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Kopparbergs Padelarena AB
Ronny Karlsson (Bergslags El) och
Lars-Åke Johansson (Kajsa och Pinnens bowling) är personerna bakom
det nystartade bolaget.
De har haft tankar om en Padelhall på varsitt
håll i över ett år men när de sammanfördes
började idéerna om att bygga en Padelhall ta
form.
Efter en hel del turer för att få till en lämplig
plats att uppföra en Padelhall föll valet till
slut på tomtläget bredvid Olofsvallen.
Hallen beräknas kunna vara klar oktober/november och kommer att innehålla av två banor.
Handelsbanken är finansiell samarbetspartner i projektet.

Evenemang

Fakta om Padel

Evenemang

Ursprunget till Padeltennis är oklart men
har framför allt utövats i Spanien och
Latinamerika. 1974 utformades spelet
enligt de principer och regler som gäller
i dag. 1998 byggdes första Padelbanan i
Sverige. I slutet av 2019 räknade Padelförbundet med att det finns 220 anläggningar med drygt 700 banor i Sverige.

Här kommer några tips på
forum där det finns möjlighet att deltaga i olika
digitala möten.

Padel är Sveriges största racketsport men
har ännu inte släppts in i riksidrottsförbundet. Idag finns det tre gymnasieskolor som i samarbete med Svenska
Padelförbundet erbjuder gymnasieelever
att kombinera studier med att träna
Padel under skoltid.

Tanken är också att kunna samarbeta med
fler intressenter för att kunna erbjuda olika
aktiviteter och event.
En ambition med Padelhallen är att göra något positivt i kommunen och för Ljusnarsbergarna. Padel passar för väldigt många då den
är skonsam att utöva och kan bli en naturlig
mötesplats för många olika målgrupper.
På sikt finns också ambitionen att bilda en
förening för att kunna starta upp ungdomsverksamhet.

Sommar i Bergslagen

Företagarna live
Mer info hittar du här:
www.foretagarna.se/live/
Almi
www.almi.se/kalendarium/
Handelskammaren,
Promotionsmorgon
www.handelskammarenmalardalen.se/event/promotionmorgon-maj-2020/
Skärets Återvinningscentral
Vid Skärets återvinningscentral finns fortfarande möjligheten att skänka petflaskor
och aluminiumburkar till
Barncancerfonden, även så
kallade ”tyskburkar” bidrar
här till ett gott syfte.
Ljusnarsbergare har en
tradition av att ligga bra till i
länet när det gäller att
skänka PET-flaskor & burkar.

Destination Bergslagen
fokuserar varje år till största
delen på Sverigemarknaden för
att få allt fler att upptäcka vårt
Bergslagen. I år kommer man
satsa extra med bland annat en
kampanj under namnet
” Sommaren i Bergslagen”
Familjevecka, Bergslagens loppishelg och vandringshelg Du hittar
mer intressant på hemsidan,
www.bergslagen.se
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Avsändare: Näringslivsrådet
		
i Ljusnarsbergs kommun
		
Vill du inte längre motta detta utskick?
Meddela kommunens näringslivsutvecklare. mikael.haapala@ljusnarsberg.se

Silverhöjdens Camping
Katarina Järvinen driver campinganläggningen tillsammans med sin
make Hans. Till hösten blir det tre
år sedan de tog över anläggningen
och står nu inför andra säsongen.
Anläggningen är helt fristående och inte
knuten till någon organisation. Marknadsföring sker främst genom sociala
medier och på flertalet turismsidor, men
viktig är också mun mot mun metoden där nöjda gäster rekommenderar
anläggningen. Har även satsat en del på
utlandsmarknadsföring.
Campingen har idag 80 uppställningsplatser.
För att det ska finnas ytor för olika
aktiviteter och möjlighet att i framtiden
utöka campingen har man köpt till mer
intilliggande mark.
Hela anläggningen har snart renoverats,
servicehusen och restaurangen har rustats upp och fler grillplatser har byggts.
I år kommer hela utemiljön vid huvudbyggnaden samt fasaden få en upplyftning. Även en liten minilivs kommer
finnas på plats.
I år har den första vågen av gäster i stort
sett uteblivit då vanligtvis tyskar och
norrman är campingens första besökare. Hur resten av säsongen kommer
att bli är väldigt svårt att förutspå. En
viss ökad efterfrågan från närområdet

märks av. Campingen är förberedd på
att ta emot fler gäster för hemester eller
swemester.
De har förändrat en del på campingen
med ett antal åtgärder för att förbättra
servicen, allt ifrån att bredda mellan
platserna, utökat antal grillplatser, satsar på hämtmat eller leverans direkt till
campingplatserna, och picknick korgar.
Andra satsningar är att iordningställa
vandringsmöjligheter samt en grillplats
uppe på berget på campingområdet med
vacker utsikt över sjön.
Fram till Corona utbrottet har man haft
välbesökta evenemang och tillställningar i restaurangen och puben med gäster
från närområdet, men också gäster från
Lindesberg till Falun. En viktig del för
Katarina är att satsa så mycket som det
går på lokala produkter.
För båtfolket i Södra Hörken har campingen blivit en allt populärare destination. Fler bryggor har kommit på plats
för att alla kunna möta upp alla som vill
lägga till.
Campingen har ett bra skyltläge alldeles
intill RV50 och får på så sätt en hel del
gäster som är på väg mot andra resmål.
Är du intresserad av att läsa mer om
Silverhöjdens camping kan du kika in
på: www.silverhojdenscamping.se/

Arbetsmarknadskunskap
Ljusnarsbergs kommun har tecknat avtal med Handelskammaren
Mälardalen för att driva
Arbetsmarknadskunskap i skolan.
Arbetsmarknadskunskap ska bidra till
att skapa större möjligheter i
arbetslivet. Det är främst en tjänst för
elever, deras föräldrar och skolpersonal.
I samarbete med näringslivet och lokala
arbetsgivare lyfts framtidens jobb i olika
branscher på ett unikt sätt för att skapa
en mer hållbar arbetsmarknad och
bättre matchning.
Arbetsmarknadskunskap ska visa vägen
till jobben och vad som krävs för att få
dem.
www.handelskammarenmalardalen.se/inflytande/
kompetensforsorjning/arbetsmarknadskunskap/

TORGHANDEL

NYA FÖRETAG I KOMMUNEN

Planerade Torghandelsdagar på Malmtorget.

Hittills under 2020 har det startats 10 företag i kommunen
varav 1 AB.

Bergslagens Loppishelg (Malmtorget)
11-12/7 2020, 10.00-16.00
Torghandel, Lördag (Malmtorget)
25/7 2020, 10.00-16.00
Torghandel, Lördag (Malmtorget)
8/8 2020, 10.00-16.00

Källa: UC

Mer info om torghandeln på:
https://www.ljusnarsberg.se/torghandel

Mer information: www.verksamt.se/web/orebro
Telefon: 019-602 99 00 E-post: foretagsjour@regionorebrolan.se

FÖRETAGSJOUR
Region Örebro län har öppnat en företagsjour för
bolag som drabbats av Coronavirusets effekter.
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