En välkomnande kommun
med trygghet, engagemang
och framtidstro

Smedjebackens kommun
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Omtanken Assistans anordnar personlig assistans för personer
som har en funktionsnedsättning och som har beviljats assistans enligt LSS eller SFB. Genom drivna medarbetare och god
tillgänglighet skapar vi den flexibilitet och trygghet som en bra
assistans innebär. Vårt mål är att alla inom Omtanken ska känna
den familjära känsla som vi är kända för.

0240-155 66
www.omtankenassistans.se
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Välkommen till Samarkand
Utvecklingsbolaget för Ludvika och Smedjebacken

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.
Pluggar du? På Samarkands Högskolecentrum finns bra lokaler och utrustning att låna. Här kan du
även skriva dina tentor oavsett om du studerar på distans eller ej.

Fredsgatan 27, vån 2, 771 32 Ludvika

info@samarkand2015.com
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Välkommen till
Smedjebackens
kommun!
Smedjebacken är en kommun i ständig utveckling
och framtiden för vår kommun ser ljus ut. Vår vision
är att Smedjebacken ska vara en välkomnande
kommun med engagemang, trygghet och framtidstro.
Vi är en kommun där alla ska ha samma möjligheter
att leva ett gott liv och att känna sig delaktiga, och
vi ska erbjuda bra möjligheter för alla åldrar.
I Smedjebacken har vi nära till varandra, till beslutsfattare och
till naturen. Våra många föreningar, eldsjälar och entreprenörer
bidrar till livskvalitet, sammanhållning och levande traditioner. Kommunen är otroligt naturskön och rik på vatten, med
möjlighet till både sjönära boende och fantastiska rekreationsområden. Här är det helt enkelt härligt att leva och attraktiva
boenden finns i hela kommunen.

Fortsätta att utvecklas

Här finns också den gedigna ”Smébackskänslan”, som står för
stark framåtanda, stolthet och glädje. Vi ser fördelarna med att
samarbeta och samverka, här är ingenting omöjligt och tillsammans gör vi skillnad. Smedjebacken är och ska fortsätta att vara
en tillväxtkommun med hög sysselsättning och goda förutsättningar för företagande.
Jag vill slutligen särskilt lyfta fram det fina och genuina engagemang som finns hos både kommuninvånare och medarbetare
inom vår kommun. Det lovar gott för framtiden.

Susanne Hedman-Jensen
Kommunchef, Smedjebackens kommun

Färska matlådor
tillagade i butiken
Nybakat bröd
varje dag
Nygrillat
Pressa din egen
apelsinjuice i butiken
Kaffehörna
Mackbar
Färdigpackade
goda sallader

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

Välkommen

till oss !

Öppet mån−lör 8−20
sön 10−20
icasmedjebacken

Ica Supermarket Smedjebacken
Busstorget, Sveavägen

Ica Supermarket Smedjebacken

Tel: 0240-743 00
www.icapilen.se

Öppettider vid storhelger:
se anslag i butiken!
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En ekokommun i framkant
Smedjebacken är medlem i Sveriges Ekokommuner, vilket innebär att vi aktivt
jobbar för en hållbar samhällsutveckling med avstamp i Agenda 2030, FN:s globala
mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 har väldigt omfattande hållbarhetsmål som
berör inte bara vår kommun utan hela samhället.
Vårt gemensamma arbete mot de globala målen är det som gör det möjligt att nå
resultat. Genom att bryta ner målen till en lokal politik, som utgår ifrån lokala förutsättningar och behov, kan Smedjebackens kommun bidra till en lokal utveckling i
linje med målen och hitta synergier mellan miljöarbete, socialt arbete och ekonomisk
utveckling.
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Hållbarhet en röd
tråd
Rent praktiskt jobbar vi vitt och brett på detta område.
Till exempel har fullmäktige tagit beslut om att vår egen
fordonsflotta, av i huvudsak bilar, ska drivas med fossilfria drivmedel.
Inom kommunen finns ett par olika hållbarhetsgrupper som har en bred sammansättning av både politiker,
tjänstepersoner inom kommunen och bolag. Rådet för
Social Hållbarhet arbetar med att stärka kommunens
arbete kring socialt och psykosocialt arbete såväl som
kring arbetsmarknadsfrågor.
Kring miljö- och klimatfrågor finns Kretsloppsgruppen
som verkar för en gemensam syn på arbete med allt från
kommunens olika deponier och vattenfrågor till energifrågor kring allt från vatten och vind- och solkraft till
minskning av föroreningar.

Vi möjliggör ett fossilfritt liv inom
en generation i Västerbergslagen

Avsändare för denna information är Västerbergslagens Elnät AB

vbenergi.se | 0771- 98 70 00
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Från motgång till medgång
När stålkrisen slog hårt mot Smedjebacken i början 1990-talet hände något i kommunen. Först var allt bara ett stort mörker och antalet invånare sjönk drastiskt. Men
sakta men säkert repade vi mod och reste oss, i sann bruksanda. Många startade
företag och idag är Smedjebacken en livfull entreprenörskommun, där 14 procent
av de förvärvsarbetande är egna företagare. Vi går bra ekonomiskt, med många år
i rad av positivt resultat. Smedjebacken är också en populär kommun att flytta till,
särskilt för människor från Stockholm och Mälardalen.
Förmågan att vända en kris från något negativt till positivt finns kvar än idag. När Covid-19
under 2020/2021 lamslog både Sverige och världen stod vi inte passivt och tittade
på. Till exempel bildades Lokal-Lojal Smedjebacken, en samlingsplats för lokala
samarbeten i olika former, för Smedjebackens företag, butiker, restauranger och
föreningar.
- När det blåser hårt står vi i Smedjebacken som starkast, säger näringslivschef
Roger Sjöberg som haft en central roll i tillkomsten av Lokal Lojal Smedjebacken.

Industriområdet Röbacken – redo att inhysa
framtidens företag
På industriområdet Röbacken, strax söder om riksväg 66 i
Smedjebacken, finns numera 75 hektar detaljplanelagd
industrimark redo att nyttjas av företag.
Arbetet med att förbereda Röbacken för marknaden har
pågått en tid och detaljplanen för området har nu vunnit
laga kraft. Det är med andra ord fritt fram för företag att
kontakta kommunen för att köpa mark och etablera verksamhet på det imponerande stora området.

VI ÄR EN FULLÄNDAD SVETS OCH
MEKANISK VERKSTAD - MITT I SVERIGE.
Vi tillverkar och servar konstruktioner i främst
svart och rostfritt stål, aluminium och koppar.
Vi är ett stabilt företag med hög kompetens och stor
erfarenhet, även av projekt i mångmiljonklassen. Med
ett gott anseende på marknaden kan vi också säga att vi
är en trygg och kvalificerad leverantör.
Vi har ca 120 anställda som tillsammans förvaltar en
tillverkningstradition som sträcker sig 150 år tillbaka.

0240-68 94 90
info@mvusab.se
Kuskgatan 9, 777 50 Smedjebacken
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”

När det blåser hårt står vi i
Smedjebacken som starkast!
Roger Sjöberg, Näringslivschef

Bostäder och
lokaler i
Smedjebacken
Grängesberg
Borlänge
www.klarabo.se
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En skön plats att leva och bo på
I Smedjebackens kommun vill vi skapa goda förutsättningar för alla, oavsett hur
gammal du är och var du kommer från. Våra framtidsplaner inkluderar alla kommuninvånare och därför gör vi också breda satsningar när det gäller bostäder,
skola, vård och omsorg.
Våren 2021 stod nybyggda Strandängens förskola, med åtta avdelningar och med plats för 144
barn, klar. Därmed kan vi idag erbjuda en barnomsorg av hög klass.
2018 byggde Smedjebacken det första höghuset på 50 år, på Malmgatan 21, samtidigt som det just
nu byggs bostadsrätter på Kyrkogatan. För dig som söker ett sjönära boenden med fint läge är det
Vads Udde, vid sjön Barken, som gäller.
En verkligt estetiskt tilltalande byggnad är det nya LSS-boendet på Kyrkogatan, som blivit mycket
uppskattat.
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Vi är även installatör
och servicepartner av

Francks Kylindustri i Bergslagen AB

Tel: 0240-393 50

www.franckskylindustri.se
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Njut av fantastiska
friluftsupplevelser!
Naturen i Smedjebackens kommun erbjuder en mångfald av möjligheter till friluftsliv. Kommunen har cirka 500 sjöar och ett antal mil vandrings- och cykelleder. Vid
våra sjöar finns fina möjligheter till rekreation och friluftsliv, med allt från fiske till
båtliv. Kommunen är också rik på kulturhistoriska miljöer med lämningar och historia från gruvornas storhetstid.
Varför inte ta en sväng till naturreservatet Malingsbo-Kloten, där du har stor chans att hitta din
egen lugna plats. Vill du ha mer spänning? Besök då Skräddartorpsfallet, eller ta en kanottur på
någon av sjöarna.

En aktiv satsning på friluftslivet

I Smedjebacken jobbar kommunen med ett antal projekt för att göra friluftslivet ännu mer attraktivt. Till exempel har vi kartlagt det, vilket gett en stor kunskap om vilka områden som är viktiga
för medborgarna. Kommunen deltar i nätverket Vandringslyftet, Hiking Dalarna, vars syfte är att
utveckla vandringslederna och att välkomna besökare att vandra längs dem.
Projektet Gilla rörelse, som pågår under hela 2021, skapar nya och samlar pågående aktiviteter inom
temat rörelse, motion och glädje. Gilla rörelse, där föreningslivet har en viktig roll, främjar folkhälsan och bidrar till våra kommuninvånares välmående.
Sedan 2018 pågår också en satsning på Herosfältet, med målet att utveckla aktivitetsytor samt att
skapa en säker och trygg miljö på och kring fältet.
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FRILUFTSTIPSET 2021
Välkommen till Smedjebackens
Naturkarta!
www.naturkartan.se/smedjebacken
Här hittar du massor av besöksmål och
utflyktstips. Äventyr som är spännande och
utmanande eller rofyllda upplevelser.
Smedjebacken har en otrolig natur- och upplevelsekultur att erbjuda, t.ex. Skräddtorpsfallet, Tombo
Isgruva, fiske i centrum och i orörd skog, Vanbergs
klack, utegym vid stranden och Flogbergets gruvor.
Här finns ett mysigt centralt hamnområde med
sprudlande aktivitet på sommaren, och mer därtill,
vi kan inte räkna upp allt här...
Ni måste komma och uppleva!

Välkomna!
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Nära vattnet, nära varandra
Vad vore vi i Smedjebacken utan vårt vatten? Ja, kanske hade samhället då inte ens
existerat. Det var nämligen när Strömholms kanal stod klar, år 1795, som Smedjebacken fick en viktig roll som kanalens norra ändpunkt. Strömsholms kanal byggdes
för att underlätta transporterna av till exempel malm från Bergslagen till Mälaren
och utskeppningshamnen i Stockholm.
Numera är Smedjebackens hamn Sveriges största insjöhamn och än idag kretsar mycket i vår kommun kring Strömsholms kanal, sjön Barken och de skärgårdsliknande miljöerna. Till exempel har
Söderbärke runt 1 900 fritidshus, där många hushåll har egen båt. Det finns knappast någon bättre
kommun att leva båtliv i!
Om Vilhelm Moberg gillade båtar är oklart. I alla fall uppskattade den berömde författaren Wanbo
Herrgård, där han var en återkommande gäst. Wanbo Herrgård är idag ett unikt hotell där du kan
bo fint, äta gott och ha konferenser i en väldigt speciell miljö.

DAGS ATT RENSA PÅ GÅRDEN?
Du vet väl att Ragn-Sells tar hand om det mesta. Ring 010-7230 400 så hjälper vi dig.

OLJEAVSKILJARE

FARLIGT AVFALL

HYRA CONTAINER CISTERNKONTROLL

SKROT & METALL

+ MYCKET MER

DALARNAS
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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
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Evenemang för alla smaker
I Smedjebackens kommun finns aktiviteter och evenemang som varje år lockar
många besökare.

Konsthallen MEKEN

Konsthallen MEKEN är en plats för samtidskonst, design och hantverk i centrala Smedjebacken.
Här visas utställningar med svenska och internationella konstnärer.
Utöver utställningar arbetar konsthallen bland annat med pedagogisk verksamhet, som olika
workshops, under skollov och Skapande skola-projekt under terminerna.

Augustifesten – en veckolång gratisfest

Varje år i augusti lever Smedjebacken och Söderbärke upp lite extra. Då arrangeras nämligen
Augustifesten, där kommunens föreningar får tillfälle att visa upp allt de har att erbjuda. Vikingaby,
hoppborgar och Poker Run är andra exempel på vad du kan uppleva på denna folkfest. På Augustifesten ska det finnas något för alla och det händer spännande saker under hela veckan.

Södra Dalarnas Hus-, Hem- & Trädgårdsmässa

Hus-, Hem- & Trädgårdsmässan i Smedjebacken har blivit en braksuccé. 2019 gästade 5 000 personer mässan, där du hittar allt för hus och hem.

Söderbärkemöljan

Vecka 29 arrangeras årligen Söderbärkemöljan, en uppskattad evenemangsvecka i Söderbärke. Konserter, marknad och barnaktiviteter fyller det vackra samhället intill Barken med besökare från både
när och fjärran. Missa inte!

Wikers Plåt AB

Wikers Plåt hjälper dig vid om-, ny- och tillbyggnad av ventilation. Vi tillhandahåller projektering,
installation, service och OVK av ventilationsanläggningar. Vi energieffektiviserar din fastighet
efter dina önskemål och tar hänsyn till fastighetens utformning och verksamheten i den.
I längden finns det pengar att spara!

www.wikersplat.se
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Tillgänglighet. Delaktighet. Lyhördhet.
Fyrklöverns Assistans vill skapa förutsättning för att ge brukaren möjlighet
att med stöd av sina assistenter kunna leva ett fullgott liv.
Vår målsättning är att skapa en assistans som präglas av samarbete och glädje.
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Allt inom el,0240-650
bygg &084
plattsättning
http://www.jpsab.se/
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Föreningarna – skapar
gemenskap och trygghet
I vår kommun är föreningslivet en naturlig och viktig del av samhället. Föreningslivet
bidrar till en levande, trygg och attraktiv kommun som ger våra medborgare god och
jämlik folkhälsa genom föreningsliv och aktiv fritid.
Idrottsföreningarna utövar tillsammans ett 20-tal olika idrotter och bedriver verksamhet i samtliga
åldersgrupper. De största barn- och ungdomsidrotterna är fotboll, handboll, golf och ishockey. Det
finns även föreningar som inte är renodlade idrottsföreningar, men som bedriver någon form av
fysisk rörelse. Ett exempel är pensionärsföreningar som har boule, stavgång, dans, bowling etcetera
att erbjuda i sina program. Runt om i kommunen finns också bygdegårdsföreningar, byföreningar
och samfälligheter med ett stort engagemang i att skapa aktiviteter.
På våra anläggningar finns det gott om tider att boka upp för träning och spontanidrott. Kommunen har nolltaxa för barn och unga i föreningslivet, vilket är en oerhörd möjlighet till trygg och
jämlik idrott.

SPECIALISTER PÅ UNDERTAK OCH LÖSULL

Undertak i offentlig miljö, kontor och industri.
Tel. 0226-615 90
www.krylboisolering.se

Lösullsisolering på vind, i väggar och golv.

Smedjebackens kommun

Roger Sjöberg, näringslivschef

Roger.sjoberg@smedjebacken.se

Telefon, växel 0240-66 00 00
www.smedjebacken.se
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Telefon 0240-66 01 80

