Småstaden för dig!

Unik tradition och kompetens inom
områdena ”berg och metall”
Filipstad utgör den västra porten till den naturresursrika Bergslagen och här finns
en unik koncentration av specialistkompetens kring berg- och metallhantering.
Gruvdrift och järnhantering har utvecklats ända sedan 1300-talet. År 1830 grundades
Bergsskolan av bergmästaren Franz von Schéele, med stöd från Jernkontoret och
regionens järnbruk. Idag är Luleå tekniska universitet akademisk huvudman för
Bergsskolans tekniker- och ingenjörsutbildningar. Här bedrivs samtidigt uppdragsutbildning för industrin och avancerad test- och analysverksamhet inom allt från
prospektering till materialkaraktärisering.
Bergteknikutbildningen på Spångbergsgymnasiet är också unik i Sverige. De
teoretiska studierna bedrivs på Spångbergsgymnasiet, medan det praktiska arbetet
bedrivs fullskaligt i riktig gruvmiljö. Den samlade kompetensen inom gruv- och
stålnäringarna gör att Filipstad är ett naturligt fäste för mineral- och metallindustrin, med Lesjöfors fjädrar, Fimek och SMA Mineral som tre goda exempel.

Lesjöfors fjädrar

Fimek

Drygt hundra anställda och en omsättning på mer än 250
miljoner SEK gör Lesjöfors fjädrar till ett av de största
företagen i kommunen. Affärsidén är att vara en internationell fullsortimentsleverantör av standardfjädrar och kundanpassade fjädrar, tråd- och banddetaljer samt gasfjädrar.
Verksamheten har funnits sedan 1675. År 1852 startade
tillverkningen av fjädrar. Idag ägs koncernen av det börsnoterade företaget Beijer Alma, fabriken i Lesjöfors är en av
koncernens 19 tillverkningsanläggningar.

Fimek är ett högteknologiskt verkstadsföretag med
knappt 100 medarbetare och en omsättning på 200
miljoner SEK. Verksamheten är inriktad på tillverkning
av rotationssymmetriska detaljer såsom axlar till motorer
och växellådor. Framgången bygger på en mångårig
erfarenhet i kombination med moderna affärsmetoder
och ny teknik. Försäljningen sker främst till fordonsindustrin, men även till energisektorn och annan
verkstadsindustri.

SMA Mineral
Kalksten är en naturprodukt med många användningsområden och den förekommer i geologiska formationer här
i Bergslagen. SMA Mineral bryter kalk och producerar en mängd olika kalkprodukter. De behärskar karbonatprodukternas flexibilitet och styrka genom teknik och processer som är utmärkande för en expansiv kalkindustri.
Med ett drygt hundratal anställda är SMA Mineral – med säte i Filipstad – ett av landets stora industrimineralföretag
och har verksamhet i sju olika länder.

Inkluderande föreningsliv ger en värdefull fritid

Hockey för alla
Filipstads Hockey är en förening med framgångsrika damlag, herrlag och juniorlag med egna spelare. Det övergripande målet
är att skapa en attraktiv förening med engagerat ledarskap, där allas delaktighet skapar trygghet och glädje över att tillhöra
Filipstads Hockey. Filipstad anordnar ofta tjejhockeyarrangemang och ligger i framkant i Sverige inom detta område.

Fotboll knyter samman
Nordmarks IF grundades 1929 och har ända sedan dess engagerat sig för en bra fritid för människor i alla åldrar, mest handlar
det om fotboll men gympa i olika former och skidtävlingar arrangeras också av föreningen. Det handlar om att ha roligt i
sunda former, det är viktigare med glädje och kamratskap än med vinster – men visst går det bra för fotbollslagen. Herrlag,
damlag och juniorer i olika åldersgrupper spelar på Hedvallen i den lilla idyllen Nordmark strax norr om Filipstad. För att inkludera alla i föreningen åker, innan alla träningar, en minibuss runt och hämtar upp träningsklara barn och ungdomar. Föreningen har fått kungligt stipendium för sitt viktiga integrationsarbete med ensamkommande flyktingbarn. Nordmarks IF jobbar
även med konceptet Idrott för alla, där även barn och ungdomar med funktionsnedsättningar får möjlighet till en aktiv fritid.

Kommunen erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter för ett
mångsidigt friluftsliv, föreningslivet utvecklades tidigt
som en del av samhället och det har satt sina spår. En aktiv
fritid ökar alla invånares chans till nätverk och möjligheter
för integration och demokrati. Därför ser kommunen
föreningslivet som en viktig del i samhällsutvecklingen.
Här finns något för alla, vid sidan av våra 49 idrottsföreningar hittar du fiskevårdsföreningar, politiska föreningar,
studieorganisationer och mycket mer. Sportföreningarna
erbjuder allt från längdskidåkning till golf, skytte och
taekwondo. Oavsett vad du är intresserad av tror vi att du
hittar det i Filipstad.

Fantastiska aktivitetsområden för både
etablering och vardagsnyttjande!

I Filipstad finns vildmarken runt hörnet, med en betagande natur och ett rikt djurliv som skapar
förutsättningar för storslagna naturupplevelser att till vardags vistas i. Det skapar även utrymme
för driftiga människor med intresse och kunskap om friluftsliv av olika slag att starta egen verksamhet. Vi arbetar långsiktigt med att stärka besöksnäringen och förbättra förutsättningarna för
att bedriva verksamhet kopplad till besöksnäringen.

kalhyttan.se

’’

Jag är född och uppvuxen här i Filipstad och har bott utomlands kortare
perioder. Sedan åtta år tillbaka bor jag i vackra Asphyttan ca 1 mil utanför Filipstad. Där driver jag och min man Asphyttans Bed and Breakfast.
Vi tycker att vi bor i paradiset! Vi vill verkligen att alla ska få uppleva den
vackra naturen vi har här i Filipstad med omnejd.
Eva-Lena Nordstrand, Asphyttans Bed & Breakfast

Vandring

Kanot och kajak

Brattforsheden är ett naturvårdsområde med fyra naturreservat och ett kulturreservat som binds samman av cirka 70
kilometer utmärkta vandringsleder. Ingen annan plats i Sverige har så tydliga spår från istiden som Brattforsheden, med
dödisgropar, åsar, raviner, dyner och meandrande vattendrag.

Svartälven och Bergslagskanalen är två av Mellansveriges
absolut bästa kanot- och kajakleder. Utmed lederna finns ett
stort antal läger- och rastplatser av högsta kvalitet. Utbudet
är stort och det finns allt från halvdags- till veckoturer.

Motion och friluftsliv
Kalhyttans sport- och fritidsanläggning i Filipstad är ett av Sveriges ledande center för längdskidåkning, mountainbike,
motionslöpning, stavgång, orientering och draghundsträning. Det här är ett område som har ett rikt föreningsliv året om,
men med plats för fler etableringar.

Utveckla din dröm!
Vi har redan gjort investeringar i en turistisk infrastruktur som ska underlätta att starta, driva och växa som företag.
Så vad är din dröm? Ett mysigt spa i vildmarksmiljö? Ridturer med islandshästar? Kanoting? Svampsafari?
Skogsskafferiets hemligheter? Fiske? Akvarellmålning i naturmiljö? Yoga? Cykelturer?
Kontakta oss på Näringslivskontoret och beskriv din dröm, vi kan hjälpa dig att utforma den och lotsa dig till rätta
kontakter och nätverk.

Attraktiva miljöer

Bo med porlande vatten utanför fönstret
Alla människor har olika åsikter om vad som gör att en bostad
är attraktiv och vad som skapar ett bra hem. En del vill ha en
stor lummig trädgård, andra vill leva där det är liv och rörelse
i en stadskärna. För vissa är knirrande trätrappor och panelklädda väggar det mest hemtrevliga som finns och ytterligare
några ser kubism och släta ytor som det enda som kan ge den
rätta harmonin i deras liv. I Filipstads kommun finns alla slags
boendemiljöer.

Centrala Filipstad
Det finns allt från hyreslägenheter till bostadsrätter och egna
hus i centrala Filipstad. Delar av Filipstad har en gammal
stadskärna med charmiga flerfamiljshus i trä. Det finns även
möjligheter till strandnära boende både i redan befintliga hus
och i nyproduktioner, för de som vill bygga nytt. Det är nära
till allt och om du gillar att ha alla bekvämligheter på gångeller cykelavstånd blir detta din perfekta adress.
Filipstad är en geografiskt stor kommun och i tätorterna Brattfors, Lesjöfors, Nordmark och Nykroppa finns också möjligheter till attraktivt boende.
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Är du nöjd
med din bank?
Kom in, så berättar vi vad Nordea kan erbjuda just dig.

Gör det möjligt
Filipstad
Hertig Filipsgatan 1A
0771-22 44 88
filipstad.1123@nordea.se

Nordea Bank AB (publ)

Det är något särskilt med Filipstad!

Vi tillhör nu
GULDGRUPPEN!!
- AAA-ratade
i 15 år -

Steinar Johansen

Vad säger våra företagare?
1. Varför är företagsklimatet så bra i Filipstad?
2. Vad uppskattar du personligen mest med Filipstad?
3. Tycker du att det saknas något företag i Filipstad?
Kanske en idé som inte är genomförd?

driver Hotell Hertig Karl

 Det är lätt att samarbeta både med
övriga företagare och med Näringslivskontoret, jag har fått gott stöd av båda.

 Det är lätt att få kontakt med nya trevliga människor, eftersom jag kommer
från Norge kände jag ingen tidigare
men har blivit väldigt väl mottagen.

 Min personliga åsikt är att det saknas en

Mats Blåder

bank med visioner och en bokhandel.
Dessutom tror jag att om någon började
bygga nya bostäder med utsikt över
vattnet skulle de få många nya kunder.

VD på Lesjöfors Fjädrar AB

 I Filipstad är kostnadsnivån på

industrilokaler gynnsam och här finns
fantastisk personal att anställa. Hos
oss brinner alla för både företaget och
dess produkter. Näringslivskontoret
är väldigt proaktivt och samarbetar
mycket bra med alla företag på orten.
Det är gynnsamt.

 Jag uppskattar närheten till natu-

ren och att här finns bra skolor för
barnen. Den rika floran av varierande
sportaktiviteter som erbjuds i kommunen är ett annat positivt inslag för
hela min familj.

 Nej, faktiskt inte.
Eva-Lena Nordstrand
Asphyttans Bed & Breakfast

 För att alla samarbetar. Har jag fullt här

på Asphyttans Bed & Breakfast så hänvisar jag till de andra boendealternativen i Filipstad. De olika träffarna som
Näringslivskontoret erbjuder, där man
får träffa andra företagare, är också
väldigt bra, både för nätverkande och
för information om vad som är på gång.

 Den unika naturen! Det finns 7

mils vattenväg där man tar sig från
Filipstad till Karlskoga med båt eller
kanot. Vi har fina vandringsleder och
skidanläggningar: Kalhyttan och
Damshöjden. Sedan har vi det unika
naturreservatet Brattforsheden. Här är
så vackert.

 Ja, jag vill att fler ska komma hit, vi
har ganska många turister men fler
skulle komma om de stora klädkedjorna etablerade sig här. Hade en
hamburgerkedja funnits här tror jag
att fler skulle stanna och det skulle
bli mer köpkraft även till andra
butiker och etablissemang.

Roland Levin handlare
Ica Kvantum

 I Filipstad känns det som att politi-

ker och tjänstemän samarbetar med
företagare för att skapa ett enklare
klimat. Vi har alltid fått snabba och
positiva svar i våra kontakter och
det ger bra förutsättningar.

 Personligen uppskattar jag att allt
är nära och enkelt vare sig man
uträttar ärenden privat eller för
företaget.

 Vi saknar många företag inom fackhandeln men den frågan jobbar vi
med i Centrumföreningen Attraktiva
Filipstads regi. Jag rekommenderar
verkligen företag att etablera sig här.

Mattias Ludwig
VD Filipstads Elbyrå AB

 Gemenskapen med andra företagare

och att man faktiskt utan problem kan
boka ett möte med både beslutsfattande
politiker och ledande här i Filipstad.
Dessutom blir samtalet bra, jag har en
reell chans att påverka företagsklimatet.

 Tillgängligheten till alla fritidsaktivite-

ter utan att stå i kö och bostäder som en
storstadsbo bara kan drömma om.

 Jag skulle vilja se en mekanisk

verkstad öppna i Filipstad. Jag tror
att tillgången på billiga lokaler och
engagerad arbetskraft ger möjligheter för alla möjliga affärsidéer att
utvecklas här.

Har du frågor om att etablera dig, din
familj eller ditt företag i Filipstad?

NÄRINGSLIVSKONTORET

BERGSSKOLAN

Kontakta oss
redan idag!

Utbildning inom berg och metall sedan 1830
EN DEL AV LULEÅ
TEKNISKA UNIVERSITET

Bergsskolan utbildar ingenjörer och tekniker för gruv- och anläggningsbranscherna samt för stål- och metallindustrin. Vi genomför uppdragsutbildningar för näringslivet. Vår toppmoderna utrustning för tester och
materialprovning används både av skolan och i uppdragsverksamheten.

www.bergsskolan.se
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Telefon: 0590-612 16
E-post: naringsliv@filipstad.se
Hemsida: www.filipstad.se/naringsliv

