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LJUSNARSBERGS 
KOMMUNLAGER 
SÅLT   
Kommunfullmäktige har 
beslutat att Ljusnarsbergs 
kommun säljer Kommun- 
lager till Kopparbergs Brygge-
ri. Priset landade på 50.000 
kronor. Bryggeriet tar över  
kommunens lån för bygg- 
naden. Lånet uppgår till 
23.650.000 kronor.

FÖRETAGS- 
FRUKOSTAR
I höstas startades konceptet 
med företagsfrukostar. Tre 
frukostmöten genomför-
des med god uppslutning. 
Näringslivsrådet med re-
presentanter från Ljusnars-
bergs industri och hant-
verksförening, Företagarna 
i Bergslagen samt Ljusnars-
bergs Kommun beslutade 
att fortsätta med frukost-
mötena. Frukosten är kost-
nadsfri.

Kommande frukostmöten:
5/4
31/5

ÄR DU SUGEN PÅ 
ATT STARTA EGET?
NyföretagarCentrum Bergsla-
gen hjälper dig gärna. Boka 
rådgivning gratis eller gå på 
en av våra kurser.

KURS
Starta eget-information 
Måndagen den 4/4
klockan 17.00-19.00
Plats: Stora Gården

KONTAKTUPPGIFTER OCH
ANMÄLAN
bergslagen@nyföretagarcentrum.se
070 - 355 59 52

KONTAKT 
Näringslivsutvecklare
Mikael Haapala
mikael.haapala@ljusnars-
berg.se
070-3160502

Föreberedelse pågår av nybyggnation av 
Förskolan Åstugan i Ställdalen

Under 2016 planeras en ny förskola i Ställdalen, på samma 
plats där den nuvarande Åstugan ligger. Målsättningen är att 
gå ifrån systemet med direktverkande el för uppvärmning, 
och att disponera ytor på ett bättre sätt än i nuläget. 
Nuvarande lokaler har även problem med takläckage, vilket 
skulle åtgärdas i samband med en nybyggnation. 
Karin Alstermark, som är förskolechef i kommunen, tycker att 
projektet är spännande. ”Vi ser alla fram emot de nya 
lokalerna, och är jätteglada över att vi kan vara kvar i den 
härliga utemiljö Åstugan har att erbjuda”, säger Karin.

NÄRINGSLIVS 
NYTT
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KLOCKARGÅRDEN RENOVERAS

LJUSNARSBERG

BRANDMÄN SÖKES

De fyra deltidskårerna inom 
Räddningstjänsten Västerbergslagen 
behöver förstärkning.
Kopparbergskåren behöver för närvarande förstärkning med 
fyra personer, Grängesberg med en, Nyhammar med en och 
Fredriksberg med åtminstone någon till.

I första hand söks personer som har arbetsgivare som ser pos-
itivt på att ha en eller flera brandmän anställda, vilket kan bidra 
till ett förbättrat säkerhetsarbete på arbetsplatsen.

Närstående som förstår och accepterar uppdraget samt god 
hälsa och fysik är andra faktorer som spelar in vid rekrytering 
av nya brandmän.

Gällande hälsan ska den som söker som deltidsbrandman vara 
fullt frisk samt klara av diverse fysiska tester.
Kontakt
Kårchef (Kopparberg)
Henrik Karlsson 070-539 99 79
E-post: raddningstjansten.vb@ludvika.se

Klockargården kommer att restaureras 
ut- och invändigt under 2016.
Först ut blir en upprustning av fönster, belysning, ventilation 
samt övergripande handikappanpassning med exempelvis 
handikapptoalett. Denna rust kommer att vara färdig i mars 
i år. 

Utsidan kommer att fixas till med ny fasad, takomläggning 
och en ny, handikappanpassad entré. 

All upphandling är inte genomförd ännu, men kostnaden  
beräknas till ungefär 4,1 miljoner kronor. 3,1 miljoner för 
den ivändiga rusten och ytterligare omkring 1 miljon för det  
utvändiga arbetet.

Kommunen och polisen i medborgardialog 
om trygghetsfrågor.
En samverkansöverenskommelse, som undertecknats av 
kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson och   
lokalpolisområdeschef Robert Haslinger, har upprättats mellan 
Ljusnarsbergs kommun och lokalpolisområde Lindesberg. 

”Jag är glad att vi tillsammans kan jobba för ett tryggare  
Ljusnarsberg, med en arbetsmodell som bygger på dialog 
och samarbete med våra invånare”, säger Ewa-Leena.

Överenskommelsen syftar till trygghetsskapande arbete med 
målet att minska brottsligheten och att öka tryggheten. 

Inledningsvis bygger samverkan på att ta fram en gemensam 
lägesbild. Bilden bygger på:

• medborgardialoger
• dialog inom respektive organisation 
• brottsstatistik 
• andra relevanta faktaunderlag

Med lägesbilden som utgångspunkt får kommunen och poli-
sen till uppgift att fördela ansvaret för de åtgärder som krävs.

Hittills har man hållit ett möte där hundra medborgare bju-
dits in till dialog. Med dialogen och tidigare erfarenheter som 
grund har man identifierat ett antal utmaningar. Bland annat 
planeras insatser kring så kallade livsstilskriminella, tryggare 
utomhusmiljö i kommunen och ungas drogmissbruk.

Även framledes kommer medborgare att bjudas in till dialog 
kring tryggheten i kommunen. Överenskommelsen, som   
gäller från första januari 2016, har som mål att skapa långsik-
tig social hållbarhet i kommunen och kommer att följas upp 
och redovisas, bland annat på kommunens webbplats.

MEDBORGARKONTRAKT

VILL DU 
HJÄLPA

EN
MEDMÄNNISKA?
Ljusnarsbergs kommun behöver 
kontaktfamiljer, gode män och 
faddrar.

Kontaktfamilj
Individ- och familjomsorgen 
har ett antal familjehem och 
kontaktpersoner/familjer 
knutna till sin verksamhet 
och det finns behov av fler.

Kontakta receptionen hos 
individ- och familjeomsorgen 
för mer information:
Telefon: 0580-805 80

God man
Många människor har svårt 
att klara sig själva och sin 
ekonomi, och behöver hjälp 
(p.g.a. sjukdom, psykisk stör-
ning, försvagat hälsotillstånd 
eller liknande). Om du är en 
person som tycker om att 
hjälpa andra, har du grund-
förutsättningarna för att 
bli god man. Det är ett lek- 
mannauppdrag.

Kontakta våra överförmyndar- 
handläggare för mer informa-
tion:

E-post:
overformyndarnamnden
@ljusnarsberg.se

Fadderverksamhet
De flesta nyanlända som 
kommer till Sverige vill  
gärna lära känna någon 
svensk person eller familj för 
att snabbare lära sig svenska 
och också lättare lära sig för-
stå den svenska kulturen med 
lagar och regler.

Alla vuxna kan bli fadder.  
Ensamstående, familjer med 
eller utan barn eller kanske 
ett kompisgäng som vill ta 
med en nyanländ i sin ge-
menskap.

Kontakta samordnare för 
Bergsbården HVB för mer in-
formation:
mia.lejonqvist@ljusnarsberg.se
072-706 68 02
 

CITYBANEPENGAR
Under våren 2015 ansökte kommunen om pengar till för-
bättring av stationerna i Kopparberg och Ställdalen. Beslutet 
har nu inkommit och följande förbättringar kan invånarna se 
fram emot.

Kopparberg
Vid stationsparkeringen kommer det att sättas upp ladd- 
stolpe för elbilar. Detta för att motivera till miljövänligt färdsätt 
till och från de allmänna  kommunikationerna. 
Vid cykelstället kommer det att uppföras en pumpstation så att 
den som cyklar kan pumpa sina däck.

Ställdalen
Precis som i Kopparberg kommer det att sättas upp ladd- 
stolpe för elbilar på parkeringen till stationen. Det kommer 
även att städas upp samt målas parkeringsrutor på  
parkeringen. Till stationen kommer det att sättas upp en tydlig 
skylt så att resenärerna hittar rätt. 
Det kommer även att monteras ett cykelställ med tak och till-
hörande pumpstation. I övrigt kommer det att placeras ut en 
papperskorg och genomföras förbättringar av belysningen.

Vill du veta mer?
Medborgarkontraktet kan läsas i sin helhet på 
kommunens webbplats: www.ljusnarsberg.se

NYBYGGNATION AV ÅSTUGAN 
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Måndag
Tisdag

Onsdag
Torsdag
Fredag

Fritidsgården Ungdomshuset

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 
714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830
E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

Telefon: 0580-805 10

Måndag-fredag
Kl.08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider växel

Telefon: 0580-805 00

Måndag och torsdag
Kl. 08.00-16.30 
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Tisdag, onsdag och fredag
Kl. 08.00-12.00

Återvinningscentralen är även öppen första lördagen 
varje månad, klockan 08.00-12.00. Om lördagen in- 
faller på en röd dag är det öppet lördagen efter.

SKÄRETS ÅTERVINNINGS-
CENTRAL
Öppettider

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

12.00 - 19.00

07.00 - 15.00

08.00 - 12.00

12.00 - 19.00

Stängt

Bergslagens
kommunalteknik
Frågor kring gata, park & idrott, 
lokalvård, vatten & 
avlopp samt avfall och 
återvinning.

0587-55 00 40
servicecenter@bergslagens-kt.se

Bergslagens 
miljö- och byggförvaltning
Frågor kring bygglovsärenden, 
miljö- och hälsoskydd, naturvård 
samt kontroll av livsmedels-
anläggningar.

0581-810 00
info@bmb.se

Öppet 15.00-21.00
Öppet 13.00-21.00
Lan med övernattning 18.00-10.00*
Stängt
Stängt
*Anmälan görs hos fritidsgården.  Åk 5-Gymnasiet

Vi kommer överens på fritidsgården om vi vill hitta på något speciellt 
under veckan! Telefon (Ungdomshuset): 070-3231569

Måndag
Tisdag

Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

Söndag

Klacken konferens och Relax

09.00-17.00 10.00-16.00
09.00-17.00 10.00-16.00
09.00-21.00 10.00-21.00
09.00-21.00 10.00-16.00
09.00-21.00 10.00-21.00
09.00-21.00 10.00-16.00
09.00-17.00 10.00-16.00

Badhus Slalombacken

Biblioteket

Ljusnarsbergs bibliotek ordnar med bingopromenad 
under sportlovsveckan. Mer information hittar du på 
kommunens hemsida (www.ljusnarsberg.se).
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