
 
Under många år har Ljusnarsberg och Kopparberg stämplats som en liten, utdöende bygd med 
höga ohälsotal, höga arbetslöshetssiffror och en dyster befolkningsutveckling. Vi, Bångbro 
folketshus förening har en framtidstro och en vision om att hjälpa till att få 
bygden att leva igen. Vi vill bygga upp en stolthet över hemkommunen, vi vill att alla som bor 
här ska känna stolthet och glädje över att bo här. Vi vill bekämpa utanförskapet genom 
inkludering och entreprenörsanda. 
2019 arrangerades för första gången Kopparbergsfestivalen, med intentionen att festivalen 
skulle bli årligt återkommande, i stil med Kopparbergs Marknad, och något som arrangeras i 
samverkan med hela kommunen, olika aktörer; både föreningar, näringsliv och privatpersoner. 
Vi ser möjligheterna i att både sätta kommunen på kartan, men även till att få medborgarna 
här att känna att vi kan göra något riktigt stort och bra tillsammans. 

Det har varit 2 milt sagt tunga år i och med coronaviruset. Stunder av lättnad när restriktioner 
släpper och bokningarna rullar in. Lika fort har det ändrats och tvingat oss att ställa in eller skjuta 
fram evenemang. Detta har såklart varit en enorm ekonomisk påfrestning, men så här långt har vi 
överlevt och ser ljust på framtiden och sommaren som snart är här. Vi önskar oss kunna engagera 
oss i just Kopparbergsfestivalen och söker därför det  här stödet.  

Visionen är att det här evenemanget ska vara en festival som har något för alla, såväl gällande 
musik som diverse utställningar och aktiviteter för barn och ungdomar. Förutom att vi kommer att 
ta hit kända artister och band från Sverige så vill vi också gynna turismen och närings- och 
föreningslivet i bygden genom att inkludera så många som möjligt i 
projektet. Kopparbergs Bollklubb, Kopparbergs Evenemangsförening och PRO Kopparberg är 
tre av föreningarna som var delaktiga i arbetet 2019 och som vi även för dialog med om 
det här årets festival.  

Under det första året kördes även Kopparberg Summercamp samt en stor torghandel i 
samband med festivalen och vi kommer 2022 jobba för att utveckla detta och förhoppningsvis 
sammanfläta de båda mer. Nu vänder vi oss till politiken i Ljusnarsbergs Kommun för att få 
stöd i att medverka till att årets Kopparberg Summercamp blir större och bättre än någonsin, 
samtidigt som ni gynnar festivalen i sin helhet. Kopparbergs Summercamp hölls 2019 
utanför festivalområdet, men det här året tänker vi oss att den får flytta in på festivalområdet; 
mellan klockan 11.00 och 15.00 på lördagen den 6/8-22 blir entrén fri. 
Denna tid avsätts då för enbart Kopparberg Summercamp och välkomnar alla. Om det blir kallat 
just Kopparberg Summercamp även detta året är ännu inte klart.  

                  



Detta gynnar alla som jobbar med ”Kopparberg Summercamp”, vilket är många 
ideella aktörer, då JME Music redan har all teknik (ljud och ljus), scen, matservering med mera på 
plats. Genom deras kontaktnät kan vi även få stora och roliga artister 
som lockar den yngre publiken, till exempel någon mello-aktuell artist.  

För att kunna erbjuda detta kostnadsfritt för alla under lördagen den 6/8-22 klockan 
11.00-15.00 krävs dock ekonomiska medel. Resterande festival bekostas av JME Music och 
det är därmed dom som tar de största riskerna. Om Ljusnarsbergs Kommun går in och bidrar med 
medel till den delen av festivalen så gynnar det 
såväl kommuninvånare som näringsliv och föreningsliv. Genom att tillhandahålla en 
möjlighet att uppleva festivalområdet även för barnfamiljer och alla andra, kostnadsfritt, ökar 
känslan av samhörighet och delaktighet. De som kanske aldrig hade haft möjlighet att annars 
se någon av föreslagna ”gratisshower” får vara en del av ett större socialt sammanhang och 
detta tror vi gynnar hela kommunen i förlängningen.  

I bilagan följer tre förslag på hur kommunen skulle kunna bidra med ekonomiska medel 
till Kopparberg Summercamp och Kopparbergsfestivalen;  

Vi hoppas på ett gott samarbete under 2022, vi strävar alla efter samma mål; en välmående 
och levande kommun med en befolkning som får goda förutsättningar för att må bra och bidra 
till samhället  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