
Lindesbergs Stugby
Förstklassigt boende i hjärtat av Bergslagen
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Lindesbergs Golfklubb har sedan flera år tillbaka haft en stor efterfrå-
gan på ett mer kvalificerat boende för greenfee-gäster.  Även företag, 
föreningar och privatpersoner i kommunen efterfrågar flera övernatt-

ningsmöjligheter. Därför är det med stor glädje vi nu kan hälsa alla välkomna 
till ett förstklassigt boende i vår nya stugby.

Våra tio lägenheter är topputrustade och belägna i en naturskön och 
stadsnära miljö på bekvämt gång- och cykelavstånd till Lindesbergs centrum. 
Hela området här ute på Dalkarlshyttan är ett fint friluftsområde för såväl 
lindesbergare som för turister. Vår stugby ligger i direkt anslutning till det 
populära promenadstråket ”Lindessjön runt” och vintertid prepareras fina 
skidspår längs hela golfbanan. Varmt välkomna!
Christina Hugosson
Ordförande Lindesbergs Golfklubb

Vi erbjuder två olika möbleringsalternativ i lägenheterna; fyran eller 
sjuan. Fyran är möblerad med två stycken 90 cm sängar samt bädd-
soffa och huserar fyra personer (2+2). Sjuan är möblerad med två 

våningssängar samt en bäddsoffa och kan maximalt husera sju personer (5+2). 
Klart för boende i november 2012.

Utöver de fem toppmoderna stugorna finns även fem stycken enklare 
4-bäddsstugor som passar utmärkt för den som söker ett fullgott budget-
boende i stugbyn. Vid större turneringar eller arrangemang i Lindesberg kan 
stugbyn således husera maximalt 58+20 personer! 

Lindesbergs Stugby erbjuder ett mycket 
bekvämt och flexibelt boende i sagolik berg-
slagsmiljö. Vacker arkitektur, välplanerade 

utrymmen och smarta lösningar för åretruntboende 
gör stugbyn till ett alternativ som skapar trevlig 
stämning både för kortare och längre besök. Vi har 
fokuserat på energi effektiva byggnader och smarta 
energisparlösningar för att få till stånd låga driftkost-
nader och minimal miljöpåverkan. Stugorna uppfyller 
tidens allt mer skärpta krav på täthet, ekologi och 
inomhusmiljö.

I varje stuga finns två toppmoderna lägenheter på 
40 kvm med fullt utrustat kök, torkskåp, städskåp, 
TV, trådlöst bredband, badrum med golvvärme och 
sängar av högsta komfort. Stugorna är handikappan-
passade med generösa utrymmen och god funktiona-
litet.

De stilrena och högkvalitativa möblerna kommer 
uteslutande från svenska leverantörer som fokuserar 
på miljö, komfort och design.

Bekvämt och flexibelt boende

En fyra eller en sjua – du väljer

Cykeluthyrning
För att underlätta förflyttning mellan 
boendet och stadskärnan erbjuder vi 
cykeluthyrning till en låg kostnad.

Så här bokar du boende
Bokning av stugor och golfpaket sker 
genom hemsidan lindesbergsstugby.se 
eller på tel. 0581-87050.

Små och stora konferenser
Konferera i härlig inspirerande miljö.
Bo i våra toppmoderna stugor och välj 
ett av konferensalternativen. Lägg 
gärna på en aktivitet som vår Pro 
ordnar, se sidan 4.
Den lilla konferensen kan man hålla 
i golfklubbens sammanträdesrum i 
direkt anslutning till Stugbyn. Här 
finns whiteboard, Wifi, TV, projektor.
För bokning ring 0581-87050 eller 
maila info@lindesbergsstugby.se

För den större konferensen erbju-
der vi en mycket fin konferenslokal 

vid intilliggande Plantmarknaden. I 
charmig miljö ovanpå Café Lusthuset 
finns en välplanerad konferenslokal. 

I biosittning finns plats för 40 
personer, vid skolsittning 30 personer. 
Lokalen är utrustad med wifi, projek-
tor, whiteboard, papershow samt bläd-
derblock. Kaffe och enklare luncher 
intas en trappa ner i den inglasade 
verandan på Café Lusthuset. För mer 
information ring: 0581-10100 eller 
maila: info@plantmarknaden.com.
Bokning av konferenslokalerna kan 
även ske via golfklubben på 0581-
87050 eller lindesbergsstugby.se.  
Se sidan 6.

Restaurang Golfbiten
Restaurang Golfbiten erbjuder både 
dagens lunch och à la carte. Restau-
rangen har fullständiga rättigheter. 
Vi tar även emot beställningar för 
catering, bröllop, födelsedagar och 
liknande.

Välkomna till Lindesbergs Stugby

Välkomna till Restaurang Golfbiten hälsar Meryam och Sabri Altunkaynak.

Christina Hugosson.

Fyran - en stuga med två lägenheter med upp till fyra personer i varje. Sjuan - en stuga med två lägenheter med upp till sju personer i varje.
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n Det är vi på Lindesbergs Bygg AB som fick förtroendet att bygga Lindesbergs 
Stugby. Tillsammans med våra underleverantörer har vi sett detta som ett presti-
geobjekt för vårt företag. Som trogna Lindesbergare är vi gärna med och utvecklar 
Lindesberg i en positiv riktning. Stugbyn är för oss ett viktigt skyltfönster för 
framtiden.
Johan Svensson, vd

Vi har byggt Lindesbergs Stugby

Funderar du på att bygga om? 

Eller drömmer du kanske  
om ett helt nytt boende? 

Vänd dig i så fall till oss på Lindesbergs Bygg AB! 

Vi utför allt från nyproduktioner av hus 
till renoveringar och tillbyggnationer.

www.lindesbergsbygg.se

Lindesbergs Golfklubb framför ett stort tack 
till Sparbanksstiftelsen Bergslagen för att man 

generöst bidragit till klubbens investering 
i den nya Stugbyn.

En aktör för ett blomstrande Bergslagen

Lindesbergs Golfklubb erbjuder 
en nära, naturskön och högklas-
sig golfanläggning i harmoni med 

miljön. Vi bjuder på en av landets mest 
centralt belägna golfbanor. Den är vackert 
inlemmad i naturens egna formationer och 
visar därmed respekt för svunna tider. De 
första nio hålen spelas på böljande ängs- 
och skogsmark. Nionde hålet gränsar till 
Tempelbackens naturreservat. Passa på att 
besöka restaurangen efter halva rundan och 
fika på vår trevliga terrass.

Andra niohålsslingan spelas i leende 
naturskön miljö och följer delvis 
Arboga ån. Här kan du lyssna till Pikham-
marfallets brus, njuta av utsikten över 
Björkasjön, spana efter bävrarna eller 
beundra jättegranarna vid Vassbron.

Vår golfbana bjuder på en inspirerande 
miljö som främjar gemenskap, friskvård 
och rekreation. Vi hälsar alla golfare väl-
komna till vår klubb. Vi ser fram mot att 
få ta hand om dig som gäst på vår anlägg-
ning och i vår nya stugby!
Annika Lundin, klubbchef

Golfshopen är också reception

Shopen är öppen alla dagar i veckan under 
säsong och fungerar också som reception 
för alla våra gäster. Här finns de golfprylar 

man behöver; klubbor, bagar, vagnar, klä-
der m.m. Möjlighet finns att låna klubbor 
för en runda på banan, prova på eller pay 
and play.
Mikael Berglund, receptionist, shopansvarig

Från Golfskoj till elitverksamhet!

Vi välkomnar alla att spela och träna golf 
på Lindesbergs Golfklubb. Här bedrivs allt 
från knattarnas golfskoj, juniorträningar 
upp till elitverksamhet. Vi erbjuder även 
gratis prova-på-golf för skolor, sällskap 
eller företag.

Som gäst hos oss har du massor med 
fina erbjudanden att välja bland. Boka 
ett golfpaket med golf, boende och mat 
kombinerat med lektioner. Låt oss ta hand 
om er företagsgolf med möjligheter till 
konferens. 

Här finns alla förutsättningar för ett bra 
träningsläger, komplett med boende, golf 
och mat. Vi har också väldigt förmånliga 
nybörjarutbildningar för Grönt kort. Kort 
och gott, låt oss hjälpa till att göra din 
golfupplevelse roligare!
Per Nyberg, sport- & sponsoransvarig

Läs mer: lindesbergsgk.se

Ring klubben: 0581-870 50

Lindesbergs Golfklubb 
– en klubb för alla

Annika Lundin, Per Nyberg och Mikael Berglund välkommnar alla till 
en av landets mest centralt belägna golfbanor.

De ser till att banan är i bästa skick: Ove Uhn, Benny Åhrlin, Per-
Håkan Eriksson, Hampus Hedin och Fredrik Sjöqvist.

Byggare vid stugbyn: Johan Svensson, Håkan Öfverström, Christoffer Arping, 
Daniel Magnusson och Tomas Andersson

www.sparbanksstiftelsenbergslagen.se
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Skateboard 
under eget tak
Ett par hundra meter från Stug-
byn har Lindesbergs Skate board 
Förening byggt upp en fin anlägg-
ning. Lokalen är långsmal med 
ett antal uppbyggda ramper. Man 
behöver inte alls vara medlem 
för att åka skateboard här. Man 
betalar för en viss tid och då in-
går att man får låna skatebräda. 
lindesbergskateboard.se

Vad är det 
som gör att 
Plantmarknaden 
lockar så många 
besökare  
varje år?
Hela vår verk-
samhet har 
utvecklats under många år och 
vi kan nu erbjuda ett sortiment 
som är svårt att finna på andra 
platser. Vårt stora kunnande 
bidrar självfallet till att man 
gärna återkommer för att få 
råd om hur man hittar lämpliga 
växter för sin trädgård. Dess-
utom är vår lek- och djurgård 
mycket uppskattad av barnen.
plantmarknaden.com

MaSuGnEn 
Masugnen är Lindesbergs kom-
muns lärcentrum och fungerar 
som mötesplats, mäklare 
och motor – för arbetsliv och 
lärande.
Vuxenutbildning är ett strate-
giskt område för att utveckla 
såväl arbetsliv, som individ i 
ett demokratiskt samhälle.
lindesberg.se/masugnen

PLantMaRknadEn
Marco Åkeson

Området där Lindesbergs Stugby ligger 
heter Dalkarlshyttan och bjuder på en 
hel del intressanta aktiviteter. 

Dalkarlshyttan var en gång ett anrikt indu-
striområde och var som ett eget samhälle med 
hundratals boende. Här fanns under många år 

ett järnbruk och sedan ett stort sågverk. De flesta 
byggnader finns kvar men är nyrenoverade och nu 
är det andra aktiviteter som gör att området sjuder 
av liv.

Granne med stugbyn ligger också Plantmark-
naden, en av Mellansveriges största plantmarkna-

der med ca 100.000 besökare varje år. Här finns 
mysiga Café Lusthuset inrymt i en fin gammal 
stenbyggnad. På andra våningen finns en modern 
konferenslokal. Strax intill finns Masugnen, Lin-
desbergs välrenommerade Lärcentrum.

dalkarlshyttan – ett härligt rekreationsområde

41978

Tel. 0581-17130
Kungsgatan 42

Lindesbergs Färghandel

711 30 Lindesberg
Öppet 9-18, lörd. 10-13

Charmfull konferenslokal vid Plantmarknaden.

Eldorado  
för flugfiskare
På promenadavstånd från Stug-
byn finns Svarttjärn. Här har 
flugfiskarna sitt eldorado. Det 
handlar om Put-and-take tjärn. 
Här fångas ädelfisk i form av 
regnbåge och öring. Välkommen 
du också. 
svarttjarn.se

Skidåkning 
på golfbanan
Vintertid är golfbaneområdet vid 
Stugbyn ett mycket uppskattat 
längdskidområde. Den mjukt 
böljande terrängen ger fin 
omväxlande skidåkning. Längsta 
spåret har en längd på ca 9 km. 
lindesbergsgk.se

naturreservatet 
tempelbacken
Ett naturreservat där skogen är 
spontant uppvuxen på gammal 
betesmark. Fågellivet är rikt 
tack vare den döda veden. Här 
finns kattuggla, hornuggla, svart-
mes, spillkråka, gröngöling och 
många fler sällsynta arter. Vedle-
vande mossor, lavar, svampar och 
en mängd insekter har funnit sin 
livsmiljö här.

Upplev en av Sveriges mest välsorterade trädgårdsbutiker!

PLANTMARKNADEN 0581-10 100

CAfé LUSThUSET 0581-10 175

Dalkarlshyttan • 711 31 Lindesberg • www.plantmarknaden.com

Utflyktsmålet för hela familjen!
• Café med eget bageri
• Stor avdelning utemöbler
• Visningsmiljö för marksten och murar
• Stor avdelning för vatten i trädgården
• Upplev rosengården! Välj dina favoriter 

bland 450 olika sorters rosor!
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Nu även som helmatt 
• Gör att huset ser nymålat ut 
 under lång tid.

• Unik kombination alkydolja/akryl.

DEMIDEKK 
ULTIMATE

BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅBLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ

LINDESBERG
Fotbollsgatan 4B, tel 0581-145 05

www.colorama.se

Fotbollsgatan 4B (bredvid Möller Bil) • Lätt att hitta till oss, stor parkering!

Fullständig 
däckservice
däckhotell

Vi säljer och reparerar alla typer av däck 
– från skottkärror till lastmaskiner.

Köp dina personbilsdäck av oss så får du 
100 kr rabatt/st mot uppvisade 

av medlemskort från din golfklubb!
Gäller till 31/10-2012

Kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Skrinnargatan 4A, 711 34 Lindesberg
www.sjomarksdack.nu

0581-61 10 00

Traditionellt glasmästeri 
i Lindesberg

Bilglas • Inglasningar • Solskydd 
Duschkabiner • Inramningar • m.m.

Från Stugbyn tar vi oss förbi Skateboardanlägg-
ningen och är strax ute på den fina gång-
bron över Arbogaån. Vi ser Lilla Lindessjön 

på vänster sida med utsikt mot Småbåtshamnen, 
Pumphuset och Strandpromenaden. När vi korsat 
järnvägen är vi framme vid en anläggning för såväl 
ung som gammal.

En högklassig äventyrsminigolfbana med båt, bil- 
och tågbana för de mindre barnen. Självklart finns 
café med våfflor och glass. 4aventyr.nu

Strandpromenaden
Från minigolfbanan tar vi oss över infarten från 
Örebro och kommer ner mot Pumphuset vid stora 
Lindessjön där Lindesbergs fina Strandpromenad 
börjar. Strandpromenaden är en del av det mycket 
populära och livligt frekventerade promenadstråket 
Lindessjön runt. 

Känner man för det, så är det bara att hoppa i och 
bada längs hela Strandpromenaden. Ett par hundra 
meter bort ligger det ståtliga Sparbankshuset med sin 
stora trädgård ner mot sjön. Här träffar vi bankdirek-
tören Christer Trägårdh och passar på att ställa några 
frågor, se spalten till höger.

Oscarsparken 
Sparbanken är granne med den fina Oscarsparken. 
Här samlas människor för att bl a fira Valborgsmäs-
soafton, Nationaldagen och Sommarsaluten. Här 
finns också Café Oscar som är en idyllisk oas för att 
dricka kaffe m.m. och med en fantastisk utsikt över 
båtbryggan, Lindessjön och den lilla ön Trallingen. I 
samma hus finns Turistbyrån. Här finns också kyrkan 
mitt i byn. 
lindesberg.se/turism svenskakyrkan.se/lindesberg
 
M/s Råsvalen 
Vid båtbryggan lägger m/s Råsvalen till, det gamla 
fartyget som numera transporterar folk från Lindes-
sjön upp genom Bottenån till sjön Råssvalen. Som-
martid går båten efter tidtabell, men du kan också 
chartra båten för egna specialturer. 
msrasvalen.se

Vi fortsätter några hundra meter längs Strand-
promenaden och nu ser vi nya Lindesberg Arena på 
vänster sida och Energikällan, Lindesbergs även-
tyrsbad, på höger sida. Läs mer om Arenahallen och 
Energikällan på sidan 10. 

Tips!
Gå ”Blå slinga” 

Se karta sid 12–13

Sveriges mest lön-
samma Sparbank 
2011. Vad ligger 
bakom en sådan 
framgång? 
– Vi har effektivise-
rat vår verksamhet 
på alla nivåer. Vi 
har ökat vår tillgänglighet genom att 
satsa på våra lokalkontor. Dessutom 
har vi många nya kunder som har 
bra verksamhet och det ger fin snurr 
även i våra affärer.

Vad betyder det för Lindesberg att 
den numera är helt lokalt ägd?
– Väldigt mycket. Hela vinsten i ban-
ken går tillbaka till den lokala äga-
ren, Sparbanksstiftelsen Bergslagen.

ni är ju finansiär av nya stugbyg-
get. Hur ser ni på satsningen som 
golfklubben gör?
– Vi vet ju alla att Lindesberg lider 
brist på övernattningsmöjligheter 
så den här satsningen är mycket 
välkommen. Genom Arenahallens till-
komst så har behovet än mer accen-
tuerats. Vi är övertygade om att det 
blir en framgång för golfklubben.

bergslagenssparbank.se

BERGSLaGEnS SPaRBank
Christer trägårdhEn promenad till arenahallen
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BERGSLAGSPANEL HEDINREGEL
SPONTAD 
VINDSKIVA TAKSTOLARTAKSTOLARIVAVINDSKVINDSKIVAVINDSK
SPONTAD 

IVAVINDSKVINDSKIVAHEDINREGELAGSPANEL BERGSLBERGSLAGSPANEL BERGSLAGSPANEL BERGSLAGSPANEL 

Vi är din
kompletta leVerantör

av transport och maskinuppdrag,
miljötransporter, containers,

slamsug, samt grus & bergmaterial.

Våra affärsområden är:
 • Bygg & Anläggning 
 • Miljö & Återvinning
 • Fjärr & Distribution 
 • Grus & Berg

kontakta oss! 0581-845 00 • www.noralindefrakt.se

nora lindefrakt aB
Din kompletta servicepartner

Centralt i stan, längs efter Strandpromena-
den, ligger Lindesberg Arena. I den nya 
Arenahallen pågår aktiviteter stora delar 

av dygnet och sju dagar i veckan. Här är idrotts-
anläggningen för ungdomarna på intilliggande 
gymnasium, Lindeskolan, här tränas och spelas det 
handboll och volleyboll, utövas judo och rytmisk 
sportgymnastik, allt på elitnivå. Läs mer om dessa 
sporter på sidan 16. Arenahallen inrymmer res-
taurang och en modern bowlinganläggning. Här 
ordnas konserter, utställningar och mässor av olika 
slag.  lindesberg-arena.se

Energikällan
Ett stenkast från Lindesberg Arena ligger Lindes-
bergs fantasiska äventyrsbad. Utöver simhallen 
med sin 25 metersbassäng finns här massagepool, 
virvelkanal, gejser, vattenkanon och en 47 m lång 
vattenrutschbana med tidtagning, allt i en härligt 
varm tropisk miljö! Och ta god tid på dig - här 
finns ingen begränsad badtid. Dessutom finns en 
relaxavdelning som erbjuder torr och ångbastu 
samt 52” TV, sköna vilstolar och en egen bub-
belpool. Relaxen kan du hyra privat för dig och 
ditt sällskap.

I huset finns också ett välutrustat Actic gym med 
de senaste Nautilusmaskinerna samt friviktsavdel-
ning och konditionsavdelning med flera tv-skär-
mar. Personligt utformade träningsprogram och 

kontinuerlig uppföljning är något som Actic alltid 
erbjuder kostnadsfritt. energikallan.se

toppmodern arena och  
spännande Äventyrsbad mitt i stan

Kan man bli blixtförälskad
i ett litet energibolag  

i Lindesberg?

Linde energi är energibolaget för alla oss som  
tycker att energileveranser ska handla om mer  
än kilowattimmar, nät eller fasta och rörliga priser. 

Vi vill skapa en relation med alla som tror på 
fördelen med småskalighet, sunda energilösningar 
och nära personlig service. Man kanske inte kan bli 
blixtförälskad i ett energibolag. Men Linde energi  

Liljedal Com
m

unication 2010

Just nu:  Köp el till  inköpspris!Besök www.lindeenergi.se  
eller ring 0581-887 01

har många supportrar som ser  
skillnaden mellan energibolag och energibolag. 

Nu vill vi bli mer kända. Och få fler kunder. Men 
en sak ska vi lova. Att alltid behålla vår personlighet.

Linde energi är det lilla och nära energibolaget med det stora personliga 
engagemanget. Vi erbjuder lokalt producerad, förnyelsebar elkraft från 
Bergslagens vattendrag och prisbelönad miljöriktig fjärrvärme.
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1. Minigolfbanan (4aventyr.nu)
2. Oscarsparken – m/s Råsvalen (msrasvalen.se)
3. Café Oscar/Turistbyrån (0581-811 70) (lindesberg.se)
4. Resecentrum/Järnvägsstation
5. Energikällan med Actic (energikallan.se)
6. Lindesberg Arena (lindesberg-arena.se)
7. Badplats Loppholmarna
8. Lindessjön Runt (röd slinga på kartan) 

Att stad och landsbygd möts så vackert är en av Lindes-
bergs kvalitéer. Det tar vi vara på med vandringsleden 
Lindessjön runt. Den ena vyn överträffar den andra när 
man går runt sjön. En stadsnära vandringsled på 7 km 
alt. 9 km. En bra vandringsled för familjen med flera 
rast- och grillplatser, varav en har toalett. Bilden nedan 
visar utsikten från Parkudden. (lindesberg.se)

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15
16

17

9. Näsets Naturreservat
10. Badplats ”Lingon och Mjölk”
11. Badplats Pälsärmen
12. Flugfiske Svarttjärn (svarttjarn.se)
13. Tempelbacken Naturreservat
14. Lindesbergs Stugby (lindesbergsstugby.se)
15. Skateboard (lindesbergskateboard.se)
16. Plantmarknaden (plantmarknaden.com)
17. Masugnen (lindesberg.se/masugnen)
Blå slinga: Promenad Stugbyn–Lindesberg Arena

Runt Lindessjön finns 
mycket att se och göra

Tips!
Praktisk tag ut karta!



14 150581-886 66, Bergslagsvägen 3, Lindesberg

1 Frosths Konditori, 0581-104 11
2 Rest. KolGrillBar, 0581-130 46
3 Rest. Wokhouse, 0581-61 15 50
4 Rest. Pizz. Jalla Jalla, 0581-101 63
5 Pizz. Monte Carlo, 0581-137 84
6 Wienerkonditoriet, 0581-104 94
7 Pizz. Milano, 0581-180 01
8 Lindegården, 0581-136 73

9A Rest. Palmas, 0581-106 36
9B Bellas Pasta & Salladsbar, 0581-161 10
10 Linde Pizzeria, 0581-130 00
11 Kebabhuset, 0581-100 70
12 China Garden, 0581-105 65
13 Arenarestaurangen, 0581-73 91 01
14 Café 37:an, 0581-177 33
15 Rest. Bellman, 0581-175 18

16 Café Kingsgården, 0581-100 55
17 Café Lyktan, 0581-165 31
18 Rest. Fenix, 0581-151 15
19 Lindesbergs Stadshotell, 0581-124 50
20 Café Oscar, 0581-888 32
21 Restaurang Golfbiten, 0581-870 56
22 Café Lusthuset, 0581-101 75

Matglada Lindesberg 

I Lindesberg är det tätt mellan matställena så ingen skall behöva vara hungrig. Alldeles bredvid 
stugbyn finns Restaurang Golfbiten som serverar fin husmanskost och mycket annat.Vid 
Plantmarknaden 400 meter bort finns Café Lusthuset som även serverar enklare rätter.

Men tag gärna en promenad in till stan så hittar ni 
många restauranger.  Kartan visar var de finns. 
Smaklig måltid.
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Lindlövens IF
lindloven.com

Inredning, underkläder och bijouterier 
Mitt på Kungsgatan i Lindesberg!

Välkomna in till oss! 
Christina med personal

Kungsgatan 25   0581-120 80 
Vi finns även på stilochting.blogspot.com och på facebook!

Marknadens 
mest kompletta 

slipsystem

Har du skärpan?
Ett professionellt våtslipsystem ger minimalt slitage på dina verktyg 
då inget över� ödigt stål slipas bort. Du riskerar aldrig att stålet 
överhettas och förlorar härdningen. Samtidigt får 
du en välslipad egg som håller skärpan längre.

Besök oss på www.tormek.com

DBS-22
JIGG FÖR 
BORRSLIPNING

ÄVEN BORR!

Slipa alla dina eggverktyg 
till högsta skärpa!

Kristinavägen 49a, Lindesberg
Tel. 0581-77 77 00

www.lfbergslagen.se

Närhet till trygghet
Välkommen till oss på Kristinavägen 49 i Lindesberg. Här samlar vi allt under samma tak.

ERIK WIJKSTRÖM
0581-77 77 91                             

”Kom in och prata 
bolån och sparande 
med oss.”

MARIA KÄLLBERG
0581-77 77 03

MARIE NORRBACKA                            

0581-77 77 06

”Kom in och prata 
bolån och sparande 

MARIE NORRBACKA                            

MARIA KÄLLBERG
0581-77 77 03

”Försäkra bostaden  
hos oss.”
LOTTA RYDELL                           

0581-77 77 02

ANNELI KARLSSON                             

0581-77 77 01

Vi har Sveriges mest nöjda bankunder på privatmarknaden 
enligt Svenskt Kvalitetsindex 2011. Tidning Privata Affärer har 
också utnämnt oss till Årets Bank 2011.

Ge oss förtroendet att ta hand om dina bank- och försärings-
tjänster med trygghet och tillgänglighet i grunden.

CHRISTINA AXELSSON-STÅBY
0581-77 77 92                          

”Vi hjälper dig till en 
trygg bostadsa�är.”

Sett till sin folkmängd är Lindesberg en 
mycket framgångsrik idrottskommun. 
Här finns nyblivna svenska mästarinnor 

i volleyboll, handbollsherrar i allsvenskan, 
ishockeykillar och innebandykillar i div.1. 
Därtill räknas Lindesberg idag som Sveriges 
Judocentrum och tjejerna i Rytmisk gymnastik 
håller högsta Sverigeklass. 

Frövi Judo
www6.idrottonline.se/FroviJK-Judo

Stråssa gymnastikförening
strassagf.se

Sportiga Lindesberg

LIF Lindesberglif-lindesberg.se Wsk Lindesebrg
laget.se/wsklindesbergaherr
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Bageriet med egen tillverkning!

Måndag–fredag 07–18, lördag 08–15, söndag 11-16

 

 

 
• Kompletta installationer av 

värmelösningar. 

• Badrumsrenoveringar till fasta 
priser. 

• Elservice och elinstallationer. 

• Entreprenad. 

• Välsorterad Comfortbutik. 
 
 

 
Idrottsvägen 3, Lindesberg • 0581-836 40 

info@lindesbergsvvs.se • www.lindesbergsvvs.se 

Härligt musikliv. I Lindesberg Arena 
arrangeras årligen flera stora konser-
ter, bl a julkonserter med gästartister. 

Manskören Harmoni ger i april varje år sin stora 
Caprice, en häftig musikalisk show med kör, 
orkester och ett par toppartister. harmoni.nu

Lindesbergs storband är en högklassig orkester 
med inriktning på bl a jazz.

Lindesberg har många körer som ger olika 
konserter året runt. Här finns Linde Bergslags 
Kammarkör, damkören Ackvileja och kören Andra 
Ord. MÖG står för Musik Över Gränserna och 
har under många år sett till att de unga får spela 
och uppleva sin egen musik. 

Guldsmedshyttans Musikkår är en av landets 
få hemvärnsmusikkårer och anlitas ofta vid hög-
tidliga tillfällen. Kulturskolan Garnalia ser till att 
musikintresset väcks och utvecklas i tidig ålder. 

Bilsport
SHRA i Lindesberg (shra.nu) arrangerar årligen ett 
flertal stora dragracingtävlingar och i maj varje år 
äger den stora Vårmönstringen rum. Här samlas 
veteranbilar från stora delar av landet och på kväl-
len sker den berömda cruisingen mitt i centrala 
Lindesberg.

Under sommaren arrangeras bilträffar på flera 
platser i Lindesbergs kommun.

Travsport
På idylliska Fornaboda Travbana strax utanför 
Lindesberg, anordnas sommartid ett tiotal travtäv-
lingar. lindetrav.se

Digital biosalong
Här visas film fyra gånger i veckan och vid några 
tillfällen även teater på både scen och duk. Här 

kan man ha konferenser med senaste tekniken. 
Här kan visas Opera live, ex.vis från Metropolitan 
i New York.

upplevelserika Lindesberg
Rikligt med evenemang och aktiviteter hela året

Lindemarken hålls den tredje fredagen i 
september. En traditionell marknad med 
knallar och nöjesfält.  

Vinterspår, kommunens stora kulturhelg, 
anordnas alltid den första helgen i februari.

Kolla in aktuella händelser: 
upplevlindesberg.se 
lindesberg.se

Lindesberg tillsammans med Nora, Hällefors 
och Ljusnarsberg bildar norra Örebro län. 
Här finns mycket att upptäcka.  
Läs mer på bergslagen.se

FLER intRESSanta EVEnEManG

Vill du/ni bo i Lindesberg, 
Bergslagens huvudstad?

Kontakta oss så 
hjälper vi er att 
hitta det rätta bo-
endet för er.

Ni hittar oss på 
Kungsgatan 40 
eller når oss på 
070-253 61 31,  
alt 070-256 48 65.

Välkomna!

pantone 369
C:59 M:0 Y:100 K:7

pantone  Pro cyan
C:100 M:0 Y:0 K:0

Järnvägsgatan 12 • Lindesberg • 0581-10162 • www.elon.se

•  Sodastream kolsyremaskiner
• Byt din kolsyrepatron hos oss
• Stor sortering av smaker
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Få en perfekt
gräsmatta genom 
att göra - ingenting!

Copyright © 2012 Husqvarna AB (publ). 
All rights reserved.

www.husqvarna.se

Automower® 220AC
Pris inkl moms 20.800:-
220AC har en klippkapacitet på upp till 1800 m².

Automower® 230ACX
Pris inkl moms 25.900:-
230ACX har en klippkapacitet på upp till 3000 m².

Automower® 305
Pris inkl moms 14.900:-
Kompakt, elegant och
lämplig för gräsmattor på 
upp till 500 m².

Delbetala med
Husqvarnakortet.

Öppettider:
Måndag–fredag 10–18
Lunch 13–14
Lördag 10–13

Nya villatomter planeras i Frövi
Vid infarten till Frövi från Örebrohållet planerar kommunen att ta 
fram ett tjugotal nya attraktiva villatomter.
Frövi har goda kommunikationer och man kan nå Örebro på 15 
minuter med tåg. Ortens trevliga läge vid sjön Väringen bör locka 
såväl Örebroare som andra att flytta hit.

Välkommen till Lindesbergs kommun

Stripa Gruva är en av 
de äldsta och största 
järnmalmsgruvorna 
i Lindes bergslag. 
Sedan 2006 är 
den klassad som 
byggnadsminne. 
Där finns idag ett 
besökscentrum och 
man har  förbokade 
guidade visningar 
av området. Info ring 
0581-811 56.  
www.stripa.se

Besök vår fina Lindesberg Arena som rymmer 
allt från elitidrott, bowling, restaurang och andra 
evenemang. www.lindesberg-arena.se

Mysig shopping på hemmaplan
I Lindesberg finns ett brett utbud av affärsverksamhet. Det ger 
möjlighet att strosa runt och handla i en nära och mysig miljö. Du 
får tillgång till en bra personlig service med gångavstånd och fri 
parkering.

www.lindesberg.se
0581-810 00

Här finns gott om fritids- och kulturaktiviteter, det är nära  
till naturen och till världen utanför. 

m/s Råsvalen
Från Kyrkbryggan i 
Lindesberg gör M/S 
Råsvalen utflykter 
upp till sjön Råsvalen. 
www.msrasvalen.se

www.energikallan.se

Lätt att hitta hit

20 mil från Stockholm
4,5 mil norr om E18 i Arboga
4 mil norr om Örebro R50
30 min. med tåg och buss från 
Örebro

Fakta om Lindesberg

23.500 i kommunen (lindesberg.se)
9.000 i tätorten Lindesberg
1.000 anställda på axeltillverkaren 
för tunga fordon, Meritor  
(meritor.com)
700 anställda på Billerud Korsnäs 
Kartongbruk i Frövi (korsnas.com)
700 anställda vid Lindesbergs lasa-
rett (orebroll.se/lbglas)

Vi utvecklar Lindesberg

Var gärna med och utveckla Lindes-
berg. Tag kontakt med Lindesbergs 
Utvecklingsavd. 0581-810 00 vx eller 
utveckling@lindesberg.se
Upplev Lindesberg 
Telefon: 070-190 20 54
info@upplevlindesberg.se

Vad är det bästa 
med Lindesberg?

Patrik kretschman
– Det är att få bo i Bergslagens hjärta 
tillsammans med trevliga människor 
och närheten till skog, natur och 
sjöar.

ulla-Britt norgren
– Det bästa med Lindesberg är att vi 
har så bra möjligheter till rekreation 
och friluftsliv. Vi har ju dessutom 
allt. Ny fin arenahall, äventyrsbad, 
Actic gym, golfbana, idrottsgymna-
sium, lasarett. Jag är stolt och glad 
att jag lever och verkar i denna fina 
kommun.

Mattias Eriksson
– Det bästa med Lindesberg är alla 
härliga människor och alla duktiga 
föreningar samt naturligtvis vår lilla 
fina sjö, Lindessjön, mitt i stan.

Lindesberg – Bergslagens huvudstad

Broschyren Lindesbergs Stugby är utgiven 
av Lindesbergs Golfklubb 2012
Redaktion/annonsförsäljning:   
 Anders Svensson, 070-331 49 43
 Jan-Erik Fernkvist, 070-542 88 89
Foto:  Rolf Karlsson Bildmakarna 
 Stefan Leskinen (stora bilden s 4)
 Annika Lundin (skidspår s 6)
 svarttjarn.se. (p&t-fiske s 6)
 Marco Åkeson (Plantmarknad s 6)
 Jan Sahlén (konsertbild s 18) 
 Peter Tormod (innebandy s 16)
 Lindenytt.com (ishockey s 16)
 Anders Svensson (s 20)
Arkitekt: Kerstin Åkerstedt
Original/layout:
 Bildmakarna Rolf Karlsson AB
Kartor: BMB, Kerstin Åkerstedt, Metria
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Vad är frihet för dig?
Olika boenden har olika friheter. Den som hyr sin bostad gillar friheten att 
kunna ringa fastighetsskötaren och få en kran fixad utan extra kostnad, att 
slippa sköta trädgården och att slippa måla fasaden. 
Du och din livssituation avgör vad som passar dig och vad som är frihet.
Vi på LIBO vill erbjuda trygga, moderna bostäder för alla – få fler att upp-
täcka ett boende med många fördelar.
Vi vill utveckla boendeformen, anpassa den till morgondagens krav och 
förutsättningar. Ett av målen är att erbjuda våra hyresgäster större frihet. 
Individuell mätning av vatten- och energiförbrukning är en väg; en fantas-
tisk möjlighet att påverka sin boendekostnad och samtidigt ta miljöansvar.
Välkommen att prova friheten hos LIBO!

Hem för alla. Hela livet.

www.libo.se
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1. Klotens Fritidsby (kloten.nu)

2. Löa Bergsmansby (bergslagen.com)

3. Bergslagsleden (bergslagen.se)

4. Stripa Museum (stripa.se) 

5. Fornaboda Travbana (lindetrav.se)

6.  Dragracingbana (shra.nu)

7. Konstgräshall (laget.se/ifklindesberg)

8. Lindesbergs Lasarett (orebroll.se/lbglas)

9. Lindesbergs Stugby (lindesbergsstugby.se)
10. Paddling i Arbogaån (regionorebro.se)

11. Frövi Pappersbruksmuseum (froviforsmuseet.com)

12. Nostalgibyn (nostalgibyn.se)

13. Buddhistisk Stupa (lindesberg.se)

14. Forsränning (bergslagenforsranning.se)

15. Grimsö Forskningsstation (slu.se)

16. Sankta Annas Bränneri (facebook.com/sanktaannasbranneri)

17. PaintBall/Eventanläggning (batalj.se)

Utflyktsmål  
i Lindesbergs 
kommun
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ÅK NÅGRA MIL FÖR EN BRA BIL!

Bernt ErikssonBörje ErikssonMikael Löfroth Conny Bråthenwww.hugobil.se

märken under samma tak!
Subaru • Nissan • Mazda

3

Tips!
Tag med kartan!

15

FRÅn ÖREBRO

FRÅn GÄVLE/FaGERSta

FRÅn StOCkHOLM/aRBOGa

FRÅn FaLun/LudVika



Bergslagens Sparbank  
– din lokala partner!

Den lokala förankringen i Bergslagen är en av våra viktigaste 
hörnstenar. Här finns våra sju kontor, 70 medarbetare, ledningen, 
styrelsen och allt kapital. 

Vi är en modern och professionell bank som erbjuder dig alla  
tjänster du kan få hos storbanken – kombinerat med personlig 
service och lokal kundkännedom.

Besök oss på något av våra kontor så berättar vi mer om  
vårt erbjudande.

Bergslagens Sparbank – Sparbank och försäkring
www.bergslagenssparbank.se

Vi erbjuder även försäkringar!

Lindesberg

Storå

Kopparberg

Fellingsbro

Frövi

Nora


