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NÄRINGSLIVSNYTT
i Ljusnarsbergs kommun

Kalendern      Destination Bergslagen
Destination Bergslagen
Tursam i Bergslagen ek. förening har fun-
nits sedan 1993. medlemmar är de fyra
bergslagskommunerna i Örebro län. 

Arbetet utförs av en destinationsgrupp bestående 
av personalen på de fyra turistbyråerna och leds av 
verksamhetschef Håkan Ceder.

Stor del av marknadsföringen delfinansieras av 
besöksnäringen i våra fyra kommuner.

Destinationen driver webbplatsen www.bergsla-
gen.se och @ibergslagen i de sociala medierna.

Nytt för i år är satsningen på Stockholms-
veckan.
Mellan den 7 och 11 maj visas Bergslagen 
upp på den största marknaden – Stock-
holmsregionen

Korta fakta om turismen i Bergslagen:
# Totalt 257 498 kommersiella övernattningar i 
Bergslagen år 2017**
# De flesta dagbesökarna kommer från Örebro, 
Mälardalen och Värmland.
# De flesta utländska gästnätterna kommer från 
Norge, Tyskland och
Holland.
# Turismen i Bergslagen omsätter > 675 000 000 
kr.*

*enligt TEM 2015.
**Gästnätter i Bergslagen under hela 2017 (SCB).

      Fiber i Industriområden
Att få fiber till industriområdena i Kopp-
arberg har varit ett önskemål i många år. 
I Näringslivsrådet har frågan varit uppe 
till diskussion flertalet gånger. I slutet av 
2016 bestämdes att det behöver tas ett 
omtag och samlat grepp kring fiberfrågan. 
Fiberfrågan lyftes in i näringslivsrådets 
handlingsplan för 2017. 

Efter en hel del kontakter med Telia kom beskedet 
i slutet av 2017 att Telia vara klara att gå ut med 
erbjudande till företagen i industriområdena Kolar-
torp, Kaveltorp och Sandbacken.

Den 9 januari 2018 på kvällen samlades intresse-
rade företag på ett kvällsmöte i Tingshuset. Telia 
kunde på mötet direkt erbjuda fiber med två olika 
alternativ. Ett alternativ med lite högre pris med 
snabb leverans samt ett något lägre pris med leve-
rans hösten 2018. Nu fanns även abonnemang till 
rimliga priser att tillgå.

Cabinova i Kolartorp valde alternativet med tidig 
leverans av fiber och var uppkopplade redan innan 
sommaren 2018.

Kalle Söderlund platschef på Cabinova 
är mycket nöjd med att de äntligen har 
blivit fiberanslutna. Behovet av snabbare 
uppkoppling och högre kapacitet har hela 
tiden ökat. Deras kunder tittar bl a på 
testresultat online. Det underlättar även 
möjligheten att utanför kontoret via VPN 
tunneln snabbt och smidigt ladda upp 
arbetsmaterial.
        

6 mars Föreningsträff
Kl 18,30 i Tingshuset

14 mars Bergslagsting  
besöksnäringen
Kl 9-15 Grythyttans  
Gästgiveri (Fullbokat)

14 mars Årsmöte  
Ljusnarsbergs  
Företagareförening
Kl 18,30 Bångbro Herrgård

Samhällsbyggnad Bergslagen 
ger Information till  
Livsmedelsföretagare
Måndag 25 mars kl 17:00 - 
19:00 Lindesbergs stadshotell
Torsdag 28 mars kl 16:00 - 
18:00 Nora församlingshem

30 april Valborgsfirande med 
Torghandel

14 maj Föreningsmässa

21 maj Företagsfrukost

25 maj Våryra på Malmtorget 
med Torghandel

31 maj Nästa nummer av 
näringslivsnytt

Efterlängtad fiberanslutning
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Avsändare:  Näringslivsrådet
  i Ljusnarsbergs kommun
  

Vill du inte längre motta detta utskick?  
Meddela kommunens näringslivsutvecklare. mikael.haapala@ljusnarsberg.se

Företagsbesök hos Fredrik Hedborg

Fredrik bor och driver sin verksamhet från 
gården Svepartorp strax utanför Ställberg 
där han växt upp.

Verksamheten vilar idag på tre olika de-
lar, entreprenadverksamhet, jordbruk och 
skogsbruk.

Entreprenadverksamheten består av snöröj-
ning och halkbekämpning vinterhalvåret och 
vägunderhåll övrig tid på året.

Jordbruket består i att föda upp köttdjur, 
gården är i princip självförsörjande på foder. 
En förändring som strukturomvandlingen i 
det svenska jordbruket lett till är att tidigare 
var det lättare att köpa tjurkalvar för fortsatt 
uppfödning då det fanns många fler besätt-
ningar för mjölkproduktion. Nu när alla 
lokala mjölkkor är borta håller gården med 
15 egna dikor för att säkra den egna köttpro-
duktionen. När köttdjuren blir ca 1,5 år går 
de till slakt. I dag samarbetar Fredrik med 
Närkeslakteri samt Bergslagsdelikatesser för 
styckningsdelen. I framtiden finns planer på 
att kunna slakta hemma på gården, djuren 
skulle då aldrig behöva lämna gården samti-
digt skulle det öka egna förädlingsvärdet.

Fredrik ser med tillförsikt på framtiden på 
gården och satsar på en om- och tillbyggnad 
av djurens ligghallar för att få en smidigare 
och modernare skötselhantering.

Efter en del kompletteringsrundor av an-
sökningshandlingar har Jordbruksverket/
Länsstyrelsen beviljat investeringsbidrag på 

upp till 40 % av nyinvesteringarna på totalt 
1,5 mkr.

Djuren blir även en del i skogsbruket då de 
går på skogsbete, ett effektivt sätt att hålla sly 
borta och hålla betesmarkerna öppna.

Från den egna skogen produceras bl a björ-
kved till försäljning i löskubik och storsäck 
med hemleverans som service. Då det finns 
en god efterfrågan lokalt krävs inga an-
nonskampanjer för att få avsättning för det 
gården producerar.

På gården finns också av länsstyrelsen ett 
minnes märkt hus från 1800-talet som 
tidigare visats upp under Kulturglimtar. Det 
finns ambitioner att kunna göra något mer av 
huset men ibland är tiden begränsad. 

På frågan hur det är att vara egenföretagare i 
Fredriks bransch blir svaret att arbetsuppgif-
terna är omväxlande över året, att man lever 
med årstiderna och som för de allra flesta 
egenföretagare blir man aldrig riktigt ledig.

TORGHANDEL 2019
30/4 Torghandel - Valborg
25/5 Torghandel – Våryra
21/6 Torghandel - Midsommar
13/7 Torghandel - Bergslagens loppishelg
27/7 Torghandel - Stenmarknad
10/8 Torghandel – Ica Summercamp/Kopparbergs 
festivalen

Mer info om rutiner och bokningar finns på kommunens 
hemsida: http://www.ljusnarsberg.se/4.2deb2da3149ea-
e2441a2b6.html

                   

NYA FÖRETAG I KOMMUNEN
Under 2018 startades det totalt 31 nya företag i kommunen 
varav 12 AB.
Hittills under 2019 har det startats 3 företag i kommunen.
Källa: UC

LJUSNARSBERGS FÖRETGAREFÖRENINGS ÅRSMÖTE
14 mars på Bångbro Herrgård med start Kl 18,30,  
förtäring ingår.  
Kvällens gästföreläsare, Bengt Ljung ”att starta en gruva 
som pensionär”

Bygglov

Har du planer på att bygga nytt, ut, om eller 
till i år, kanske redan till sommaren? Ska du 
ansöka om tillstånd för att ha en uteserve-
ring?

Då kan du behöva söka bygglov eller göra en 
bygganmälan.

Samhällsbyggnad Bergslagen har tagit fram 
en guide i bygglovsprocessen som beskriver 
vad du behöver känna till och hålla koll på. 
  
http://www.sebroschyr.se/sbbergslagen/
MailView/ 

Du hittar guiden samt mer information och 
kontaktuppgifter till bygglovhandläggare på 
Samhällsbyggnad Bergslagens hemsida. Du 
kan även via hemsidan söka bygglov digitalt 
via e-tjänst.  
 
http://www.bmb.se/blanketterochetjans-
ter/etjanster.4.53aa1983159d4cf6b1f2026.
html

Alkoholserveringstillstånd

Har du planer på att söka serveringstill-
stånd för alkohol till sommaren? Var ute i 
god tid då handläggningstiden kan variera 
mellan 1-3 månader beroende på vilken 
sorts tillstånd du söker.

Mer information hittar du på Samhällsbygg-
nad Bergslagens hemsida.

 Söka tillstånd?Fredrik Hedborg


