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Som nyinflyttad har du fått tidningen 
med posten, dina adressuppgifter har vi 
hämtat från SPAR. Vill du veta hur vi 
hanterar dina personuppgifter hittar du 
denna information i vår integritetspolicy 
som finns på  
www.storstadspress.se/dataskydd

Foto: Shutterstock



3

Välkommen hit! 
Vi önskar dig varmt välkommen till din nya hemort och hoppas att du finner dig väl 
till rätta. Här finns mycket att upptäcka! En hel del tips hittar du i den här tidningen, 
och det finns väldigt mycket mer.  
Utforska våra kommuner och känn dig som hemma! 

Ludvika och Smedjebacken är en region med utveckling och tillväxt. Steg för steg har vi utvecklats, från 
bergshanteringen och bruksmiljön för hundratals år sedan till de moderna industriorter vi är i dag. Här finns 
nybyggda bostadsområden och miljöer, liksom intressanta byggnader från alla de tidsepoker vi har passerat.

Kommunernas storlek gör att allt känns nära. Beslutsvägarna är korta och samarbete är enkelt, även 
mellan kommunerna (den här tidningen är bara ett av exemplen). Här finns stora och små arbetsgivare, en 
växande besöksnäring, hundratals aktiva föreningar och ett varierat kulturliv. 

Du har alltid nära till skiftande natur och vatten. Här finns fjälliknande naturområden, höga berg och 
stora skogar. Här finns vindlande åar, stilla skogstjärnar och stora vatten som kan ta dig till havet.

Vi hoppas att du känner att du hittat hem nu när du har flyttat hit. Att du trivs, kan koppla av och får 
stimulans – allt i den blandning som passar dig bäst. Vi skulle också uppskatta om du vill vara delaktig i 
utvecklingen av våra kommuner, ta möjligheten att vara med och påverka!

Välkommen hem!

Guide till din nya kommun
Som nyinflyttad är det mycket att hålla reda på. Därför har vi samlat lite 
praktiska tips, information och råd till dig i den här tidningen.

Du kan också hitta några smakprov på vad Ludvika och Smedjebacken 
har att erbjuda. Vår förhoppning är att du blir inspirerad och vill veta mer. 

Besök ludvika.se och smedjebacken.se.
På kommunernas hemsidor ludvika.se och  
smedjebacken.se är medborgarna i fokus. Här är 
det enkelt att hitta information men också att låna 
böcker, lämna in synpunkter, läsa mötesprotokoll, 
utföra tjänster med mera. Det finns även sökbara 
register på lokala företag och föreningar. Kommu-
nerna och dess verksamheter finns även på soci-
ala medier. Sök på ”sociala medier” på respektive 
kommuns hemsida, så ser du var du hittar oss.

Kommunväxel
Har du frågor så är du välkommen att ringa till res-
pektive kommuns telefonväxel där du kan få hjälp att 
komma i kontakt med rätt person. Ludvika kommun 

nås på 0240-860 00 och Smedjebackens kommun 
på 0240-66 00 00. För vatten, avlopp och återvin-
ning har de båda kommunerna det gemensamma 
bolaget WBAB som kontaktas på 0240-309 90  
eller via hemsidan wbab.se.

Turistinformation
Information för besökare finns på www.visitdalarna.se.  
Det går också utmärkt att nå Visit Dalarna 
via telefon 0771-62 62 62 eller e-postadressen  
info@visitdalarna.se.

I Ludvika och Smedjebacken finns även Info-
Points utspridda i kommunerna som hjälper besö-
karen på plats. Information om vilka platser det är 
hittar man på Visit Dalarnas hemsida.

Här får du mer information om din nya kommun

Foto: Shutterstock

Leif Pettersson 
Kommunalråd i Ludvika 

Fredrik Rönning 
Kommunalråd i Smedjebacken



4

I Ludvika och Smedjebacken strävar vi efter att erbjuda något för alla. Här  
nedan följer ett urval både av evenemang som värnar om våra kultur
historiska arv och sådana som speglar nutiden.

Ludvikafesten
I närmare två decennier har Dalarnas 
största stadsfest roat invånare och 
besökare i Ludvika. Under 2019 
ersattes den av 100-årsfirandets 
jubileumsdagar, och de senaste två 
åren har pandemin satt käppar i 
hjulet. Planen är att den återkom-
mer 2022 i sin vanliga skepnad. 
Artister, mat, dryck, tivoli och 
barnprogram förgyller stadskärnan.

ScenSommar
Organisationen Unika Ludvika 

som arbetar för lokal handel och 
service står bakom det nya konceptet 

ScenSommar. De startade 2021 i liten 
skala, men 2022 så kommer arrange-

manget att omfatta två–tre fantastiska 
dagar. Dessa är till för alla, vilket innebär 

att det självklart är fri entré, uppträdanden, 
prova på och en massa annat. Det blir en härlig 
blandning av det lokala föreningslivet tillsam-
mans med rikskändisar.

Dan Andersson-veckan
Dan Andersson var författaren och poeten från 
Skattlösberg i Grangärde socken som framför 

allt efter sin död 1920 trollbundit generatio-
ner med sina verk. Hans minne hedras varje år 
under denna vecka med en blandning av musik, 
poesi, konst och naturupplevelser. Här har 
bland andra Sven-Bertil Taube, Moneybrother, 
Sofia Karlsson, Jack Vreeswijk och Cajsa-Stina 
Åkerström uppträtt.

Nationaldagen
Båda kommunerna har ett ambitiöst och van-
ligtvis välbesökt nationaldagsfirande, med sång, 
musik och välkomnande av nya medborgare. 
I Smedjebacken inleds firandet på Vasatorget 
för att avslutas på Norrbärke hembygdsgård. I 
Ludvika inleds det i Stadsparken och avslutas 
på Gammelgården.

Augustifesten
Varje sensommar anordnas Augustifesten i 
Smedjebacken, ett veckolångt party fullknökat 
med upptåg runt om i kommunen. Barnakti-
viteter varvas med gratiskonserter, utställningar 
och mycket, mycket annat. Hamnen i Smed-
jebacken fungerar som centrum för arrange-
manget och härifrån startar också Poker Run, 
den högoktaniga båttävlingen som avslutar 
festen.

Spännande 
upplevelser 
året om

Foto: Shutterstock
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Möljan
Vecka 29 arrangeras årli-
gen Söderbärkemöljan, 
en uppskattad evene-
mangsvecka i Söderbärke 
som växt sig allt starkare 
och populärare under 
åren. Konserter, marknad 
och barnaktiviteter fyller det 
vackra samhället intill Barken 
med besökare från både när och 
fjärran. Missa inte!

Ludvika stadslopp
Tanken med Ludvika stadslopp är att det 
ska vara en folkfest där alla kan vara med. Lop-
pet har flera olika distanser och de som inte vill 
springa kan med fördel promenera sträckan. 
För barnen finns Lilla stadsloppet. Loppet bru-
kar hållas i början av sommaren.

Finnmarksturen
Finnmarksturen i slutet av juli är Sveriges 
äldsta långlopp på mountainbike. Den passerar 
genom ett omväxlande landskap i Ludvika och 
Smedjebackens kommun. Finnmarksturen är 
81 kilometer lång, har SM-status och är dess-
utom seedningsgrundande till Cykelvasan. För 
barnen finns Lilla Finnmarksturen.

Bärketrampen
Varje sommar arrangeras cykelloppet Bärke-

trampen i och runt Söderbärke. Loppet bör-
jar och slutar i Söderbärke och tar deltagarna 
runt på en häftig tur i de närliggande byarna 
Malingsbo och Björsjö. 75 kilometer cykling i 
en magisk miljö utlovas! 

Foto: Shutterstock

Peter ”Pain” Tägtgren 
bjöd på en bejublad 

show under jubileums-
dagarna 2019.

Ludvika stadslopp

Poker Run under Augustifesten

I skrivande stund råder 
fortfarande osäkerhet kring 
covid-19. Arrangemangen här 
påverkas av hur situationen  
utvecklas.
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I Smedjebacken och Ludvika har närheten till vattnet alltid varit lika självklar 
som viktig. Det som förr var en livsnödvändighet för industriell transport är 
idag besöksmål för såväl boende som besökare. Sjöarna Barken i Smedje
backen och Väsman i Ludvika binder båda ihop sina respektive orter med sina 
centrala lägen och skärgårdsliknande miljöer.

Smedjebackens hamn
När Strömsholms kanal byggdes 1795 var 
Smedjebacken slutstation. I hamnen lastades 
otaliga ton järn och andra varor för transport 
via Barken vidare längs kanalen till Stockholm 
och vidare ut i stora världen. I dag återfinns 
en av Mellansveriges största insjöhamnar för 
fritidsbåtar i Smedjebackens vackra hamnin-
lopp. Hamnen ligger nära centrum, har ett 
uppskattat serviceutbud, intressant kulturmiljö 
och äldre bebyggelse. Här finns välbesökta ställ-
platser för husbilar som välkomnar gäster att bo 
över och bli ”Smébacksbor” för ett par dagar.

Väsmanstrand
I Ludvika är seglingen på Väsman att rekom-
mendera! Den är tillräckligt djup, på ett ställe 
uppemot 60 meter, och lämpar sig ypperligt för 
segling och paddling. Naturligtvis kan du även ta 
motorbåten och lägga till vid någon av öarna, där 
Sollen är den största. Här finns möjlighet att sitta 
på klipporna och se solen gå ner över bergen. 

Ludvika centrum ligger också nära vatten, 
och med den nya gång- och cykelbron över 
riksvägen och järnvägen är det lätt att ta sig till 
Väsmanstrand, Ludvikas eget ”Palm Beach”. 
Här finns en småbåtshamn och en engelsk park. 
Efter medborgardialog och arkitektförslag har 
kommunen tagit fram en vision om hur områ-
det ska utvecklas framöver.

Här finns en strandpromenad mellan Charlie  
Normans torg, uppkallat efter bygdens store 
pianounderhållare, och småbåtshamnen. Det 
senaste tillskottet är en bangolfanläggning som 
drivs av Ludvika bangolfklubb.

Väsman VinterArena
När isen vintertid blivit tjockare än två deci-
meter växer Väsman VinterArena fram. Den 
friluftsintresserade kan då njuta av en plogad 
och välskött skridskobana, ett skidspår samt 
en gångbana på Väsman. Ett flertal sträckor 
erbjuds, varav den längsta är 20 kilometer.

På med skridskorna och ta en tur du 

Med sjön 
runt knuten
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med, men glöm inte isdubbarna! Väs-
man VinterArena sköts av en förening 
med samma namn. För mer information:  
www.visitdalarna.se/vasman-vinterarena

Fiske i Ludvika och Smedjebacken
I både Ludvika och Smedjebacken erbjuds 
ett fantastiskt fiske. I de 50-talet sjöar och 
tjärnar i Ludvikaområdet simmar gädda, 
abborre, mört, brax, sik, öring och regnbåge. 
I närheten av Säfsen finns inte mindre än 
175 sjöar, tjärnar och vattendrag med god 
tillgång på abborre, gädda, röding och öring.

I Kolbäcksån som rinner genom Smed-
jebacken är ädelfisket en populär attraktion. 
Området är uppdelat i tio pooler som alla 
kan hyras. Du får här efter en lättflytande 
sträcka fiska efter regnbåge och öring, i en 
natur med såväl bäver som fågelliv. Du som 
är nybörjare såväl som proffs, gammal som 
ung, erbjuds ett fiske utöver det vanliga. 
Inom området finns eldstäder, torrdass och 
kastplatser tillgängliga. Det finns även fler-
talet platser som är lättillgängliga för funk-
tionsnedsatta.

Norrbärke Sparbank 
Hamngatan 2
Box 505, 777 25 Smedjebacken 
0240-59 10 00

info@norrbarke-sparbank.se 
www.norrbarke-sparbank.se

En lokal och digital bank
för en hållbar ekonomi och en hållbar framtid

Grundad 1859

Norrbärke Sparbank
Hamngatan 2
Box 505, 777 25 Smedjebacken
0240-59 10 00
info@norrbarke-sparbank.se
www.norrbarke-sparbank.se

En lokal och digital bank
för en hållbar ekonomi och en hållbar framtid

Grundad 1859

Norrbärke Sparbank
Hamngatan 2
Box 505, 777 25 Smedjebacken
0240-59 10 00
info@norrbarke-sparbank.se
www.norrbarke-sparbank.se

  
VÄLKOMMEN TILL KUPAN 
I LUDVIKA  
RÖDA KORSETS 
MÖTESPLATS FÖR ALLA 
Adress: Timmermansvägen 1 

VI HAR MÅNGA LOKALA VERKSAMHETER 
OCH BIDRAR VID NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA KRISER 
 
Hos oss kan du: 

 Knyta nya kontakter 
 Träffa människor från olika kulturer 
 Delta i sociala aktiviteter 
 Göra fynd i vår secondhand butik 
 Arbeta med krisberedskap i kommunen 
 

 
Vill du göra skillnad för någon annan?  
Kontakta oss! 
 
0240 – 170 40 
https://kommun.redcross.se/ludvika 
rkludvika@hotmail.se 
fb: röda korset ludvika 

 
 

VÄLKOMMEN TILL  
KUPAN I LUDVIKA 
RÖDA KORSETS  
MÖTESPLATS FÖR ALLA

VI HAR MÅNGA LOKALA VERKSAMHETER
OCH BIDRAR VID NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA KRISER

Adress: Timmermansvägen 1

Hos oss kan du:
• Knyta nya kontakter
• Träffa människor från olika kulturer
• Delta i sociala aktiviteter
• Göra fynd i vår secondhand butik
• Arbeta med krisberedskap i kommunen

Vill du göra skillnad för någon annan? 
Kontakta oss!
0240 – 170 40
https://kommun.redcross.se/ludvika
rkludvika@hotmail.se
facebook: röda korset ludvika

Din lokala Villaägareförening  
i Ludvika- Smedjebacken.

Vi försöker hjälpa och ge råd i de flesta förekommande frågor  
som en villaägare kan råka ut för.  

Vid juridiska frågor har vi kostnadsfri rådgivning i 30 min hos en  
advokatfirma. Dessutom får ni idéer och tips ang skötseln av hus och 
trädgård i vår tidning, förmånliga rabatter hos olika företag och vi hyr 

även ut släpvagnar till en låg kostnad.

Vår adress är Myggatan 3, Ludvika. 
Tfn kansliet tisdagar 9.30-11, 073 958036.

info@villaforeningen-la-smb.se
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Välkommen  
till LudvikaHem
Vi har arbetat med boende i över 70 år och under årens 
lopp har vi lärt oss vad våra hyresgäster vill ha i form av 
god service, personliga kontakter och välskötta fastigheter.

Vi förbättrar ständigt våra rutiner och processer för att all-
tid kunna erbjuda dig som hyresgäst det bästa boendet ur 
ett helhetsperspektiv. Vi utvecklar våra bostadsområden, vi 
bygger nytt och vi tar väl hand om våra hyresgäster.

Är du i behov av  en hyreslägenhet idag eller i framtiden är 
det första steget att du ställer dig i vår bostadskö. Anmäl dig 
via vår hemsida ludvikahem.se eller genom att ringa till vår 
Bobutik, tel 0240-869 00.

ludvikahem.se | 0240-869 00

Anmäl dig 
till LudvikaHems 

bostadskö nu. 
ludvikahem.se

Vill du fiberansluta huset?

Intresseanmälan  på fibertillalla.se
→ 

Kundtjänst: 0240 - 66 06 00 
www.smedjebackenenergi.se

• Boende, garage, lokaler mm i 
Smedjebacken och Söderbärke

• Matchade erbjudanden
• Kostnadsfritt 

Välkommen!
www.barkehus.se
0240-66 88 00

Registrera dig i vår hyresportal!

ÖPPET FIBERNÄT 
FÖR VILLOR, 
FÖRETAG OCH 
OFFENTLIG 
VERKSAMHET 
 
Stadsnätet är 
utbyggt i stora delar 
av Smedjebackens 
kommun

Vill du ha miljövänlig  
fjärrvärme?

Om din 
fastighet finns i 
närheten av en 
fjärrvärmekulvert 
är det oftast 
enkelt att göra en 
anslutning  

Bostäder och affärslokaler 
i vackra omgivningar
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#

Låt oss förenkla 
vardag och livspussel!
www.icapilen.se

Färska matlådor
tillagade i butiken

Nybakat bröd
varje dag

Pressa din egen
apelsinjuice i butiken

Kaffehörna

Mackbar

Nygrillat

Välkommen ti� oss!

Färdigpackade
goda sallader

Klipp ut och ta med!

10% 
rabatt

Inflyttarrabatt - 
på ett helt köp

ICA Supermarket Smedjebacken
1 kupong/hushåll. Gäller ej spel, tobak och läkemedel. Gäller t.o.m november 2022. Får ej kopieras.

Öppet mån-lör 8-20
sön 10-20

ICA Supermarket Smedjebacken
Busstorget, Sveavägen
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Ett rikt kulturliv med 
en stolt historia

Gammelgården Ludvika 
Gammelgården är med sina 38 byggnader en av Sveri-
ges största hembygdsgårdar. Området ligger naturskönt 
vid Marnästjärn och är uppdelat på två muséer; bergs-
mansgården och gruvmuseet.

Konsthallen MEKEN
Konsthallen MEKEN i Smedjebacken är mötesplats, 
konsthall och kulturhus i ett. Den stämningsfulla 
lokalen ligger i valsverkets gamla mekaniska verkstad, 
en vacker hall vid Kyrkogatan bara ett stenkast från 
stålverket som dominerat ortens yrkesliv i över 160 
år. Miljön som förr präglades av hårt arbete är i dag 
en spännande skärningspunkt där kultur och industri 
möts.
Läs mer på mekensmedjebacken.se

Upptäck Werner Aspenström
Lyrikern och akademiledamoten Werner Aspenström 
(1918–1997) föddes i byn Torrbo utanför Smedje-
backen, en plats som kom att prägla hans skrivande  
– trots att han levde merparten av sitt liv i huvudsta-
den. Sedan några år tillbaka bär biblioteket i Smedje-
backen hans namn, och på sommaren arrangeras en 
ångbåtstur på sjön Barken med besök vid Aspenströms 
barndomshem i byn Torrbo.
Läs mer på werneraspenströmsällskapet.se

Studieförbund
Studieförbunden är en mötesplats för skapande, bild-
ning och kultur. Bokcirklar, konserter och föreläsningar 
genomförs, men även folkbildande verksamhet i lite 
friare former.

Här är några exempel på Ekomuseum Bergslagens 
besöksmål i Smedjebacken och Ludvika:

Hammarbacken är en del av Ludvika bruk med anor 
från slutet av 1700-talet. Med utsikt över glittrande sjön 
Väsman ligger det historiska området kring Hammar-
backen. Sädesmagasinet är ett landmärke för Ludvika. På 
Hammarbacken finns även Våffelbruket där glass och våff-
lor kan avnjutas. 

Klenshyttan med den välbevarade masugnen, kalk-
ugnen och rostugnen samt omgivningen med flera gamla 
bergsmansgårdar. Här kan man ströva runt på egen hand i 
fin parkmiljö. Informationsskyltar, bänkar och bord finns.

Flogberget är en av landets få besöksgruvor med anor 
från 1600-talet. Gruvan ligger på en bergstopp mellan 
sjöarna Leran och Hillen och har en fantastisk utsikt från 
tunet vid Café Gruvstugan. Det kompakta gruvområdet 
är bara 350 meter långt och 45 meter brett och innehåller 
både underjordiska delar och ett 15-tal större och mindre 
dagbrott. 

Smedjebackens hamn och lokstall är utgångspunkten 
för Strömsholms kanal, som blev klar 1795. Här finns 
hamnmagasin, järnbodar och sekelskiftesbebyggelse längs 
Kyrkogatan. På kanalen transporterades järn från trakten 
som skulle säljas på Järntorget i Gamla stan i Stockholm. 
1859 ersattes kanalen av Wessman-Barkens Järnväg 
(WBJ). I lokstallet av slaggflis finns förutom ett lok också 
olika utställningar att se under sommaren.

Ekomuseum Bergslagen är ett nätverk bestå
ende av ett 70tal industrihistoriska platser i 
sju kommuner i Dalarna och Västmanland. I 
Ludvika och Smedjebacken finns 25 olika be
söksmål som ingår i ekomuseum. Läs mer på 
ekomuseum.se

Ekomuseum  
Bergslagen

Runtomkring Smedjebacken och Ludvika finns ett starkt och traditionsrikt kulturutbud, inte 
sällan sprunget ur den lokala industrin. Där svett och sot en gång formade trakten påminns vi 
i dag om det som varit genom utställningar och guidade visningar. 
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VI GÖR VÄRLDENS BÄSTA STÅL 
FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

”Av vårt rena högkvalita-
tiva specialstål tillverkas 
avancerade klimatsmarta 
produkter som gör skillnad, 
i allt från bilar och lastbilar 
till vindkraft. Genom att vi 
är helt skrotbaserade och 
använder nordisk fossilfri 
el har vårt stål 80 % lägre 
CO2 avtryck än det globala 
genomsnittet.”

Therese Willysdotter 
Sektionschef Valsning,  
Ovako Smedjebacken 

Ovako har cirka 2 800 anställda i mer än 30 länder. Sedan 2019 är Ovako 
ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en del av stålkoncernen Nippon 
Steel Corporation, en av världens största stålproducenter med över 100 000 
anställda globalt. På Ovako i Smedjebacken arbetar cirka 350 medarbetare. 
Här finns ett stålverk och ett mediumvalsverk där vi främst tillverkar varm-
valsade runda och platta stålprodukter. Läs mer på www.ovako.com.

Tillhör du inte Svenska kyrkan….. 
...men är intresserad av vad som händer och sker är du  
förstås också välkommen a� besöka oss eller ta kontakt 
med oss på annat sä�. Kyrkan är öppen för alla! 

Tag kontakt med din församling! 
Det gäller också dig som fly�at �ll Sverige från e� annat 
land och som vill �llhöra Svenska kyrkan. 

 Välkommen �ll Bärke pastorat

 

 

Bärke pastorat 
Postadress: 
Box 49,  
777 22 Smedjebacken 

www.svenskakyrkan.se/
barkepastorat 

Norrbärke församling 
Telefon: 0240-700 18 
Besöksadress:  
Prästavägen 1 
777 30 Smedjebacken 

Söderbärke församling 

Telefon: 0240-66 09 00 

Besöksadress:  
Kyrkogatan 25 
777 60 Söderbärke 

Vi finns där du bor..  
Kyrkan är vi - tillsammans.   
I kyrkan pågår  samtalet om allt 
mellan himmel och jord. Vi delar 
glädje och sorg genom livet i dop, 
konfirmation, vigsel och begravning.  
Här finns gemenskap i vardagen i 
våra aktiviteter för alla åldrar.  
Vi hoppas att du ska trivas i vårt 
pastorat. 
Det händer mycket i kyrkan….. 
och i våra församlingshem. Det är  
söndags-gudstjänster och vecko-
mässor. Barn och ungdomsgrupper, 
öppen förskola, soppluncher,  
samtalsgrupper, musikterapi,  
körverksamhet, konserter och  
retreater.  
Här finns också plats för eftertanke  
och utrymme för det ostörda  
samtalet med någon som har tid att 
lyssna. 

Ludvika Teaterförening, en del av
Riksteatern, är en ideell kulturförening som
arrangerar teater- och andra kulturprogram,
normalt sex till åtta föreställningar per år. 

Biljetter säljs via Ludvika turistbyrå.

För ytterligare information se 
www.ludvika.riksteatern.se

Ludvika Teaterförening, en 
del av Riksteatern, är en ideell 
kultur förening som arrangerar 

 teater- och andra kultur-
program, normalt sex till åtta 

föreställningar per år.

Biljetter säljs via Globes Bokhandel.

För ytterligare information se
www.ludvika.riksteatern.se

Kontakta oss 
Hemservice Pärlan AB

Marjaana Hellberg 
070-331 75 12

www.hemservice-parlan.se
Gilla oss på facebook

Med erfaren och kunnig 
personal städar vi åt dig, 

som privatperson eller 
företagare.

Kvinno- & Tjejjouren 
Ludvika - Smedjebacken

Vi finns här för er!
Telefonnummer: 0240-19910
ludvikakvinnojour@msn.com
www.kvinnojourludvika.se

Ludvika 
Smedjebacken
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Ett brett utbud för unga

Haffas ungdomshus i Ludvika  
– en mötesplats av unga för unga!
Haffas är namnet på Ludvikas centrala fritidsgård. Haf-
fas är öppet fem dagar i veckan och riktar sig till alla 
som går på högstadiet och gymnasiet. Här finns bland 
annat kafé, scen, tidningar/böcker, biljardbord, tv-spel, 
replokaler och skapande verksamhet. Emellanåt arrang-
eras temakvällar, föreläsningar och diskon – allt utifrån 
besökarnas önskemål och engagemang.

Ju fler aktiva unga desto mer verksamhet. Haffas hål-
ler till på våning två i Folkets hus i Ludvika. 

På Lorensbergaskolan och i Grängesberg finns fritids-
gårdar som drivs av Ludvika kommun, och i Nyhammar 
och i Fredriksberg finns föreningsdrivna fritidsgårdar. 

Fritidsgårdar i Smedjebacken
I Smedjebacken drivs fritidsgårdsverksamheten av ABF 
och håller till i Smedjebacken och Söderbärke i orter-
nas respektive Folkets Hus. Fritidsgårdarna håller öppet 
tre kvällar i veckan. Här kan du bland annat spela spel, 
pingis, läsa, spela tv-spel eller bara hänga. Det arrangeras 
även temakvällar, utflykter och resor till olika evene-
mang utifrån besökarnas önskemål. 

I Vad utanför Söderbärke finns det även en fören-
ingsdriven fritidsgård som håller till i bystugan.

Det går att följa @ungismedjebacken på Instagram. Fri-
tidsgårdarna i Ludvika kommun har egna Instagram- och 
Facebookprofiler. Du hittar dem på ludvika.se/fritidsgardar.

Bergakul
Varje fredag under höst- och vårterminen är det Ber-
gakul i Smedjebacken. Bergakul drivs av Smedjebackens 

kommun, föreningar och skolklasser i samverkan. Alla 
från årskurs 1 och uppåt är välkomna. I Bergahallen 
finns utrustning för lek, idrott och spel. Helt enkelt bra 
förutsättningar för spontanidrott, matcher, turneringar 
och annat roligt. Det händer alltid något kul på Ber-
gakul!

Musik och kultur
I Ludvika och Smedjebacken finns det ett starkt 
musikliv med många aktiva band och replokaler. Haffas 
och andra arrangerar konserter med både lokala band 
och band utifrån. På biblioteken och på Meken i Smed-
jebacken arrangeras ofta kulturaktiviteter för unga.

Skateboard
Det finns flera iordningställda ytor för skateboard. Vid 
Marnästorg i Ludvika finns det en streetyta och ramp, i 
Grängesberg finns en skateyta på Grängesvallen och på 
torget i Smedjebacken finns det en streetyta.

Guldgruvan  
– hjälper unga i Ludvika att förverkliga drömmar
Bor du i Ludvika kommun, är mellan 13 och 25 år och 
har en rolig idé som du vill förverkliga? 

Genom Guldgruvan erbjuds ekonomiskt stöd för att 
uppmuntra till skaparvilja och engagemang!

Idén kan egentligen vara vad som helst, till exempel 
LAN, rollspel, festival, disko, skateboardramp, kurs eller 
resa. Bara din fantasi sätter gränser!

När du har skickat in din ansökan ska du som längst 
behöva vänta en månad på besked.

Läs mer på ludvika.se/guldgruvan.

Fritidsgårdar, ett starkt musikliv och flera skateboardytor. Det är några av kommunernas 
satsningar på ungdomar.
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Vi finns till för dig!

wbab.se

På WBAB arbetar vi för att vardagen ska 
fungera så smidigt som möjligt för dig som 
bor och verkar i Ludvika och Smedjebackens  
kommuner. Det är vi som ser till så att du 
har rent dricksvatten i din kran, att ditt 
avloppsvatten renas innan det släpps ut i 
naturen igen och att ditt avfall tas om hand 
på ett hållbart och effektivt sätt.

Roliga aktiviteter i Ludvika

0240-860 00 • ludvika.se

  bibliotekenBA

RN

BA

RN

i Ludv ika kommun

Välkommen till 
Ludvika kommun

Sporthallen
Simhall,  
familjebad,
gym, bowling,
skytte, idrottshallar
och café.
Välkommen till ett
aktivt liv!

Receptionen
0240-862 83
ludvika.se/sporthallen.

Biblioteket
På biblioteket  
kan du läsa  
mängder av
bra böcker,  
lyssna på ljudbok, 
låna en dator, 
lyssna på
föreläsningar och
mycket mer!

Biblioteket Ludvika
0240-862 97
ludvika.se/bibliotek.

Fritidsgårdarna 
Det finns fem 
fritidsgårdar i Ludvika  
kommun som riktar 
sig till årskurs 6 upp 
till 19 år. Det finns 
även ett Ungdomens 
hus för årskurs 9 upp  
till 19 år. 
www.ludvika.se/ung

Läs mera på: www.ludvika.se/uppleva-och-gora 

Roliga aktiviteter i Ludvika

0240-860 00 • ludvika.se

  bibliotekenBA

RN
BA

RN

i Ludv ika kommun

Nyinflyttad?
Varmt välkommen till Ludvika. Hos oss på Dalarnas Försäkringsbo-
lag kan du få hjälp med allt som rör din ekonomi. Här finns bank,  
försäkring och fastighetsförmedling under samma tak. Det gör  
det hela mycket enklare. 

Du hittar oss på: 
Engelbrektsgatan 9
Tel 0240-138 55

dalarnas.se

Nyinflyttad?
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Så mycket som möjligt  
för så många som möjligt 
Det är lätt att skoja om ungdomar som säger att de ”inte har något att jö”. Men vi tar fritidsintressen 
på allvar och anstränger oss för att det ska finnas massor att göra, oavsett vem du är!

Ludvika  
ridklubbs 
populära 

verksamhet i 
Rävsnäs. 

Skidåkning och skridsko
I båda kommunerna finns fantastiska möjligheter till skidåkning, oavsett om du 
vill åka i spår eller i backe. En gnistrande kall vinterdag kan du glida fram i 
spåren på Grotfallet i Grängesberg, på Källbotten i Persbo, vid Uvberget i Smed-
jebacken, vid Hagvallen i Morgårdshammar, eller varför inte på Hagge golfbana? 
En dag i spåren på Ljungåsen går att kombinera med ett besök i våffelstugan.

Säfsen Alpin i Fredriksberg kan bjuda på både fina skidspår och barnvän-
lig utförsåkning. Slalombackar finns även vid Fjällberget i Grängesberg och 
Uvberget i Smedjebacken.

Väsman VinterArena är ett vinterprojekt skött av en nybildad förening med 
samma namn. Det mynnar ut i skidspår, gångbana och skridskobana på sjön 
Väsman.

På skidspår.se hittar du fler skidspår i våra kommuner.

Ridanläggningar
Ridhuset i Rävsnäs är alldeles nyrenoverat, med ny entré med reception 
och kontor, teorisal och kafeteria, karantänboxar, spolspilta och tvättstuga. 
Verksamheten drivs av Ludvika ridklubb. Smedjebackens motsvarighet heter 
Väderbacken och där finns ridbana och utomhuspaddock. Smedjebackens 
ryttar sällskap står för verksamheten.

Fritid för personer med funktionsnedsättning
Yvonne Wallin och nio fritidsledare ansvarar för en omfattande verksamhet 
i både Ludvika och Smedjebacken. Alla är välkomna och deltagarna kan i 
hög grad själva påverka innehållet. Bad och bowling är alltid populärt, liksom 
kaféverksamhet med uppträdanden, filmvisning, bakning och önskemusik. 
Något finns att göra alla årets veckor.

Spontanidrott
I Ludvika finns rackethall med intilliggande utomhusbanor. ABB Arena 
erbjuder både natur- och konstgräsplaner, ishall och en anläggning för frii-
drott. På Herosfältet i Smedjebacken erbjuds en palett med sportaktiviteter. 
Barken Arenas konstgräs för inomhusfotboll, och boulebanan är några av alter-

nativen. I båda kommunerna finns det bandyplaner; Grängesvallen respektive 
Herosvallen.

Golf – och padel
Hagge golfbana med 18 hål ligger i Smedjebackens kommun intill sjön Hag-
gen. Här finns driving range, korthålsbana, golfshop, restaurang och en   padel-
bana. I Ludvika finns sedan 2021 en padelhall.

Svanskogen i Grängesberg är en väl omhändertagen så kallad pay and play-
bana, som alltså inte kräver grönt kort av den som spelar. Den har nio hål.

Badplatser
Prästabadet i centrala Smedjebacken är ett naturskönt, handikappanpassat och som-
martid uppvärmt bad. Det värms upp av överskott i fjärrvärmenätet och restvärme 
från företaget Ovako. Risingsbobadet har renoverad lekplats och nya bryggor.

Inom Ludvika kommun finns mängder av badplatser, varav vissa är kom-
munala. Skuthamn är handikappanpassad och har beachvolleybollplan och 
discgolfbana. Jägarnäsbadet har lekpark och stor grönyta. Kyrkviken är en idyl-
lisk och familjevänlig sandstrand med beachvolleybollplan, lekpark och kiosk 
på sommaren.

Cykling
Ludvika och Smedjebacken har ett väl utbyggt nät av gång- och cykelbanor. På 
våra hemsidor kan man ladda ner respektive kommuns cykelkarta, som bland 
annat visar var sevärdheter, utsiktspunkter och cykelservicestationer finns.

Föreningar skapar mervärde
Det finns flera hundra registrerade föreningar i Ludvika och Smedjebackens 
kommun. Vårt rika föreningsliv är representerat av allt från den stora idrotts-
föreningen till den lilla byföreningen. Dessa ideella krafter skapar meningsfulla, 
roliga och intressanta aktiviteter för både barn och vuxna. Tack vare dem kan 
kommunerna erbjuda sådant som crossbana, radio- och segelflyg, brukshund-
klubb, bowling och mycket annat. Läs mer i föreningsregistret på respektive 
kommuns hemsida.
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Våra moderna skolor
Mest konkret syns våra satsningar i nya fina skolor. I 
Marnäsområdet i Ludvika finns kommunens moder-
naste skola – Solviksskolan. Den har bland annat ljusa, 
fräscha lokaler, skofria zoner, flexibel möblering och 
interaktiva skärmar i klassrummen. Under senaste året 
har tre nya förskolor byggts.

Kyrkskolan i Ludvika har fått en ny utemiljö, med 
både utegym och multiarena. Dess namne, Kyrkskolan i 
Söderbärke, har fått en ny, toppmodern byggnad, medan 
högstadieskolan Gula Berga i Smedjebacken successivt 
renoverats de senaste åren. Just nu totalrenoveras också 
F–3-skolan Röda Berga i centrala Smedjebacken.

Ett brett utbud
Satsningarna sträcker sig till mer än bara nybyggda och 
renoverade skolor. I Ludvika och Smedjebackens kom-
mun har vi ett gemensamt kommunalförbund, Väster-
bergslagens utbildningsförbund, som bland annat ansva-
rar för gymnasieskolan. Den omfattar 14 utbildningar 
och finns i Ludvika, Smedjebacken och Grängesberg.

En del av den är Västerbergslagens kulturskola, en 
av regionens stoltheter. Här finns en bred och populär 
verksamhet med hög nivå. Alla barn och unga som bor 
i Ludvika och Smedjebacken är välkomna hit. 

Mentorer
Ludvika kommun har valt att satsa på en genomtänkt 
strategi och organisation för introduktionsperiod i för-
skola och skola. Nyutexaminerade lärare och förskol-
lärare har rätt till mentor när anställningen börjar och 
under första året som anställd.

Vi vet att intrycken är många för den som kommer 
ny till yrket och syftet med mentorskapet är att öka 
tryggheten med hjälp av stöd från andra lärare. Mento-
rer och adepter har regelbundna träffar, där man disku-
terar situationer och erfarenheter.

Motivationslyftet
I Smedjebackens kommun har pedagogerna stärkts i 
sitt arbete med hjälp av en rad workshops av hög kvali-
tet. Konceptet heter Motivationslyftet och syftet är att 
stärka skolans värdegrundsarbete och att öka ungdo-
mars motivation och självledarskap.

Metodiken och materialet i Sverige utgår från den 
svenska läroplanen samt Barnkonventionen. Arbetssät-
tet involverar hela skolan – det vill säga alla elever, all 
personal samt vårdnadshavare.

Digitalisering
Barn och unga använder datorer, plattor, smarta tele-
foner och internet i allt högre grad på sin fritid. För 
utbildningen inom förskola och skola handlar digita-
liseringen om att nyttja teknikens möjligheter för att 
skapa bästa möjliga undervisning. Den ska förbereda 
dagens barn och unga för morgondagen genom att 
utveckla förmågor och färdigheter i att tolka, ifrågasätta 
och utveckla.

Det övergripande målet är som inom all utbildnings-
verksamhet att jobba med elevernas motivation, koncen-
tration och förmåga att ta till sig teoretiska kunskaper.

Den bästa skolan för varje elev 
Varje skola har unika egenskaper och förutsättningar. 
Tillsammans – elev, personal och vårdnadshavare – 
arbetar vi för att skapa de bästa lärmiljöerna för varje 
elev. 

Kunskapsresan
Kunskapsresan är Ludvika kommuns sätt att på veten-
skaplig grund arbeta för rätten till likvärdig utbildning, 
kollegialt lärande och målstyrning. Vi bedriver ett 
utvecklingsarbete som innehåller praktiskt och profes-
sionellt stöd på individ-, arbetslags- och ledningsnivå.

Vi satsar på barnen 
– och lärarna
Lärarnas betydelse för att eleverna ska nå goda resultat kan inte nog understrykas. Det 
visar forskningen. Därför är det extra glädjande att kunna berätta om några av våra 
satsningar.

Yosif, Selma och Tasnim njuter 
tillsammans med läraren Malin 

Gärds på gradängen utanför nya 
Solviksskolan.

Samhällsvetenskapsprogrammet gör 
studiebesök, här är de på SVT.
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Välkommen till Samarkand
Utvecklingsbolaget för Ludvika och Smedjebacken 

Välkommen till oss!
Fredsgatan 27, vån 2
771 32 Ludvika
info@samarkand2015.com

 

Jobb eller studier? Samarkands Högskolecentrum - bästa stället att plugga!  
Här kan du låna rum med dator, webbkamera och headset. 
Vi bjuder på internetuppkoppling, utskrifter, kopiering, skanning mm.  
I studentfiket finns kyl och micro för medhavd mat samt godis, fika och enklare  
maträtter att köpa.  
Här kan du dessutom skriva dina tentor oavsett om du studerar på distans eller ej.

Har din partner fått jobb i Ludvika eller Smedjebacken?  
När våra medlemsföretag rekryterar personal är vi ett stöd i att hitta arbete eller annan  
sysselsättning till medflyttande partner. Vi erbjuder även praktiskt stöd kring sådant som  
är viktigt för livet utanför jobbet.  
Under det senaste året har vi bistått närmare 140 personer från 42 nationer. Många nya 
vänskapsband knyts hos oss. 

Ett axplock av vår verksamhet, 
kom och se vad vi kan erbjuda.

Välkommen till  
Ludvika församling

Tel: 0240- 66 90 20
Besöksadress: Faluvägen 1
Postadress: Box 293, 771 26 Ludvika

För mer info och öppettider se vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/ludvika

-  Barn & ung-
domsgrupper

- Körer
- Samtalsstöd
- Trivselträffar
-  Öppen  

förskola
- Sorgegrupp
- Gudstjänster

-  Second hand 
& café

-  Familje-
rådgivning

-  Finskspråkig 
verksamhet

-  Musikcafé & 
lunchmusik

Nyinflyttad och  
på jakt efter ett  

nytt jobb i närheten 
av Ludvika/ 

Smedjebacken? 

Låt oss hjälpa dig – 
kontakta Adecco  

i Ludvika på  
010-1737300.

Telefon: 070-324 30 95
E-post: ludvika@socialdemokraterna.se
Adress: Köpmansgatan 1
771 32 Ludvika
www.socialdemokraterna-ludvika.se

Socialdemokraterna i Ludvika

VI SERVAR & REP
ALLA BILMÄRKEN!

ANVÄND MECA-KORTET
Räntefritt upp  
till 24 mån

VI SERVAR & REP 
ALLA BILMÄRKEN!

ANVÄND MECA-KORTET
Räntefritt upp till 24 mån

Kranvägen 2, Ludvika 
Tel: 0240-37030

Kranvägen 2, Ludvika
Tel: 0240-37030

Ludvika 
Veterinärpraktik 
Vasagatan 27, 771 26 Ludvika

Leg. veterinär Kristina Jernlås
Tfn 0240-100 43, 

mob 070-664 11 51

Mottagning efter tidsbeställning
Telefontid: vard 08.00-09.00

Bli 
månads-

givare
hundstallet.se

“Jag fick en 
andra chans”
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Den demografiska utvecklingen innebär att de som är 80 år och 
äldre snabbt blir fler. Omsorgsnämnden i Smedjebacken har 
tagit beslutet att större fokus bör läggas på förebyggande arbete. 
Därför initierades rollen som hälsofrämjare. Efter en inledande 
enkätundersökning blev nästa steg ett dialogprojekt för att fånga 
upp synpunkter och önskemål;

– Vi gjorde en rundresa där vi besökte bystugor, Folkets hus-
föreningar och de andra föreningar, men även hembesök för att 
prata om dom här frågorna, berättar Solveig.

Underlaget används nu för att skapa aktiviteter och insatser 
för att erbjuda äldre alternativ på aktiviteter skräddarsydda för 
deras behov och önskemål.

– Min förhoppning är att projektet i slutet av 2019 ska 
utmynna i ett svar på hur omsorgen framledes ska jobba med 
mer förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat mot äldre 
kommuninvånare. Att vi ska kunna få i gång mer aktiviteter och 
förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos de äldre.

Ett bra exempel på vad det hälsofrämjande arbetet kan leda 
till visade sig under sensommaren 2019, då kostnadsfria gångträ-
ningsgrupper för 75+ i Smedjebacken och Söderbärke startades. 

I syfte att förebygga ohälsa hos äldre i 
Smedjebacken har Solveig Bodare under året i 
rollen som hälsofrämjare jobbat med att inventera 
vilka aktiviteter som finns och vad som önskas. 

Med äldres 
välmående  
i fokus

Solhöjden är ett bekvämt och 
praktiskt boende i Smedjebacken.

Nästan alla förskolor och skolor i Ludvika och 
Smedjebacken har egen tillagning av mat, och 
mer än 30 procent av inköpen är ekologiska eller 
KRAV-märkta.

– Vi håller väldigt hög kvalitet och våra 
skickliga kockar lagar maten från grunden. Jag 
är också glad över att vi har upphandlat många 
lokala företag som leverantörer av råvaror, säger 
Christopher Nilsson, kostchef i Smedjebacken.

Ludvikas kostchef Fredrik Olsson berät-
tar om det stora fokus både hans och kollegan 
Christopher Nilssons organisation i Smedje-
backen lägger på att faktiskt bidra till en bättre 
miljö och hälsa. Ekologiska råvaror från lokala 
producenter hjälper till att minska miljögifter 
respektive koldioxidutsläppen. Noggrant beräk-

nad matproduktion minskar svinnet.
– Från 2018 till 2023 kommer vi att ta till 

vara på alla rester genom biobränsletillverkning 
i Borlänge.

Kommande år satsar man hårt på att öka 
matupplevelsen både hos elever och inom äld-
revården.

– Vi ska servera mer vällagad mat och ha ett 
större fokus på matgästerna. Varje gäst ska vara 
inblandad med sina åsikter om maträtter för att 
förfina, förbättra och ge gladare, nöjdare elever 
och äldre, säger Fredrik Olsson.

– Och varje söndag slår vi på stort på äldre-
boendena med en extra fin maträtt i stil med 
söndagsstek eller halstrad lax med vitvinssås.

Även i Smedjebacken satsar man på att höja 

kvalitén på matupplevelsen. Under 2018 invig-
des lokala tillagningskök på samtliga av kommu-
nens äldreboenden.

Medvetna förskolor
Fem förskolor i Smedjebacken och sju i Ludvika 
är Grön Flagg-certifierade enligt Håll Sverige 
Rent, vilket innebär att de jobbar med hållbar 
utveckling inom olika områden.

I Smedjebacken finns två avdelningar som 
är I Ur och Skur-förskolor som har huvuddelen 
av sin verksamhet utomhus. Deras verksamhet 
bedrivs huvudsakligen utomhus med planerade 
aktiviteter, fri lek och skapande verksamhet, med 
målet att utveckla barns intresse och kunskaper 
om friluftsliv och natur.

God mat i fokus för barn och gamla

Detta med syfte att förebygga fall samt få tillfälle till en stund 
av social gemenskap. Båda grupperna har varit såväl uppskattade 
som välbesökta.

Solhöjden – Smedjebackens nya boende för 65+
Solhöjden 65+ är ett boende för personer över 65 år. Det ligger 
i befintliga men ombyggda lokaler. Lägenheterna kan betraktas 
som nyproducerade. Solhöjden 65+ inrymmer 26 lägenheter 
på två olika plan med hiss till det övre planet. Byggnaden rym-
mer förutom detta även en samlingslokal för samvaro och ett 

källarplan med förråd. Alla lägenheter har indragen fiber med 
ett byggt lägenhetsnät som sprider sig till kök, vardagsrum och 
sovrum. Alla lägenheter har dessutom säkerhetsdörr med portte-
lefon. En stor satsning har gjorts på gårdsmiljön för att locka de 
boende till rekreation och samvaro.

Man kan lämna intresseanmälan för bostad på Solhöjden 65+ 
genom att registrera sig i det allmännyttiga bostadsbolaget Bärke-
hus hyresportal som man hittar på www.barkehus.se

Solhöjden 65+ beräknas ta emot sina första hyresgäster runt 
årsskiftet 2020–2021.
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Samarkand2015 är ett regionalt utvecklingsbolag som ägs 
av Smedjebackens och Ludvika kommun, Landstinget 
Dalarna, Hitachi Energy och Ovako. Många företag och 
organisationer i regionen är medlemmar i Samarkand2015. 
Ett av uppdragen är att arbeta med inflyttarservice till ägar- 
och medlemsföretagen. Det praktiska i livet har stor bety-
delse när det gäller att komma till rätta på en ny bostadsort. 
Vardagsfrågor som till exempel boende, skola och fritid är 
saker som måste fungera, och de kan vara en ingång till de 
sociala nätverken som gör att man trivs på en ort.

Samarkand2015 kan även vara ett stöd när det gäller 
att hitta arbete eller annan sysselsättning till medflyttande 
partner. Medflyttare erbjuds bland annat personligt sam-
tal kring den medflyttandes kompetens och sysselsättning, 
kontakter med ägar- och medlemsföretagen inom Samar-
kand2015, hjälp med kontakter och distribution av CV/
brev till företag, organisationer, rekryterings- och beman-

ningsföretag, starta eget–rådgivning och studievägledning 
samt inbjudan till nätverksträffar och projekt.

Samarkand2015 erbjuder även servicepaket till 
arbetsgivare vid rekrytering av spetskompetens eller 
nyckelpersoner. Ett antal olika tjänster kan anpassas 
och paketeras utifrån arbetsgivarens och arbetstagarens 
individuella önskemål och behov, för att skapa en större 
konkurrenskraft. Ett uppdrag kan exempelvis omfatta 
hjälp med att registrera sig i bostadskö samt visning av 
områden och tips på temporära boenden, kontakter till 
skolor och barnomsorg, råd och stöd vid kontakter med 
myndigheter och bank, hjälp med att skaffa personnum-
mer och bankkonto, visning av samhällets servicefunk-
tioner och språkundervisning via etablerade kanaler.

Denna service är ofta lämplig för internationella 
inflyttare. Detta är en tjänst som arbetsgivaren betalar 
för och specifik offert lämnas för varje uppdrag.

Service och hjälp  
till medflyttare

Hon finns med i många olika forum och kallar sig själv för spindeln i nätet. Hon 
har under sina år som först språksamordnare och sedan integrationssamordnare 
lärt känna många olika personer från många olika kulturer.

– De vet kanske inte alltid att jag är integrationssamordnare, men de vet att 
Lena finns, säger hon.

I skrivande stund har ett nytt projekt precis startats, i samverkan mellan Lud-
vika och Smedjebackens kommun. Det riktar sig mot asylsökande och går konkret 
ut på att deltagarna finns på plats tre förmiddagar i veckan för enklare svenskun-
dervisning och samhällsinformation.

Varje kommun är skyldig att ge den person som fått uppehållstillstånd 100 
timmar samhällsinformation. Den handlar bland annat om hur det svenska sam-
hället fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter man har som medborgare.

Insatser görs också mot de individer som befinner sig utanför arbetsmarknaden 
och får försörjningsstöd. Även där är språket en nyckel.

Integrationsarbetet sker i hela samhället; i kultur- och idrottsföreningar, sko-
lan, hemmet, på arbetsplatsen, biblioteket, bland de trossamfund som finns.

– Röda Korset och Rädda Barnen arrangerar läxhjälp och går tisdagspromena-
der med språkhjälp. Och idrottsföreningarna är duktiga på att stärka nyanlända, 
berättar Lena.

Integration handlar inte bara om att lära sig språket, utan också 
om att människor ska känna tillhörighet i samhället. Där är 
integrationssamordnare Lena Andersson en nyckelperson.

Ett samhälle för  
alla människor
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Allemansrätten
medför också skyldigheter

Naturvårdsverket

Du får gå, jogga, cykla, rida och åka skidor över annans 
mark – men inte över tomt, plantering och växande 
gröda. Håll avstånd till boningshus. Du som rider måste 
vara särskilt försiktig så att du inte skadar marken.

Om du passerar genom betesmark måste Du stänga 
grinden efter dig. Du får inte störa djuren och inte skada 
stängsel.

Du får tälta i markerna. Men du måste ha lov för att tälta 
nära boningshus, i grupp eller flera dygn på samma 
plats.

Bilar, mc, mopeder och andra motorfordon är förbjudna 
i terrängen. Du får parkera ditt fordon och ställa 
husvagnen direkt intill vägen om du inte hindrar trafiken 
eller dem som arbetar i skog och mark.

Du får förtöja båten, gå iland och bada vid annans strand 
utom i närheten av boningshus eller där landstignings-
förbud gäller.

Lämna djurens bon och ungar i fred. Håll alltid hunden 
under noggrann uppsikt. 
Håll hunden kopplad 1/3 till 20/8.

Fiska med spö och liknande kan du göra fritt vid kusterna 
och i landets fem största sjöar. I övrigt vatten krävs 
tillstånd. Stör inte yrkesfisket. Kasta aldrig fiskelinor och 
krokar utomhus – det kan bli dödsfällor för djuren.

Du får inte fälla träd och buskar. Det är också förbjudet att 
bryta kvistar och grenar, att ta bark och näver eller skada 
växande träd på annat sätt.

Att skräpa ned är förbjudet. Både djur och människor kan 
skadas av krossat glas, rostiga burkar, m m. Lämna din 
rast-plats så som du själv skulle vilja finna den.

Om det är minsta risk för brand får du inte elda – du kan 
bli skadestånds-skyldig om elden sprider sig. Släck mycket 
noga. Elda aldrig på klippor – de spricker och får obotliga 
sår.

Den underbara svenska naturen står öppen för oss alla – att njuta av dofter, fågelsång, 
blommande ängar och skogens tysta ro. Men! Vi får inte skada växter, störa djur eller förstöra 

andras egendom. Var vaktsam mot naturen och visa hänsyn mot människor och djur.
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Näringslivet står på en stadig grund

Erik Odens och Roger Sjöberg, näringslivschefer i Ludvika 
respektive Smedjebackens kommun, konstaterar att samarbetet 
fungerar väl.

– Vi tävlar inte, utan kompletterar varandra, säger de.
Kommunernas egna organisationer binds samman allt mer i 

och med de gemensamma bolag som växer fram, såsom inom 
vatten, avlopp och avfall, gymnasieskola och nu senast IT-orga-
nisation. Inom näringslivet märks kopplingen tydligt i den natur-
liga strömmen av arbetskraftspendling mellan kommunerna.

Erik Odens tror att de flesta som bor i regionen känner 
till historiken med Hällsjöns kraftstation och Grängesbergs 
gruvor, där världens första kommersiella kraftöverföring för 
växelström invigdes 1893. Sedan dess har teknik och kompe-

tens förädlats och nu finns en gedigen industritradition här.
Ludvika och Smedjebacken har dessutom en stark besöks-

näring, tack vare goda naturförutsättningar och framgångsrika 
företag. Här finns bland annat Säfsen Resort i Fredriksberg och 
möjligheten att ta sig från Smedjebacken längs Strömsholms 
kanal till Mälaren.

– Sedan är det en kommunikativ utmaning att hela tiden 
synas och höras. Vi kanske är lite blyga i Dalarna. Men vi måste 
sälja in oss som attraktiva kommuner att bo och verka i.

De pratar om mjuka värden; att de som bor här ska trivas. 
Det måste finnas ett basutbud av handel, möjligheten att utöva 
sport och ta del av kultur. 

– Det kan handla om det lilla. Vad är det som gör att man 

som människa känner att ”här skulle jag trivas”? Det räcker inte 
bara att säga att vi har byggklar industrimark.

Med det sagt kan faktiskt båda kommunerna stoltsera med 
utmärkta platser för industrietableringar. I Ludvika heter områ-
det Björnmossen och Smedjebackens motsvarighet bär namnet 
Röbacken.

Överlag är önskan naturligtvis att bistå med så bra förutsätt-
ningar som möjligt för både befintliga och tilltänkta företagare.

– Dialogen med företagarna är väldigt god. Det är enkelt att 
träffas och utbyta idéer och önskemål. Man har tankar på hur 
saker kan förbättras, men det är sällan man träffar dem som bara 
ser mörkt på allt. Och så är i regel inte företagare heller. De ser 
möjligheterna hellre än omöjligheterna.

Historien är en del av framtiden. Det blir extra tydligt i Ludvika och Smedjebacken, där 
elkraft och ståltillverkning har lett till hög spetskompetens inom näringslivet.

Ludvikas  
respektive 

Smedjebackens 
näringslivschef, Erik 

Odens och Roger 
Sjöberg.

När barn berättar finns det hopp.
Det är första steget till förändring.

Ge fler barn möjlighet att berätta. Swish: 9015041 | Plusgiro: 90 15 04-1
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– Hur många orter är världsledande på något som bidrar till en 
hållbar energiframtid? frågar Samarkand:s vd Lars Lindblom 
retoriskt.

2017 levererade Hitachi Energy i Ludvika världens största 
transformator, med spänningsnivåer på 1100 kilovolt. Av trans-
porttekniska skäl lämnades de två transformatorlådorna kvar.

Den ena, kallad Krafttanken, står nu i Sockenstugeparken, 
vid rondellen där riksväg 50 och riksväg 66 möts.

Den andra står vid Väsmanstrand och är omgärdad av en 
Japaninspirerad park döpt till Zento Garden och invigd av 
Hitachi hösten 2020.

Välkommen att strosa runt i den japanska parken och njuta 
av utsikten över Bergslagsnaturen.

– Ludvika är världsledande inom kraftöverföring, det är oom-
tvistat, säger Lars Lindblom.

Innovationerna som kommer från Ludvika har hjälpt till att 

tillgodose behovet av elektricitet för miljarder människor i värl-
den. Här finns flera laboratorier i världsklass och unika testhallar 
för testning av elektriska komponenter för ultrahöga spännings-
nivåer, genomföringar och HVDC-ventiler.

Lars Lindblom är vd för utvecklingsbolaget Samarkand 
2015, som har en viktig roll för att Ludvika och Smedjebacken 
ska fortsätta ha ledande positioner inom industri och högtek-
nologi.

Här finns bland annat stöd för familjer som flyttar hit, leve-
rantörsnätverk som ska stärka den lokala förmågan att leverera 
bland annat till Hitachi Energy, samt ett omfattande arbete 
inom kompetensförsörjning i kommunerna.

Stöd och hjälp finns både för företag och enskilda personer. 
Lars och hans personal har hjälpt åtskilliga nya invånare att både 
praktiskt och socialt komma på plats och känna sig hemma i 
Smedjebacken och Ludvika. Om man sedan lägger till närheten 

till naturen och möjligheten att utöva många olika fritidsaktivi-
teter, så förstår man att det är lätt att trivas.

– Enkelheten är en viktig faktor. Det ska vara enkelt att bo här.
Inom Samarkands väggar ryms också High Voltage Valley. 

Dess syfte är att vidareutveckla den världsledande positionen, 
liksom att vara arenan där olika aktörer och kompetenser sam-
arbetar för att utveckla morgondagens teknik och företag inom 
elkraftteknik.

– En världsledande kompetens ställer krav på det omgivande 
samhället, säger Lars Lindblom.

Att ställa krav är inget negativt, betonar han. En positiv krav-
bild främjar utveckling och ger positiva effekter.

Krafttanken är mer än bara ett landmärke – den är också ett ener-
gilager fylld med fossilfri energi. Läs mer om den och om Ludvikas 
världsledande position på krafttanken.se, samarkand2015.com,  
highvoltagevalley.se, samt så klart på hitachienergy.com.

Krafttanken tornar upp sig över besökaren som kommer in i Ludvika från norr eller söder. Den 
representerar något alldeles unikt.

Världsledande inom kraftöverföring
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Professionell
telefonpassning

Prova oss under tre 
månader utan
bindningstid och
fasta avgifter.

033-700 71 00
www.diatel.se



Upptäck Ludvika 
och Smedjebacken! 


