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Vad är LEADER

Hur går ni vidare?

Två scenarion kan hända sedan:

Avslag Bifall

Andra som ni kan 
involvera: 

Kriterier som styr när LAG tar beslut:

Sätt igång och jobba! Ta reda på hur man rapporterar ideella 
timmar och utgi�er. I vissa fall kan ni få förskottsbidrag, 
annars gäller att man får pengarna när projektet är klart och 
alla kvitton �nns redovisade med slutrapporten.

Kansliet säger: 
– Intressant idé. Söker ni 
max 25.000 kr kan vi bevilja 
direkt, annars måste LAG 
fatta beslut.

– Ni söker 150.000 kr till ert 
projekt och därför går 
ansökan vidare till verkstäl-
lande utskottet och LAG.

Ta nya tag och tänk om! Gå tillbaka och 
se vad ni kan ändra för att gå vidare och 
om ni vill, skicka in en ny ansökan.

$?

?

?

post
Ni utformar en projektansökan som skickas till Leader-kansliet. 

Om det �nns �er 
�nansiärer kan jag sponsra 
med häl�en av pengarna.

Vi i byalaget 
skulle kunna 

hjälpa till. 
Vi är ett gäng som har en idé 
men inga pengar för att täcka 

kostnaderna

Jag kan �xa lokal att vara i.

Vi behöver 300.000 kr.

För att förklara 
Leaderprojektet
behövs en idé. 

Företag

Föreningar

Kommunen

Leader Bergslagen har till uppgi� att göra landsbygden bättre att leva, 
verka och bo i. Under perioden 2007-2013 har Leader Bergslagen ha� en 
budget på 46 miljoner kronor. Dessa pengar har styrelsen (LAG) fördelat 
till över 300 projekt som jobbat enligt Leader Bergslagens kriterier.

LAG Local Action Group, en styrelse för 
Leader Bergslagen som beslutar 
om projektet ska få pengar eller ej. 

Företag

Kommun

Förening

Leader �nns i 
trepartnerskapet

?

Då behöver vi söka 
150.000 kr från Leader 

Bergslagen?

1. 
Samverkan
De projekt 
som lyckats 
bäst är de 

som ha� stark 
förankring på 
hemmaplan.

2. 

Är lokala kra�er på 
gräsrotsnivå 
involverade?

3. 
Varaktighet
Vem tar över 
när projekt-
tiden är slut?

4. 
Innovation

Innebär projet-
idén något nytt 
för Bergslagen?

Underifrånperspektiv

-projektet?

Kontakt: Leader Bergslagen, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg, 0222-450 88
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Hej Bergslagsbo!
Framför dig har du en tidning fylld av 
exempel på spännande projekt från 
Bergslagen. Projekt som utförts under 
de senaste fem åren av människor som 
du och jag, människor som bor och 
verkar här i Bergslagen.

Projekten har det gemensamt att de har 
finansierats med hjälp av EU, svenska 
staten och kommunerna inom det som 
kallas Leader Bergslagen. 

Vi är otroligt stolta över alla duktiga, 
kreativa människor, som lägger ner tid 
och kraft på att göra sin hembygd bättre. 
Vi är också glada över att ha kunnat 
bidra med pengar till att förverkliga 
projekt som bergslagsborna själva velat 
genomföra. 

Ta del av vårt axplock, låt dig inspireras 
och kontakta oss gärna med ännu fler 
bra idéer, för ett ännu bättre Bergslagen!

Barbro Fischerström, 
Verksamhetsledare

Ullbaggar till Bergslagen!
Sedan 2009 delas årligen priset Ullbaggen ut på den nationella 
Landsbygdsgalan. Leader Bergslagen har vunnit två år i rad. År 
2013 belönades vi med ett pris för bästa integrationsprojekt Bröd i 
Bergslagen. År 2012 vann Järnkraft i Järnboås i kategorin Årets Leader.

– Bara att bli nominerad var stort, berättar projektledaren Eva Långberg 
från ABF Dala-Finnmark. Att dessutom vinna var överväldigande. Ett 
30-tal invandrarkvinnor deltog i projektet Bröd i Bergslagen och fick 
därigenom fler vänner i sitt nya hemland. Projektet nådde långt över 
förväntat resultat och fortfarande ringer folk och vill vara med och lära 
sig baka bröd.

Med Eva i spetsen spred sig projektet från Ludvika till nästan alla vrår 
i Leader Bergslagen, ett tecken på att hon lyckades hitta en intressant 
projektidé som förenar oss i området: Historiska vedugnar, nya recept och 
nya användare. 

Projekt Järnkraft ledde till att Järnboåsbygden vände på trenden och nu 
flyttar folk ut till landsbygden för att leva drömmen om landet – året runt. 
År 2012 nominerades projektet till Landsbygdsgalan med motiveringen: 
”En klart lysande stjärna som visar på styrkan i det lokala engagemanget, 
underifrånperspektivet och vikten av samarbete. Innovativt, normalt är 
det kommunen som ansvarar för den här typen av utvecklingsarbete, men 
här är det bygden själv som tar tag i frågan.” 

Leader Bergslagen har haft flera finalister
Syftet med Ullbaggen är att uppmärksamma goda exempel på

kreativitet och företagsamhet på landsbygden. Flera projekt från 
Leader Bergslagen  har gått till final genom åren:

2013: Bröd i Bergslagen vann i kategorin Årets Integrationssatsning
2012: Järnkraft vann Årets Leader (s.8)

2010: Barn i Bergslagen i final Årets Leader (s.8)
2010: Kvinnor ombord i final Årets Jämställdhetssatsning (s.4)

Verksamhetsledaren Barbro Fischerström och kanslisten 
Maria Sydholm.
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Historisk vandring i Ramnäs

Världen kommer till Baggå
– Vi sökte ”Snabba pengar” till marknadsföringen 
av våra evenemang, berättar Amy Konwerski, 
initiativtagare till exotiska matlagningskurser 
i Baggå gamla skola i Skinnskatteberg. 
Utan marknadsföring vet inte folk om att 
evenemangen äger rum. Personer med utländsk 
bakgrund lär ut om metoder och ingredienser 
från sina gamla hemland.
– Att hålla en kurs i matlagning inför en 

Järle ställer om inför framtiden
För att bryta beroendet av fossila råvaror 
måste samhället ställa om till ett resurssnåla-
re leverne, vilket boende i Järle med omnejd 
tagit fasta på.
– Det gäller att utgå från de saker som 
engagerar oss mest och känns konkreta nog 
att genomföra, berättar projektledaren Ankie 
Rauseus. Efter några inspirationsträffar 
startade vi därför en byaodling vid Järle 
station.
– Att odla tillsammans har stärkt samman-
hållningen och gett oss en ny social platt-
form. Under hösten 2013 började vi sam-

Omställning i Praktiken
För att stärka lokala omställningsinitiativ har Leader Bergslagen 
ett samarbetsprojekt med Leader Gästrikland. Fyra pilotbyar har 
valts ut och de får projekthandledning, finansiering, studieresor 
och medieträning. 

Fler kvinnor ombord!
– När projekt Kvinnor ombord startades 2010 var ambitionen att 
öka livskvaliteten och sjösäkerheten för alla ombord, samt att skapa 
ett båtliv där män och kvinnor kan vistas på lika villkor, berättar 
projektledaren Marie Lekare.

Smedjebackens Båtklubb gjorde först en förstudie som sedan mynnade 
ut i ett storskaligt projekt. Kvinnor ombord genomfördes i form av 
en motivations- och utbildningssatsning riktad mot kvinnor inom 
fritidsbåtlivet. Nu fortsätter båtklubben att hålla kurser tillsammans 
med ABF i ”Lär dig manövrera din egen båt” samt ”Förarintyg”. 
Dessutom erbjuds årlig avrostning för tidigare deltagare.

– När vi summerar resultaten får vi ihop ökad livskvalitet, ökad 
sjösäkerhet, ökad jämställdhet och en ökad försäljning för 
båtbranschen, då många av kvinnorna rapporterar om ett ökat intresse 
för inköp till båtlivet, berättar Marie stolt. Läs mer om projektet på 
www.smedjebackensbatklubb.se. 

Foto: Marie Lekare

Foto: Ankie Rauséus

handfull människor 
är ett väldigt bra sätt 
att öva sin svenska på, 
säger Amy som själv 
ursprungligen kommer 
från USA. För kurser, se 
www.skolgarden.com. Foto: skolgarden@live.com

ordna beställningar 
av råvaror från lokala 
bönder, vilket kändes 
som ett konkret steg 
mot att bygga grun-
den för ett miljömäs-
sigt hållbart Järle.

Ramnäs och Virsbo 
Hembygdsförening vil-
le visa upp sin lokala 
historia med bilder och 
lättläst text. Resultatet 
blev skyltar längs ett 
promenadstråk i Ram-
näs.

I Bergslagen deltar Hjulsjö 
med projektet ”Vi börjar 
med en ko”, där andelskon 
Betsy köpts in för att 
byborna ska lära sig om 
matproduktion. I Lindesberg 
är det omställningsgruppen 
som tagit initiativet och 
startat en ekonomisk förening 
för att tillverka solenergi 
till försäljning. Läs mer på: 
www.omstallningipraktiken.se.
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Återkommande isfestival i förtrollande bergslagsnatur
Det började som ett Leader Bergslagen-finansierat 
projekt 2009. Därefter har projekt Isstjärnan vuxit och 
blivit en etablerad isfestival som återkommer varannan 
vårvinter i Sikfors i Hällefors kommun.

Den lugna, trolska miljön vid den vackra sjön Sörälgen 
förvandlas under några dagar till en livlig plats med 
kreativ iskonst för både barn och vuxna. Festivalen lockar 
konstnärer från när och fjärran för att skapa en tillfällig 
skulpturpark på isen.

Föreningen involverar hela bygden i arrangemanget. 
Konststudenter från Hällefors folkhögskola skapar 
isskulpturer som en del i sin utbildning och barnen från 
grundskolorna får vara med och skapa sina verk.

Under själva festivalhelgen får besökarna testa att skapa i is 
och lära sig bästa sättet att skulptera på. När mörkret faller 
tänds ljus för att ge ännu en dimension till skulpturerna. 

Läs mer på www.halleforsisfestival.se.

Soppopera i Kärrgruveparken
Till tonerna av Puccini, Verdi, Mozart och het finsk tan-
go framfördes ett operaspektakel om gruvliga laster och 
lustar i Kärrgruvans Folkets Park. 

Med ett humoristiskt grepp berättar operagruppen om 
problematiken med den stora utflyttningen som följde av 
att gruvorna lades ner i Bergslagen. 
   – Projektet ledde till att föreningen Bergslagsoperan bild-
ades, för att skapa en tradition av sommaropera i Bergsla-
gen, berättar projektledaren Anna Maria Johansson. 
– Vår specialitet är humoropera och stand-up-opera. Föl-
jande år gjorde vi ”Skönhet stålar och stödstrumpor” som 
en fundering kring åldersfixering och rådande skönhetide-
al. Håll utkik efter mer på www.bergslagsoperan.se. Foto: Peter Vidberg

5



Projektjobb ger erfarenheter för livet
Mitt Sommarprojekt genomfördes av Leader Bergslagen 
i samarbete med kommunerna åren 2011-2013. Under ett 
par veckor fick ungdomarna genomföra sina egna projekt-
idéer samtidigt som de var anställda av kommunen. 

Närmare 40 gymnasieungdomar fick chansen att delta och 
projekten varierade efter förmåga och ambition. Bland akti-
viteterna återfanns fotoutställningar, fotbollsskolor, design-
projekt, pianokonsert, filmarkurs, dansskola, akrylmålning, 
sminkkurs, sommarcafé och musikproduktion. Med stöd 
från en handledare lärde sig ungdomarna att jobba struktu-
rerat i projektform och uppnå sina mål.

– I Mitt Sommarprojekt fick ungdomarna se hur det fungerar 
i verkliga livet, berättar projektledaren Vivi Båvner. Det är 
”Learning by doing” och mycket frihet under ansvar. 

– Ungdomarna fick stärkt självförtroende och kände att 
”jag kan fixa det här”, fortsätter projektledaren Katarina 
Nordin. 

Ett flertal av ungdomarna har gått vidare och startat egna 
företag som följd. Lärdomar som de fått är vikten av att 
komma i tid till jobbet, att vara engagerad, att förbereda 
sig tidigt med reklam, samt att man måste vara väldigt 
snäll mot barn för att bli kompis med dem. 

Katarina och Vivi hoppas att kommunerna tar med sig 
erfarenheterna från projektet och vågar släppa fram 
ungdomarnas kreativitet mer inom den traditionella 
kommunala feriepraktiken. 

Läs mer på www.leaderbergslagen.se/mittsommarprojekt.

- När man håller på med barn kan mycket bli annorlunda. 

Jag fick lära mig att anpassa mig, att hantera besvärliga 

situationer, samt att ta hand om unga människor. Mitt 

Sommarprojekt stärkte mitt självförtroende vilket 

hjälpte mig mycket t ex när jag sökte jobb i somras.

Sara Andersson, Norberg 2012

- Att få genomföra filmprojekt har varit vår dröm länge, 
men svåra att förverkliga på nollbudget. Det krävs 
resurser som tid, vilja och pengar. Leader Bergslagen 
har gjort det möjligt för oss att upprätthålla vårt 
arbete, att utvecklas och inspirera andra.

Anna Liss och Linus Eriksson från Kopparberg 2011

- Att jag fick så mycket trevliga kommentarer var nog ganska bra för viljan att fortsätta göra akvarel-ler. Vi blev klara precis i tid med vår utställning. Vi har lärt oss till nästa gång att i god tid börja leta lokal, material och hitta ramar till våra konstverk.
Rebecca Blixt, Lindesberg 2013

Mitt Sommarprojekt gick ut på att hitta en 

inspelningslokal till mitt band. Det har fått mig att ta 

mer egna initiativ, våga komma på idéer och i slutändan 

utveckla min entreprenörsanda. Samarbetet mellan 

Leader Bergslagen, kommunen och mig fungerade bra.

Lena Strängberg, Surahammar 2011
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Zarah Virtanen Windh är personen 
bakom layouten till tidningen du håller i 
din hand. Uppdraget fick hon av Leader 
Bergslagen tack vare sina meriter i Mitt 
Sommarprojekt. 
– Mitt Sommarprojekt var en del av ett 
större projekt där jag gjorde en film och 
fotade återskapade Disney-prinsessor 
och under de veckor jag jobbade hade 
jag min första fotosession. Det var 
häftigt att se att sådan ”konst” som jag 
håller på med kan bli sponsrad och att 
folk tycker det är roligt och vill veta mer, 
berättar Zarah.

Ungdomar och entreprenörskap är prioriterade områden inom Le-
ader Bergslagen. I vår region valde vi att prova det nationella kon-
ceptet Sommarlovsentreprenörerna. 

– Att främja ungas entreprenörskap är en förutsättning för landsbyg-
dens överlevnad, säger Annika Hedberg Roth, samordnare för projek-
tet. Entreprenörskap är ett förhållningssätt till dig själv och till din om-
värld där du kan vara med och påverka och förändra. 

Sommarlovsentreprenörerna är det största projektet ekonomiskt räk-
nat inom Leader Bergslagen. Ca 120 unga har hittills deltagit från 7 
kommuner och 15 handledare har utbildats för att stötta ungdomarna. 
Över 40 företag och organisationer har stöttat projektet som syftar till 
att främja ungt entreprenörskap och medverka till att skapa framtidens 
företagare.
– Vi har hela tiden jobbat med devisen ”Ingen kan göra allt - men 
alla kan göra något”. Därför är vi oerhört glada över det stöd och den 
uppslutning som vi fått kring projektet, berättar Annika. Läs mer på  
www.sommarlovsentreprenor.se 

Designprojekt gav jobb

Fahrim Shirinzade från Surahammar tog 
chansen att vara med i Mitt Sommarprojekt 
och arrangerade basketskola för unga 
i Surahammar. Året därpå deltog han i 
Sommarlovsentreprenörerna och drev 
företag som sommarjobb. Affärsidén 
byggde på att minska ungdoms-
arbetslösheten med bemanningsföretaget 
Ung Framtid, som han vidareutvecklade 
som UF-företag.  

– Mina viktigaste erfarenheter är att den 
bästa hjälp du kan få är från dig själv och 
att saker och ting inte alltid är så lätta att 
lösa, berättar Fahrim.

Projekt blev företag

Snabba pengar till ungdomarna
Flera ungdomar i Lindesberg har sökt pengar från Leader Bergslagen 
till sina idéer de haft. Christer Pilblad på Studiefrämjandet har 
dragit i trådar och hjälpt ungdomarna med det praktiska och sett 
till att projekten redovisats rätt. 

– De senaste åren har vi genomfört bland annat projektet Skrämmande 
musik, med syftet att se om live-musik på restaurangen skrämmer bort 
eller lockar kunder, berättar Christer. Projektet Alternativa aktiviteter 
erbjöd precis det namnet antyder, och projektet Open mike café gick 
ut på att ungdomarna fick uppträda med egna alster spontant på en 
öppen scen.

Foto: Lars Englund

Sommarlovsentreprenör: 
Framtidens företagare

Artist: www.reverbnation.com/malinandersson, foto: Natalie Larsson
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Superbyn fortsätter att växa
Bygdegårdsföreningen drev projektet Järnkraft  
för att utveckla och marknadsföra Järnboås-
bygden i Nora. Satsningen resulterade i en 
befolkningsökning där mer än hälften av de 
inflyttade hade en koppling till projekt Järnkrafts 
arbete.

Sammanlagt tillkom över 100 invånare fördelat på 18 
barnfamiljer och 10 par utan barn. Inflyttningen gav 
Järnboås skola, förskola och fritidshem ytterligare 
drygt 25 barn och trenden fortsätter även efter att 
projektet är avslutat. Nu är det istället bostadsbrist 
i bygden.
– Om vi trivs och stannar kvar är vi de bästa 
ambassadörerna som kan berätta om bygden, visa 
vår bygd och få ännu flera att hitta hit, berättar 
projektledaren Kristina Dybeck. Här lever vi 
drömmen om landet – året runt. 

Idag fortsätter utvecklingen med hjälp av ideella 
krafter samt ett bygdeägt aktiebolag som driver 
matbutik, café och bensinstation. Fiberbredband 
är på gång till fastigheterna. Hemsidan uppdateras 
kontinuerligt,  Tidningen Land utsåg Järnboås till 
en Superby 2013 och Landsbygdsgalan prisade 
projektet med en Ullbagge år 2012.

Dirt och Downhill
Digerbergets Dirt och Downhill hette projektet som 

under två somrar anordnade mountainbiketävlingar 

med mera för barnen i Nora.

– Det kändes kul att erbjuda alkoholfria och fysiska 

aktiviteter som alternativ till de vuxnas öltält, 

berättar en av projektledarna, Karin Åhman.

Foto: Robin Ivehult

Barn i Bergslagen 
Barn i Bergslagen nominerades 2010 till Landsbygds-
galan i kategorin Årets bästa Leaderprojekt. Projektet 
bestod i att en internetportal och hemsida skapades för 
gemensam marknadsföring mot barnfamiljer, www.barni-
bergslagen.se. Affärsidén är att paketera, nätverka, pro-
duktutveckla och synliggöra Bergslagen på ett modernt 
sätt via Internet.

Jugger i Järnboås
Jugger är ett spännande exempel på lyckad integration 

i Bergslagen som följd av projektet Järnkraft (s.10). 

Det är ett tufft och roligt spel som påminner om 

rugby och fäktning, berättar Ruben Wickenhäuser, 

entusiasten bakom den nya sporten. Det spelas av både 

killar och tjejer och skapades utifrån Hollywoodfilmen 

Blood of Heroes från 1989.

Foto: Ruben Wickenhäuser

Foto: Susann Rickan

Foto: Eddy van Wessel
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Bortglömda världar

Tre röster från Local Action Group: Vad spelar LAG för roll?
Annika Thunberg
Representerar privat sektor

Lennart Myrman
Ordförande sedan 2011, ideell sektor

Susanne Grundström
Representerar offentlig sektor

– Sammansättningen av ledamöterna 
i LAG speglar dels geografin 
av hela Leader Bergslagen, dels 
representerar den alla sektorer, 
ideell, privat och offentlig. På detta 
sätt kan vi garantera att vi både har 
ett underifrånperspektiv och ett 
helikopterperspektiv när vi tar beslut.

– LAG tar beslut om projekt- 
ansökningar. Leader Bergslagen är 
ett viktigt och spännande verksam-
hets- och politikområde och jag 
tror stenhårt på människans kraft 
att forma sin egen vardag. Vi i LAG 
ska stimulera lokala entusiaster till 
att skapa nya projekt.

Foto:  Kenneth Sundh

Foto: Anna Larsson Wallén

När morgonsolen strömmar in genom springorna på en 
ruin kan man se partiklar virvla omkring. Det är spår av 
konsumtion och civilisation, perfekt inspiration för en 
dansföreställning om vår industrihistoria.

Dansgruppen Noll Corpus genomförde samarbeten och ar-
rangemang på totalt sex industrihistoriska platser i Västman-
land under 2009, bland annat i Sala Silvergruva, Norbergs 
gruvmuseum, Bruksmuseet Fagersta och Karmansbo Smed-
ja. Gruppen har sedan 2004 arbetat för att sprida konstfor-
men Butohodans i Sverige. Se www.nollcorpus.se.

Foto: Mats Rönnbacka

– LAG ska titta på framtida livsvill-
kor för landsbygden vi verkar för. 
Här finns både ideella krafter som 
är otroligt viktiga för att få något 
gjort, kommunernas medhåll för 
spridning och stöd, samt närings-
livet för att omsätta initiativen till 
pengar till ett par invånares lön.

Sedan projektet Bergslagstramp startade 2010 har mountainbikelederna haft tusentals besökare och fått mycket 
beröm för den fina kvaliteten. 

Bergslagstramp cyklar vidare

– Enligt cykeltidningen Kadens är Bergslagstramp ett 
av Sveriges finaste mountainbikeområden, berättar 
projektledaren Katarina Rönnbacka-Nybäck stolt. 
– I Nora med omnejd har alla boendeanläggningar 
haft besökande cyklister, fortsätter Katarina. Konceptet 
Mountainbike-weekend för tjejer lever kvar och fort-
sätter utvecklas. En tjej har börjat med cykeluthyrning, 
en cykelförening har startat, antalet barn och vuxna som 
cyklar mountainbike i Nora har ökat rejält och några 
entreprenörer har erbjudit olika paket för cykelbesökaren.  
Följ utvecklingen på www.bergslagstramp.se. 
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I Bygdemiljonen räknas det ideella arbetet
Bygdemiljonen är en pott pengar som byalag, föreningar och ungdomar enkelt kan söka pengar från till små 
engångsprojekt där den enda egna insatsen är ideellt arbete.

Över 2,1 miljoner kronor har fördelats på fler än 250 
projekt. Den ideella insatsen motsvarar över 5 miljoner 
kronor, eller 28 000 timmar nerlagd tid. Detta kan över-
sättas till 15 heltidsarbeten.

I Fagersta har Åvestbo byalag tagit chansen och sökt ett 
tiotal checkar vid olika tillfällen. Bredbandsindragning 
för fiberoptik föregicks av en förstudie. Likaså har peng-
ar sökts för att arrangera Barnens dag, Julpyssel och en 
miljöbod har byggts för att lättare ta hand om återvin-
ningsmaterial.

Ett bra ändamål för Bygdemiljonen är att öka tillgäng-
ligheten för nya målgrupper, vilket kan vara en handi-
kappramp för rullstolsburna deltagare, eller att anpassa 
lokaler så att ungdomar känner sig välkomna, t ex ett 
garage att meka i.Foto: Tommy Stahre

Projektet Allaktivitetshuset i Riddarhyttan lever vidare långt efter Leader Bergslagens finansiering. Päivi 
Lehtikangas från styrelsen berättar om framgångsreceptet med föreningen som bildades för att köpa och renovera 
ett hus mitt i byn.

Allaktivitetshuset sjuder av verksamhet

 – Vi betraktade Allaktivitetshuset redan från början som 
en långsiktig verksamhet och inte som ett projekt. Istället 
har vi sjösatt olika behovsstyrda projekt för att utveckla 
verksamheten med hjälp av Leader-finansieringen, som  
t ex att köpa utrustning och renovera vid uppstart, ställa i 
ordning i gymmet, skapa en uteplats och belysning. 

Päivi betonar att ett noggrant budgetarbete med 
kontinuerlig uppföljning är en utav förutsättningarna 
för varaktighet, liksom långsiktighet i planeringen. En 
aktivitet som återkommer varje vecka är ”Integration 
på riktigt”, en drop-in där asylsökande och nysvenskar 
får hjälp i vardagen samt språk- och kulturinlärning 
tillsammans med andra Riddarhyttebor. 

Andra aktiviteter är Allaktivitetsdagen, Kakbuffén, 
kvartalsvisa bymöten, Biljardgubbar, PRO-aktiviteter, 
Sittgympa med mera. ”Bokhyllan”, är ett eget litet 
bibliotek som har två syften, att tillhandahålla byborna 
litteratur samtidigt som böckerna isolerar en helvägg och 
på så sätt minskar uppvärmningskostnaden. Foto: Johan Torvaldsson
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Tre projekt som stärker Bergslagens varumärke
Kulturhistoria på scen
Bergslagsspelen är ett samarbets- 
projekt i norra Örebro län. 
Amatörer och proffs inom dans- 
och teaterverksamheter  arrangerar 
studiecirklar, seminarier och läger.
På www.bergslagsspelen.se kan man 
anmäla intresse för att delta. 

På Bergslagsspelens kulturfestival 
erbjöds hösten 2013 rytmisk 
afrikansk dans, polka, skrotmusik, 
rörelseimprovisation, och kläd-
sömnad. Sommaren 2014 sätts 
föreställningen Bergslagsdansen upp 
vid Södra Hyttan i Hällefors. 

Bergslagen made Sweden
– Redan på första projektmötet 
kläckte vi idén med tidsresan, berättar 
Ing-Marie Pettersson Jensen, projekt- 
ledare. Varumärket lever vidare på 
www.barnensbergslag.se och nya 
aktörer vill haka på. 

Tidigare somrar har barnen fått 
starta tidsresan med att tillverka 
medeltida riddarutrustningar och 
käpphäst i Norberg för att sedan 
besöka Bergmansgård på 1800-talet 
i Halvarsviken i Fagersta. Slutligen 
har de åkt ångbåt till Virsbo för att 
uppleva tidig industrialism. 

Foto: Henrik Wester  Foto: Bergslagsspelen.se Foto: Veronica Kallin

Bredband i bygden
För att kunna leva  på landsbygden 
måste infrastrukturen för bredbands-
anslutning utvecklas. Detta tog ett 
antal byar i Lindesberg fasta på och 
tog fram informationsmaterialet 
Bergslagens digitala agenda. 

På hemsidan finns en manual som 
byar i hela Bergslagen använt för att 
lättare jobba med fiberindragning. Se: 
www.lindesbergsbygden.wordpress.
com/tag/bergslagens-dig ita la-
agenda. Styrkan i detta projekt är att 
man kan se sin identitet i Bergslagen 
och vara stolt över det. 

Projektet Kulturglimtar började som en kulturrunda 
och har under årens lopp utvecklats till ett vitalt 
exempel på småskaligt företagande på landsbygden. 
Helgen efter midsommar samlas ett 80-tal företag inom 
samma arrangemang och marknadsföring. 

– Jag har en önskan om att göra Bergslagen till världens 
kulturcentrum, berättar Ingela Bornström, eldsjäl i 
styrgruppen. Genom att sikta mot stjärnorna kan vi 
nå trädtopparna, vilket man verkligen kan säga om 
Kulturglimtar som genomfördes för fjärde året i rad 
sommaren 2013. Arrangemanget lockade 100-160 
besökare per ställe fördelat på ca 100 utställare. Utställarna 
visar sina alster i sina egna hem. 

– Första året lade jag ner enormt många timmar på att 
ringa hem till alla jag visste hade något hantverk de skapat. 
Följande år har utställarna anmält sig automatiskt och för 
närvarande är avgiften 250 kronor för privatpersoner och 

Kulturglimtar har blivit tradition
400 kronor för professionella aktörer.

Med hjälp av pengarna från Leader Bergslagen kunde de 
göra de stora inköpen med banderoller och skyltning.  
– Dessa var ”svindyra” men helt avgörande för att folk ska 
hitta, berättar Ingela, www.kulturglimtar.se.
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Smedjebacken
Norberg

Fagersta

Skinnskatteberg

Surahammar

Lindesberg

Nora

Hällefors

Ljusnarsberg

Ludvika

Järle

Spridningen av Leader 
Bergslagens över 300 projekt:

Totalt 31 projekt

Totalt 50 projekt

Totalt 5 projekt

Totalt 47 projekt

Totalt 22 projekt

Totalt 22 projekt

Totalt 26 projekt

Totalt 33 projekt

Totalt 21 projekt

Totalt 35 projekt

Totalt 12 projekt

Totalt 18 egna projekt
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