Ett stort litet samhälle!
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Hitta lugnet i Ljusnarsberg
I Ljusnarsberg kan du finna lugnet och samtidigt leva ett rikt liv. I
vårt lilla samhälle har vi ett lugnare tempo, utan vare sig trafikljus
eller rondeller, men vi har närhet till varandra och ett starkt föreningsliv.
Vi stöttar vårt härliga föreningsliv som ser till att det alltid finns
något att göra för alla som bor i kommunen: idrottsföreningar,
pensionärsföreningar, barn- och ungdomsföreningar, föreningar
som sysslar med foto och släktforskning, IOGT-NTO och Junis
och vår specialare: guldvaskarföreningen mitt i byn.
Vi på kommunen har under de senaste åren gjort en bred satsning
på att stärka upp vår skola: vi har byggt om, byggt till, rustat upp

utemiljöerna och gjort om organisationen för att se till att skolan
blir den bästa möjliga för våra barn som växer upp i Ljusnarsberg.
Mycket arbete har också lagts ner på att rusta kommunen för
framtiden, genom att ta hand om våra fina gamla byggnader och
verksamheter och se till att kommunen har en bra ekonomi som
inte behöver göra stora besparingar på invånarnas bekostnad.
Att få bo i den här lilla kommunen med närhet till allt och bara
ha en kvart hem till lugnet mitt i skogen, det tycker jag själv är
livskvalitet.
– Ewa-Leena Johansson, kommunstyrelsens ordförande.
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Välkommen till Ljusnarsberg!
I Ljusnarsberg finns allt du behöver för att leva ett gott liv. I kommunen finns förskola och skola, vård och omsorg, bibliotek, butiker och torghandel, gott om föreningar, sevärdheter och vackra
naturområden.
I Ljusnarsberg vill vi bygga ett öppet och välkomnande samhälle, där vi respekterar varandras olikheter. Tillsammans skapar
vi möjligheter till ett rikt liv – i kommunen har vi ett fantastiskt

föreningsliv och många möjligheter till en aktiv fritid. I Ljusnarsberg har vi invånare med hög kunskap och kompetens: vi litar till
den kraft som kommer inifrån och stärks av intryck utifrån. Här
finns plats för innovationer och entreprenörskap, stolthet, vilja
och handlingskraft. Det finns en storhet i vårt lilla samhälle. Vi
antar framtidens utmaningar och är övertygade om att vår bästa
tid ligger framför oss.

Kopparbergs vårdcentral
- Hälso- och sjukvård nära dig
På Kopparbergs vårdcentral är vi vana vid att ta hand om de flesta av våra
patienters sjukdomar och problem. Vi har stort fokus på förebyggande
vård, och vi ger dig råd och stöd när du vill göra en livsstilsförändring.
Vi finns på Bergmästaregatan 17 i Kopparberg.
Telefon 0580-887 02.
Välkommen för hjälp, råd och stöd.

regionorebrolan.se
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Att leva och verka i Ljusnarsberg
Josefina och Fredrik Hedborg bor med sina två tonåriga barn på
gården Svepartorp, i norra delen av kommunen på en höjd med
milsvid utsikt. Josefina är rektor på förskolan i Ljusnarsberg, och
Fredrik bedriver verksamhet på gården med jord- och skogsbruk
samt entreprenad där det ingår snickerier och vinter- och sommarväghållning i kommunen.
Josefina har tidigare jobbat i en annan kommun, men hösten 2019
kände hon sig redo att söka jobbet i Ljusnarsberg.
– Kan jag bidra med min kompetens och mina tankar och ambitioner kring arbetet i förskolan i min hemkommun så är jag glad
och tacksam för det, säger hon.
– Det är trivsamt att jobba i en liten organisation där man har
nära till olika instanser och varje dag samtalar och diskuterar med
olika yrkeskategorier för att hitta lösningar och vägar i arbetet.
Fredrik föder upp nötdjur och säljer köttet till slakterier och i köttlådor som säljs lokalt. Skogen förädlas genom vedförsäljning och
sågade varor. Han har inte behövt marknadsföra vare sig köttlådorna eller hemveden, köparna i kommunen tipsar varandra och
det positiva ryktet om produkterna sprids.

Att vara företagare i Ljusnarsberg ser Fredrik som enkelt och med
flera fördelar. Han kan vara ute stora delar av sin arbetsdag, och
hans företag har uppmärksammats av kommunen på gund av det
innovativa sättet han moderniserat sitt jordbruk på genom omoch utbyggnad.
Deras barn är engagerade i den lokala bollklubben, och föräldrarna
ställer upp med ideellt arbete, som de tycker ger mycket tillbaka.
– Vi tycker att det är enkelt och tryggt att leva i Ljusnarsberg,
säger Josefina.
– Det är nära till naturen, men när suget efter puls eller miljöombyte kommer så är det enkelt att resa iväg både med bil och tåg.
Dessutom flödar kreativiteten i Ljusnarsberg: kulturevenemang
och ett rikt föreningsliv gör att det finns något för alla, och en
lokal pub och ett nyöppnat kafé gör att samhället blir mer levande.
– Bor man i en liten kommun gäller det att man hjälps åt och ser
det som är positivt för att komma framåt, avslutar Josefina.

Spana in oss!

Bergslagens egen bank
Bergslagens Sparbank erbjuder storbankens alla tjänster tillsammans
med den lilla bankens personligare service. Närhet och lokal förankring är
två av våra viktigaste hörnstenar. Vårt huvudkontor har vi i Lindesberg
och vi är marknadsledande i Bergslagen.
Läs mer om oss på www.bergslagenssparbank.se

Ja, vi vet, bank kan vara ganska tråkigt...
Men om du ändå ska ha en bank, så varför
inte välja en som bidrar till utvecklingen i
samhället?
Bergslagens Sparbank ägs nämligen av en
stiftelse som delar ut bidrag till verksamheter inom näringsliv, utbildning, idrott
och kultur. Stiftelsen har till uppgift att
främja tillväxten i Bergslagen, vilket gör
att du som kund hos oss är med och bidrar
till utvecklingen här. Bra va?
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Skola
Vår målsättning för Ljusnarsbergs kommuns bildningsverksamhet
är att vi ska vara bland de bästa i länet vad gäller måluppfyllelse. Vi
vill verka för att utveckla elevernas inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidig ålder. Vi vill hjälpa

eleverna att utveckla sitt kritiska tänkande och att kunna analysera dagens stora informationsflöde. Vi vill att eleverna ska känna trygghet, jämställdhet och trivsel i våra verksamheter, och ges
möjligheter att utvecklas optimalt i sin kunskap och sitt lärande.
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Vård och omsorg

Kommunen är en stor arbetsgivare inom vård och omsorg, och
vi har också många duktiga medarbetare som pendlar in till Ljusnarsberg från närliggande samhällen.
Linda Eriksson är en av dem. Linda arbetar som sjuksköterska i
hemsjukvården i Ljusnarsberg men bor i Lindesberg. Hon pendlar
med bil och det tar henne 25–30 minuter i varje riktning, tid som
ger henne tid att tänka och reflektera och släppa delar av jobbet
innan hon kommit hem.
– När man arbetar väldigt patientnära är det för min del skönt
att inte ha en privat relation med patienten och anhöriga, vilket
det lätt blir om man arbetar där man bor.

När man pendlar, som Linda gör, ger kommunen goda anställningsvillkor med arbetstidsförkortning och AST-tjänst.
Linda säger om sitt jobb:
– Det är spännande, det krävs extremt mycket kunskap inom alla
områden. Till skillnad från sjukhus, där varje avdelning har sin
inriktning, finns det i hemmen alla slags patienter i alla åldrar.
Kommunsjuksköterskor har ett väldigt komplext uppdrag med
allt ifrån samarbete med hemtjänstens brukare till att vårda patienter som egentligen hör hemma på avancerade specialistkliniker men som önskar få sin vård i hemmet istället. Ingen dag är
den andra lik. Det krävs mycket kreativitet, problemlösning och
teamarbete för att arbeta med patienter i olika hemmamiljöer. Sedan är vi ett bra arbetslag med högt i tak, där vi kan dela skratt,
gråt och frustration.
– Att arbeta i en väldigt liten kommun ger även möjligheter att
kunna påverka och förbättra, det är en kortare arbetsgång mellan
olika yrkeskategorier och instanser.

SAFETY IS
OUR MINDSET!
STÄLLDALEN

www.ahlstrom-munksjo.com

I Ljusnarsberg kan vi erbjuda vård och omsorg inom de flesta områden som våra kommuninvånare behöver. Vi har vårdcentral och
tillgång till akuthjälp, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg,
gruppboende, funktionsstöd och överförmyndarförvaltning.
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Bygga och bo
Kommunens fastighetsavdelning förvaltar och hyr ut bostäder i
Kopparberg, Bångbro och Ställdalen. Vi har omkring 320 bostadslägenheter och 20 butiks- och kontorslokaler.

Kommunen har även mark som vi säljer för företagsetableringar
och sjönära tomter för bostäder.

På vår hemsida kan du ställa dig i vår bostadskö och om du redan är hyresgäst kan du logga in på Portalen och på ett enkelt sätt
skicka in felanmälningar.

Välkommen verkligheten
Vi bygger inte våra bostäder på drömmar. Vi bygger, förvaltar och
utvecklar verkligheten. Välkommen till Riksbyggen!
www.riksbyggen.se
Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar
rummen som du bor och arbetar i.
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Att göra i Ljusnarsberg
Fast vi är ett litet samhälle har vi ett imponerande brett och välutvecklat föreningsliv. Här finns konst- och hantverksföreningar,
musikföreningar, idrottsföreningar, bygdegårdsförening, brukshundsklubb, pensionärsföreningar, barn- och ungdomsföreningar, IOGT-NTO och Junis, fotoförening, trädgårdsförening, skytteföreningar, släktforskningsförening, en guldvaskarförening och
många, många fler.
Vi tycker att det är viktigt att ta vara på all den energi som finns i
våra fina föreningar och har ett välutvecklat samarbete. Vi hjälper
gärna till att anordna föreningsträffar i kommunens regi.

Skydda
Rätt

Det anordnas också många olika evenemang i Ljusnarsberg. På
hösten har vi en av Sveriges största marknader, Kopparbergs
marknad, och den relativt nya Kopparbergsfestivalen äger rum i
slutet av sommaren.
I området finns en mångfald av saker att göra: guldvaskning i vattendragen, Ställbergs gruva, som är ett kulturresidens där olika
konstformer möts och utvecklas, Opera på Skäret, midsommarfirande och julmarknader är bara ett axplock. Nya evenemang poppar upp varje år!

dig mot brand

utRustning och kunskap RäddaR liv
Vi rekommenderar minst en 6 kg
pulversläckare till
din bostad.

Läs mer om brandsäkerhet på

www.nerikesbrandkar.se

Kunskap är bästa
brandskyddet. Vi
hjälper dig gärna.

En fungerande
brandvarnare
larmar snabbt.

En brandfilt är
ett bra komplement till handbrandsläckaren.
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I och runt Ljusnarsberg
I de vackra områdena runtom Ljusnarsberg finns det flera stora
vandringsleder: etapperna 1, 2 och 3 av Bergslagsleden går genom
kommunen och erbjuder en härlig urskogskänsla, och Postleden
tar dig genom fem naturreservat och bjuder på vackra vyer, myrar,
gammelskog och vildmark.
Det finns gott om badplatser där du kan hitta din egen lilla vik för
att få lugn och ro.

I Kopparberg finns det flera kulturhistoriska platser och byggnader
med anor ända från 1600-talet. På hembygdsmuseet kan du lära dig
mer om Kopparbergs Bergslags historia.
Det växer också upp mer och mer småskalig tillverkning av mat och
dryck i vår kommun och nya gårdsbutiker öppnas. Flera har vunnit
priser i mathantverk, så passa på att smaka dig runt Kopparberg!

Vi värmer dig med hållbar energi
Fjärrvärme är en investering i trygghet. Det är enkelt, bekvämt och
tillförlitligt. Vår värme i Kopparberg är till nästan 100% framställd av
förnybara bränslen. Det gör fjärrvärmen till ett av de mest hållbara
uppvärmningssätten.
www.varmevarden.se
Tel. 0200-75 16 50
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Besöksadress
Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget, 714 80 Kopparberg
Kontakta oss
E-post: kommun@ljusnarsberg.se
Telefon: 0580-805 00
www.ljusnarsbergs.se

Elektrikern i byn

Ljusnarsvägen 36 • Kopparberg • Tel 0580-125 30

Ljusnarsvägen 1, 714 30 Kopparberg
0580-121 21 • www.fargstation.se

Handla dina byggvaror hos oss på

Kaveltorpsgatan 1, Kopparberg • 0580-714 70 • www.xlbygg.se/kopparberg • info@kopparberg.xlbygg.se
Öppettider Mån-Ons Fre 7-17 • Tor 7-18:30 • Lör 10-13
Stängt alla röda och övriga helgdagar

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 17141 • www.jssverige.se

Inget jobb är för litet eller för stort för oss!
Även lättare glasarbete.

