

Vegetationen inom planområdet är klippta gräsytor och tre träd av sorten asp. Gräsytan inom
planområdet kommer vid ett plangenomförande till stor del att bevaras för rekreation- och
grönområde.

Foto på de tre asparna som står på planområdet, fotograferat ifrån Gusselbyvägen.

LEKOMRÅDE

Utanför planområdet på den nordvästra sidan av planområdet finns en lekpark som används
av barn och barnfamiljer. Inom planområdet finns en stor grönyta som används till att spela
fotboll eller utöva andra aktiviteter.
GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Enligt SGU:s översiktliga jordartskarta 1:50 000 utgörs jorden inom området av glacial silt.
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Utdrag ur översiktliga
jordartskartan
(www.sgu.se)
planområdet markerat
med svart linje.

RAS OCH SKRED

Utdrag ur länsstyrelsens översiktliga ras- och skredriskkarta. Planområdet
markerat med svartstreckad linje.

Inom planområdet finns ras och skredrisk klass 1. Dock anses inte området med ras och
skredrisk påverka plangenomförandet då planområdet planläggs som naturmark.

VATTEN
LÅGPUNKTER
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Skyfallskartan visar att det inom planområdet finns lågpunkter där vatten riskerar att
ansamlas. Vid exploatering bör hänsyn tas till lågpunkter och naturliga flödesvägar vid
eventuell schaktning. Området behöver ha en svag lutning mot diken i västra delen i
kombination med att marken ska kunna infiltrera vatten naturligt.

Utsnitt över lågpunkter
ur Länsstyrelsens
skyfallskarta.
Planområdet är
markerat med svart
streckad linje.
FLÖDESVÄGAR

Skyfallskartan visar att det finns tydliga flödesvägar för vatten inom och igenom planområdet.
En flödesväg som startar på en sluttning har klass 1, rinner den ihop med en annan klass 1 blir
klassningen 2, rinner denna ihop med en klass 2 blir fortsättningen av flödesvägen klass 3
osv.

Utsnitt över
flödesvägar ur
Länsstyrelsens
skyfallskarta.
Planområdet är
markerat med svart
streckad linje.

FÖRORENAD MARK

Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet.
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RADON

Enligt kommunens översiktliga markradonutredning utgör det aktuella området ett s.k.
lågriskområde för markradon. Mot bakgrund av att planområdet är ett lågriskområde för
markradon kan bebyggelsen normalt uppföras utan några radonskyddade åtgärder. Ansvaret
för att bedöma den faktiska radonrisken och vidta erforderliga skyddsåtgärder åligger
byggherren. Denna fråga bevakas i samband med bygglovshanteringen.
KOLLEKTIVTRAFIK

Stadsdelen Hagaberg har bra täckning av kollektivtrafiken i och med att en stomlinje för
kollektivtrafik går genom området. Busshållplatsen är belägen ca 240 meter från planområdet,
därifrån går det bussar t/r till Gusselby samt till resecentrum i Lindesberg där passagerare kan
byta till tåg eller annan buss. Planområdet är beläget ca 1,5 km från Lindesbergs resecentrum.
Från Lindesbergs resecentrum går det både bussar och tåg. Busstrafiken går t/r till b.la.
Arboga, Örebro, Kopparberg, Nora, Ås/Gyttorp, samt till flera orter inom Lindesbergs
kommun. Tågtrafiken går mot Örebro/Mjölby samt mot Borlänge/Falun.
TRAFIK

Området ligger i direkt anslutning till Gusselbyvägen som går förbi planområdets västra sida,
samt Bondskogsvägen på den södra sidan. Det finns två gator som förser befintligt område
med trafik – Bondskogsvägen och Rönnbärsvägen.
BEFINTLIG KOMMUNAL OCH KOMMERSIELL SERVICE

Området är relativt centralt beläget med ett avstånd på ca en km till Lindesbergs centrum, där
det b.la. finns kommersiell service, mataffärer, bibliotek, samt apotek. På den östra sidan om
planområdet, i Hagabergsområdet, finns god tillgång till förskolor och skolor upp till
mellanstadiet, lekplatser m.m. Vårdcentralen är placerad ca 1,5 km söder om området och
närmsta sjukhus är Lindesbergs lasarett drygt 1,4 km bort. Större handelsområde finns på
Marieberg söder om Örebro alternativt Kupolen i Borlänge.

Bild lånad från
eniro.se där den
svarta cirkeln
visar var
planområdet är
beläget i
förhållande till
övriga
Lindesberg.
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PLANFÖRSLAG
BEBYGGELSESTRUKTUR

Inom planområdet föreslås användningen bostäder. Bebyggelsen inom planområdet begränsas
i storlek till max 1000 kvm, med en byggnadshöjd på 4,5 meter samt ett fyra meter högt
bullerplank mot Gusselbyvägen.
Parkering ska anläggas på kvartersmark, på södra delen av planområdet.
GRÖNSTRUKTUR OCH PARK
ALLMÄN NATUR

I norra delen av planområdet, mot Tranbärsvägen finns ett grönområde som i framtiden kan
vara betydelsefullt för Hagabergs område och är därför av bevarandeintresse. Området
planläggs som natur, då avsikten är att området ska vara öppet och tillgängligt för alla. Enligt
grönstrukturplanen för Lindesbergs kommun föreslås grönområdet bli lekskog.
GRÖNYTOR OCH PLANTERING PÅ KVARTERSMARK

Uppvuxna träd och grönytor inom området bör bevaras.
INVERKAN PÅ MILJÖN

Enligt gällande lagstiftning ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om en
detaljplan medför betydande påverkan på miljön, hälsa eller hushållning med mark, vatten
och andra resurser.
För att bedöma planens miljöpåverkan har en behovsbedömning gjorts.
Behovsbedömningen är utformad som en checklista utgående från 4§ MKB förordningen.
Resultatet av behovsbedömningen är att genomförandet av planen inte bedöms ge sådana
effekter som skulle innebära att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11§ miljöbalken
behöver upprättas.
FASTIGHETER OCH MARKRESERVAT
FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER

Detaljplanen innehåller inga fastighetsindelningsbestämmelser. Vid behov kan
fastighetsindelningsbestämmelser, genom en ny planprocess, införas för att styra det
fastighetsrättsliga genomförandet av detaljplanen.
MARKRESERVAT

I plankartan finns två u-områden. I u-området på planområdets norra sida går bräddavlopp
och ledningar för dagvatten och spillvatten. I u-området öster om Rönnbärsvägen går
vattenledningar.
TRAFIK
KOLLEKTIVTRAFIK

Inga nya busshållplatser föreslås i planförslaget.
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

Planförslaget innehåller en befintlig upplyst gång- och cykelväg (GC-väg) som sträcker sig
mellan Rönnbärsvägen och Tranbärsvägen. GC-vägen är viktig att bevara då många använder
sig av den vägen till och från norra delen av Hagaberg.
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BILTRAFIK

Gusselbyvägen är en av förbindelselänkarna mellan Lindesbergs tätort och riksväg 68. Vägen
förbi planområdet har inga trottoarer och skyltad hastighet är 50 km/h. Trafikmätningar visar
att årsdygnstrafiken (ÅDT) på vägen trafikeras av ca 1780 fordon ett vanligt dygn. Av dessa
utgör 3% tung trafik (lastbil). Den planerade bostaden kommer att generera viss trafik på
Gusselbyvägen. Totalt beräknas Gusselbyvägen trafikeras av cirka 1790 fordon ett vanligt
dygn (två resor per dygn per p-plats).
Bondskogsvägen är en förbindelsegata mellan Gusselbyvägen och länsväg 859. Gång- och
cykelväg finns på norra sidan av Bondskogsvägen, skyltad hastighet är 50 km/h. ÅDTn på
Bondskogsvägen visar att gatan trafikeras av ca 1270 fordon ett vanligt dygn. Av dessa utgör
3% tung trafik. Totalt beräknas Bondskogsvägen trafikeras av ca 1280 fordon (två resor per
dygn per p-plats) efter planens genomförande.
Inga nya vägar föreslås i planförslaget. Befintliga vägar anses kunna hantera den ökning trafik
som plangenomförandet innefattar. En anslutande infart till planområdet ska göras från
Rönnbärsvägen, 10 meter norr om Bondskogsvägen. I plankartan regleras utfartsförbud 10
meter från Gusselbyvägen och Bondskogsvägen, samt 10 meter in på Rönnbärsvägen.
Befintlig infartsväg till Rönnbärsvägen finns redan, därav kommer utfartsförbud placeras mot
Bondskogsvägen och Gusselbyvägen. För att undvika många utfarter som tar bort fokus från
trafiken och bidrar till dålig uppmärksamhet är den bäst lämpade platsen att göra infarten till
planområdet ifrån Rönnbärsvägen.
Tio meter norr om korsningen Bondskogsvägen/Gusselbyvägen, samt
Bondskogsvägen/Rönnbärsvägen har bestämmelsen marken får inte bebyggas (prickmark)
införts i plankartan, där inga nya byggnader får uppföras ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Siktsträckan kan bli skymd för bilister, cyklister och fotgängare om byggnader uppförs
olämpligt.
PARKERING

Planförslaget innebär ett parkeringsbehov på maximalt fem parkeringsplatser i markplan för
de ca sex nya lägenheterna. Utöver detta får en handikapplats vid behov ordnas framför
entrén. Parkeringsbehovet ska tillgodoses på kvartersmark, inom den egna fastigheten.
Även en cykelparkering bör tillgodoses på kvartersmark för att främja hållbart resande inom
Lindesbergs kommun. Stadsarkitektkontoret förespråkar fler parkeringsplatser för cykel
framför bilparkeringar.
ANGÖRING

Det bör finnas en friyta för räddningsfordon att ta sig fram till byggnaden genom att frigöra en
yta för svängradie på parkeringen.
Varuleveranser ska ske via infart från Rönnbärsvägen.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
DAGVATTEN

Inom planområdet finns idag i stort sett inga hårdgjorda ytor, utöver den befintliga gång- och
cykelvägen, samt tre vägar (Gusselbyvägen, Rönnbärsvägen och Bondskogsvägen).
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Dagvattnet omhändertas idag lokalt genom
markinfiltration. Avloppsledningarna som går under
Gusselbyvägen har ökad dimension för att kunna ta hand
om spillvattnet. Inga förändringar kommer att ske vid ett
plangenomförande. Avrinningen från de ytor som hårdgörs
kan kopplas till det kommunala dagvattennätet utan
fördröjning.
Genom planområdet går det även bräddledningar för
avlopp och dagvatten som avlastar området kring
Rönnbärsvägen vid höga flöden. Bräddledning är en
anordning som används för att leda bort överflödigt eller
överrinnande vatten. Bräddavloppet/ledningar är en
säkerhetsfunktion som ska förhindra vattenskador på
byggnader och marken. Byggherren ska redovisa att
bräddledningarna som avlastar höga flöden finns kvar då
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen anser att
bräddledningarna uppfyller en viktig funktion.
Det finns goda förutsättningar för lokalt omhändertagande
av dagvatten inom planområdet. Detta kan ske i nordvästra
delen av planområdet genom naturlig infiltration.

Planområdet fotograferat
norrifrån. GC-vägen på den
vänstra sidan om området och
Gusselbyvägen på den högra sidan.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP

Planområdet ligger inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens VA-verksamhetsområde.
Spill- och vattenanläggningar i närområdet ska kopplas på och bedöms klara av att försörja ny
bebyggelse.
AVFALLSHANTERING

Avfallshantering ska hanteras inom egna fastigheten.
För utformning av avfallsutrymmen, transportvägar för renhållningsfordon m.m. bör råd och
anvisningar följas enligt Avfallsplan 2016-2020 för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och
Nora. Avfallsplanen innehåller mål och strategier för avfallshanteringen.
VÄRME, EL, TELE OCH DATA

Flera underjordiska och ledningar finns utanför planområdet, el-, och fjärrvärmeledningar kan
kopplas på.
E.ON och Linde energi AB är nätägare.
Uppvärmningssystemet kan anslutas till fjärrvärme eller andra ur miljösynpunkt godtagbara
energiformer.
Skanova har flera markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Skanova önskar
att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar, speciellt gäller detta den del som
korsar Bondskogsvägen, för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i
samband med flyttning. Om Skanova tvingas vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda
telekablar för att möjliggöra exploatering skall det bekostas av den part som initierar åtgärden.
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GENOMFÖRANDET AV DETALJPLANEN
ORGANISATORISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Kommunen ansvarar genom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för genomförandet av
de delar av detaljplanen som utgör allmän platsmark. Respektive fastighetsägare ansvarar för
utbyggnaden inom de delar som utgörs av kvartersmark.
Elnätsägaren ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och
allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
TEKNISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Nödvändig grundundersökning förutsätts tas fram av byggherre i samband med exploatering
av området. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kan vara vägledande vid projektering
och dagvattenfrågor.
MARKLOV

Marklov krävs inom detaljplanelagt område för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt
som avsevärt ändrar markens höjdläge. I samverkanskommunerna bedöms denna gräns till +/0,5 meter. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser.
BRANDVATTENFÖRSÖRJNING

Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med Räddningstjänsten. Flödet i
brandposterna ska dimensioneras enligt VAV-normen p-83, tabell 2.3.
Byggherren ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov.
EKONOMISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Lindesbergs kommun är planbeställare och därför finns inget behov av något
exploateringsavtal.
Planarbetet bekostas av beställaren och avgifterna har reglerats i planbeställningen
undertecknad 2016-02-01.
Planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning. Detta ska bekostas av
fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, VA-, och elledningar bekostas av
exploatören.
Om telekablar måste flyttas eller skyddas för att möjliggöra exploatering förutsätts att den
part som initierar åtgärden bekostar den.
FASTIGHETSKONSEKVENSER
FASTIGHETSBILDNING

Efter planarbetet kommer en ny fastighet inom området att bildas genom avstyckning, en ny
fastighet som idag utgörs av en del av Hagaberg 1:1.
Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
hanteras av Lantmäterimyndigheten.
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Framtida kostnader för eventuell utbyggnad av vatten och avloppsanläggning bekostas av
framtida exploatörer. Fastighetsägare/exploatör ansvarar för kostnaden av den del ledningar
som ligger inom den egna fastigheten.

DETALJPLANENS KONSEKVENSER
MILJÖKONSEKVENSER
STADSBILD

Ett genomförande av planen ses som ett komplement till stadsbilden och bör därför inte ge
några negativa konsekvenser för stadsbilden.
RISKER OCH SÄKERHET

Ett rekommenderat riskavstånd på 150
meter från järnvägens spårmitt till
plangränsen föreslås i följande
dokument Länsstyrelserna i Skåne,
Stockholm, och Västra Götalands län i
dokumentet ”Riskhantering i
detaljplaneprocessen”.

Bergslagsbanan som går i en dalgång på den västra sidan om
planområdet.

Grundläggande säkerhetsfrågor
hanteras i samtliga skeden av
planeringsprocessen. Att visa
riskhänsyn i fysisk planering kan ske
genom bl.a.:





Lokalisering av bebyggelse till lämpliga områden
Upprätthålla skyddsavstånd mellan bebyggelsen som ska skyddas och den verksamhet
som medför olycksrisk
Placering av byggnader, utformning av trafikmiljöer och tomtutformning
Utformning och design av byggnader, val av byggmaterial samt val av särskild
säkerhetsutrustning

I rekommendationer på Trafikverkets hemsida nämns att ny bebyggelse generellt inte bör
tillåtas inom ett område på 30 meter från en järnväg (mätt från järnvägens spårmitt på närmsta
spår). Avståndet avser skydd mot olycka involverande farligt gods och urspårning samt
utrymme för eventuella räddningsinsatser och komplettering av riskreducerande åtgärder om
risksituationen förändras. Vidare säkerställer avståndet järnvägens funktion (drift och
underhåll) och möjliggör viss utveckling av järnvägsanläggningen, vilket sammantaget
innebär att hänsyn tas till järnvägens riksintresse. Avståndet ger dessutom viss minskning av
buller, vibrationer och elektromagnetiska fält samt medger uppfyllande av Elsäkerhetsverkets
föreskrifter.
På järnvägen Bergslagsbanan passerar godståg och persontåg. Vissa av godstågen
transporterar farligt gods. Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska
eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport.
Alla järnvägar i Sverige får användas för farligt gods. Sannolikheten för att en farlig
godsolycka inträffar beror på trafikmängden, antalet transporter med farligt gods, hastigheten,
vägtyp och trafikmiljö.
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Avståndet mellan järnvägens spår mitt och det aktuella planområdets yttre gräns är ca 60
meter. Avståndet till kvartersmark där bostäder tillåts bygga är ca 75 meter, vilket uppfyller
det rekommenderade avståndet som Länsstyrelserna och Trafikverket rekommenderar.
Planområdet avskiljs från järnvägen med Gusselbyvägen, vegetation samt planområdets
höjdskillnad på 10 meter där järnvägspåret går i en dalgång vilket gör att risker för spridning
av farliga ämnen inte bedöms påverka planområdet märkvärt. Kvartersmarken har en
exploateringsgrad på 10 % där bostäder får byggas, samt 30 % där marken endast får
bebyggas med uthus eller garage.
I rapporten Riskhantering i detaljplaneprocessen, framtagen av Länsstyrelserna i Stockholms,
Skånes och Västra Götalands län, föreslås en zonindelning som underlag för riskbedömning
inom ett avstånd av 150 meter från transportleden. Zonerna har inga fasta gränser utan
riskbilden för det aktuella planområdet är avgörande för bedömning av lämpligt avstånd.
Persontäthet och exploateringsgrad är exempel på faktorer som påverkar risknivån. En
lämplig lokalisering innebär också att hänsyn tas till platsens unika förhållanden såsom
topografi, meteorologi, bebyggelsens placering inom planområdet samt dess yttre och inre
utformning.
I rapporten Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (RIKTSAM), framtagen av
Länsstyrelsen i Skånes län, anges riktvärden för olika typer av markanvändning som
skyddsavstånd till transportleder för farligt gods, inom ett område av 200 meter från
transportleden. Bland annat anges mer än 150 meter som ett riktvärde för skyddsavstånd till
bostäder (flerbostadshus i flera plan), 0-30 meter som ett riktvärde för skyddsavstånd till
parkering (ytparkering).
Individrisken sjunker kraftigt fram till ca 60 meter från en järnväg, denna kraftiga sänkning av
risknivån avtar därefter. Ökade skyddsavstånd ger endast marginell effekt på risknivån. Den
riskreducerande effekten på individrisken av skyddsavstånd uppnås vid ca 65 meter från en
järnväg.
Vid mer än 150 meters avstånd kan övriga typer av markanvändning förläggas utan särskilda
åtgärder eller analyser. Vid detta avstånd har individriskkurvan ”planat ut”, dvs. reduktionen i
individrisk till följd av ökat skyddsavstånd är i princip obefintlig efter detta avstånd. Exempel
på tillkommande markanvändning kan vara bostäder (småhusbebyggelse).
Avståndet mellan närmaste fasad där det planeras bostäder och närmaste järnvägsspår ca 75
meter. Avståndet mellan den planerade pendlarparkeringen och närmaste järnvägsspår är ca
70 meter. Risknivån för individrisk i det nedre ALARP (as low as resonable practicable)
minskas redan ca fem meter från närmaste järnvägsspår. Risknivåerna kan därmed accepteras
i kombination med att rimliga riskreducerande åtgårder införs.
Med avseende på fördelningen av farligt gods som transporteras på den berörda sträckan av
Bergslagsbanan är det framförallt en olycka med farligt gods i RID-klass 2, gaser, som man
bör reducera riskerna för. De övriga RID-klasser som har en relativt hög fördelning orsakar
oftast inga skador mer än i utsläppets direkta närhet. Enligt statistik från MSB är det
framförallt transporter av farligt gods i RID-klass 2.1 och 2.3, brandfarlig respektive giftig
gas, som transporteras på den berörda sträckan av Bergslagsbanan.
Utsläpp av en brandfarlig gas kan leda till en jetflamma, en BLEVE eller en
gasmolnsexplosion, medan utsläpp av giftiga gaser framförallt sprider sig genom giftmoln.
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För att reducera riskerna till följd av en explosion krävs kraftiga åtgärder för att klara
tryckvågor etc. Sådana åtgärder bedöms ur ett kostnads-nyttoperspektiv inte rimliga att vidta
med avseende på den låga sannolikheten som föreligger att en sådan konsekvens inträffar.
Avståndet säkerställs för en jetflamma och gasmolnsexplosion till den planerade bebyggelsen
då planområdet ligger ca 10 meter högre upp än järnvägen samt avståndet från
kvartersmarken till järnvägen är ca 70 meter. Enligt motiveringen ovan från RIKTSAM
bedöms detta avstånd vara betryggande. Detta innebär att bidragen till risknivån från
jetflamma och gasmolnsexplosion bedöms som acceptabla.
Gällande eventuell pölbrand med fördröjd antändning bedöms inte påverka planområdet.
Bedömning grundar sig i att marken lutar uppåt mot den planerade bebyggelsen från spåren
sett, vilket innebär att ett eventuellt utsläpp av brandfarlig vätska inte skulle rinna mot det
aktuella planområdet.
För att begränsa risken att giftig gas sprids in i den del av byggnaden som ligger närmast
transportleden rekommenderas central avstängningsbar ventilation. För att ytterligare minska
risken för att giftig gas sprider sig in i byggnaden rekommenderas att friskluftsintag placeras
så att dessa vetter mot Rönnbärsvägen, dvs. bort från järnvägen.
Möjligheten till etablering av planområdet med avseende på risken med transporter av farligt
gods bedöms som möjlig.
All typ av markanvändning som innefattar många eller utsatta personer, såsom
bostadsändamål går bra att använda på det nu aktuella planområdet för bostadsändamål som
är beläget ca 70 meter från närmaste spår om vissa riskreducerande åtgärder görs.
Följande riskreducerande åtgärder ska införas för att reducera risknivån ytterligare:
- Byggnaderna utföras med central avstängningsbar ventilation och styrning av denna
funktion placeras på lämplig plats.
- Friskluftsintag placeras så att dessa vetter mot Rönnbärsvägen.
På grund av närheten till Bergslagsbanan har en planbestämmelse införts i plankartan om att
ventilationen ska vara avstängningsbar. Vidare har det i planen införts bestämmelser på
kvartersmark som är avsedd för bostadsändamål om att friskluftintag ska placeras så att de
vetter mot Rönnbärsvägen.
Utifrån rekommendationer i dokumenten ”Transport av farligt gods 2015/2016” och
”Riskhantering i detaljplaneprocessen”, samt Trafikverkets samhällsplaneringsråd och
med hänsyn till de låga risknivåerna och att riskreducerande åtgärder säkerställs på
plankartan, bedöms bostadsändamål kunna uppföras ca 70 meter från järnvägen. Mot
bakgrund av detta och omständigheterna i övrigt görs bedömningen att ovanstående
riskreducerade åtgärder ska utföras för att säkerställa riskerna kring transporter av farligt
gods. Åtgärderna har även införts i plankartan.
ARTSKYDDSFÖRORDNINEN

Inom planområdet finns inga djur eller växter som omfattas av artskyddsförordningen.
MARKFÖRORENINGAR

Planområdet innehåller ingen känd förorenad mark.
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VÄGTRAFIKBULLER

Ljudnivån mäts i decibel (dBA). I Sverige används två olika störningsmått för trafikbuller,
ekvivalent och maximal ljudnivå. Maximal ljudnivå (LAmax) är den högsta ljudnivå som
uppkommer vid passage av ett enstaka tåg eller fordon. Ekvivalent ljudnivå (LAeq)är en form
av medelljudnivå under ett normaldygn.
Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS
2015:216 som utfärdades 9 april 2015. Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller
utomhus från spår-, väg- och flygtrafik vid bostadsbyggnader och ska tillämpas både vid
bedömningar enligt plan-och bygglagen och miljöbalken.
Eftersom förordningen knyter an till befintliga bestämmelser i plan- och bygglagen kommer
förordningen att gälla för detaljplaneärenden som påbörjats från och med den 2 januari 2015.
Riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus och påverkar inte det befintliga regelverket
gällande ljudnivåer inomhus.
3§ Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida:
1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid
en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till
byggnaden.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1
att bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
4§ Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör:
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en
sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden,
och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70
dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00
vid fasaden.
Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och
bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett
bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte
överskrids vid fasaden.
5§ Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå
överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger
per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.
Enligt riksdagsbeslutet är riktvärdena inga rättsligt bindande normer, utan de skall vara
vägledande för bedömningar med hänsyn till lokala faktorer och särskilda omständigheter i
det enskilda fallet.
BULLERUTREDNING

Till denna detaljplan har en bullerutredning gjorts 2016-09-19, reviderad 2017-01-18 av ÅF
Infrastructur AB.
En trafikmätning har genomförts vid både Gusselbyvägen och Bondskogsvägen, mellan 1-15
februari 2016. Resultatet av trafikmätningen visar att Gusselbyvägen trafikeras av ca 1780
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fordon ett vanligt dygn, av dessa utgör 3% tung trafik. Bondskogsvägens mätningar visar att
gatan trafikeras av ca 1270 fordon ett vanligt dygn, av dessa utgör 3% tung trafik.
Sammanslaget väg- och spårtrafik innehålls riktvärdet om
55 dBA ekvivalent ljudnivå, förutom på fasadsidan mot
Gusselbyvägen/järnvägen. Ekvivalenta ljudnivåerna
uppgår som mest till 59 dBA på den fasadsidan.
Fasadriktvärdena kan uppnås på den västra fasasidan på
båda våningsplanen genom att uppföra ett fyra meter högt
bullerplank sex meter från Gusselbyvägen och tio meter
från Bondskogsvägen.

Figur 1 Situationsplan med
LSS boendet i rött

Det finns möjlighet att anlägga gemensam uteplats åt
nordost där riktvärdena om 50 dBA ekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå klaras utan
bullerskyddande åtgärder.
Järnvägsbuller dämpas till viss mån då höjdskillnaden är 10 meter till planområdet,
nivåskillnader skärmar av ljudet. Marktypen är naturmark vilket bidrar till dämpning mer än
vad hårda ytor (ex asfalt) ger, då hårda ytor reflekterar ljudet och sprider det vidare.
Den planlösning som legat till grund för bullerutredningen är Figur 2. Föreslagen
byggnadsutformning där innergård är placerad mot nordost, se exempel Figur 1, ger en tyst
sida.

Figur 2 Skiss på planförslag från 2016-09-19

Bebyggelsens struktur har stor betydelse för hur buller sprids. Beroende på byggnaders
placering, utformning, vinkel, höjd m.m. kan buller dämpas, avskärmar och begränsas. Denna
form av bulleranpassning görs därför med hjälp av genomtänkt planläggning.
Sluten kvartersstrutur ger bättre förutsättningar för att styra och avskärma från buller än vid
en mer öppen struktur där bullret kan färdas genom gluggar mellan huskropparna. Genom
sluten bebyggelse kan en ljuddämpad sida skapas med möjlighet till en innergård med
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behaglig ljudnivå. Den tysta sidan är en kompensation för att den andra sidan av byggnaden är
riktad mot bullerkällan och tar emot och skärmar av bullret. Med denna princip kan
ljuddämpade utemiljöer skapas, till exempel som en innergård i en kvartersstruktur.
Inom planområdet gäller att bostadsbyggnader skall placeras och utformas så den
ekvivalenta ljudnivån inte överstiger 55 dBA. Samtliga lägenheter ska ha tillgång till
gemensam uteplats där ljudnivån inte överstiger 70 dBA maximal ljudnivå.
Som mest uppgår ekvivalentnivån till 54-57 dBA från vägtrafik utmed Gusselbyvägen.
Övriga fasadsidor (mot Bondskogsvägen och Rönnbärsvägen) har en ekvivalent ljudnivå på
35-55 dBA. Maximala ljudnivåerna från Gusselbyvägen varierar mellan 71-73 dBA. Den
fasadsidan som ligger nära Rönnbärsvägen har maximala ljudnivåer på 73 dBA. Ljudnivåerna
på sydliga och nordliga fasaderna ligger på 44-72 dBA.
Den högst beräknade ekvivalenta ljudnivån vid fasad från tåg är 55 dBA. I lägsta
fasadpunkten uppgår ekvivalentnivån till 41 dBA. Som mest uppgår maximala ljudnivåerna
till 79 dBA på västliga fasaden. Mot söder ligger maximala ljudnivåerna mellan 66-75 dBA.
Nordliga fasaden har maximala ljudnivåer på 76 dBA. Väst/nordöstra fasadpunkter ligger
mellan 66-68 dBA maximal ljudnivå.
I vanliga fall ska man anordna en tyst sida, dock har denna byggnad inga genomgående
lägenheter och ett bullerplank på fyra meter ska anordnas mot Gusselbyvägen för att klara
riktvärdena för bullernivåer.
För ett utförligt resultat se Bilaga 1 – ”Rapport bullerutredning Hagaberg”.
INDUSTRIBULLER

Planområdet berörs inte av något industribuller.
TRAFIKKONSEKVENSER

Under byggandet på platsen kan planförslaget medföra en mindre tillfällig ökning av trafik till
området.
Trafikmängderna bedöms bli omkring 10 fordon per dygn utöver dagens antal fordon.
Planområdet ligger längs med Rönnbärsvägen som är ett villakvarter. Trafikmängderna samt
bilisternas hastigheter antas inte bli höga på Rönnbärsvägen eftersom denna väg ej kommer
vara attraktiv för genomfartstrafik, utan främst vara infartsväg till planområdet.
KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER

Del av Hagaberg 1:1, Gusselbyvägen kommer efter planarbetet genomgå en
fastighetsreglering.
SAMHÄLLSKONSEKVENSER
BOSTADSKONSEKVENSER

En omvandling av fastigheten Hagaberg 1:1 från handel till bostad bidrar till en positiv
bostadsutveckling för kommunen, då det idag råder bostadsbrist i Lindesbergs tätort.
KOMMUNAL SERVICE

Befintlig kommunal service beräknas kunna hantera byggnationen av planområdet.
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BEFINTLIG HANDEL

Plangenomförandet kan bidra positivt till redan befintlig handel inom kommunen.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
GENOMFÖRANDETID

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft.

MEDVERKANDE
Detaljplanen har handlagts på Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagens
Stadsarkitektkontor. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom tjänstemän från
trafikenheten, miljökontoret, mätningskontoret och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
deltagit.

Angelica Sjölund
Fysisk planerare

Isabella Lohse
Enhetschef

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen den 16 februari 2017. Beslutet
vann laga kraft den 17 mars 2017.
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