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Byggboomen i Lindesberg fortsätter

Snart startar det
största projektet

S

Roger Sixtensson och Jan Sahlin,
vd och styrelseordförande för
FALAB/LIBO kan nöjda blicka tillbaka
på 2018. Det som gläder Jan Sahlin
mest är dock den nya brandstationen
som byggdes under hans tid som
styrelseordförande.

2

jöstaden Lindesberg växer snabbt numera. Under 2018 har flera stora byggprojekt blivit klara såsom Strandskolans nya
bostadsflyglar och utbyggnaden av Björkhagaskolan. Flera andra viktiga byggen är
också på god väg att färdigställas. Ett exempel är
Bergsparken, där det ska inrymmas bland annat
en ny vårdcentral och bostäder.
– Byggtakten är hög eftersom Lindesberg inte
bara behöver fler bostäder utan även bättre lokaler till skolor och andra samhällsviktiga ändamål.
Det menar Roger Sixtensson och Jan Sahlin, vd
respektive ordförande för Fastigheter i Linde AB
(FALAB) och dotterbolaget Lindesbergsbostäder
(LIBO).
De båda kommunägda bolagen har en
nyckelroll när det gäller att utveckla Lindesbergs
stad till en attraktiv och efterfrågad bostadsort
som också kan vara en ”motor” för övriga orter
i kommunen. FALAB äger och förvaltar skolor,
kontor och andra byggnader som hyrs av Lindesbergs kommun, men bygger även lokaler och
bostäder för kommunens behov. Bostäderna med
dess hyresrätter ägs av dotterbolaget LIBO. Eftersom LIBO är ett kommunägt bostadsbolag har
man ett särskilt ansvar för bostadsförsörjningen i
Lindesbergs kommun. Målet är att bidra till ökad
livskvalitet, inflyttning och integration genom ett
varierat utbud av bostäder.
De senaste åren har Lindesberg fått uppleva
en sällan skådad nybyggnation där staden bland
annat fått en efterlängtad evenemangshall –
Lindesberg Arena – och strax intill ett antal nya
höghus, varav två tillhör LIBO. Lika efterlängtad
var Lindesbergs nya brandstation som uppfördes
intill Meritor och som togs i bruk vid årsskiftet
2015–2016. Under 2018 kunde flera angelägna
projekt slutföras, bland annat utbyggnaden av
Björkhagaskolan, ridskolan vid Norslund och
det nya LSS-boendet Rönnliden. Vid Strandskolan kunde 20 hyresgäster flytta in i de nybyggda
bostadsflyglarna med utsikt över Lindesjön och
samma år gjordes en större renovering av bostäderna på Järnvägsgatan 6 i Frövi.
Flera av byggprojekten i Lindesberg har
blivit rejält uppmärksammade både i Sverige
och utomlands eftersom FALAB helt eller delvis
använt sig av träkonstruktioner. Det är inte bara

en återgång till de material som dominerade i
den forna trästaden Lindesberg utan också en
byggmetod som ger både miljö- och kostnadsmässiga fördelar.
– Alla projekt har, glädjande nog, kunnat
genomföras enligt budget och i flera fall till lägre
kostnader, tack vare bra projektledning och
duktiga entreprenörer. Det innebär att hyreskostnaderna kan hållas på en rimlig nivå för våra
hyresgäster i LIBO och för de kommunala förvaltningar som finns i FALAB:s lokaler. Det här
har sparat miljonbelopp åt Lindesbergs kommun,
förklarar Roger Sixtensson.
Han betonar att hyresgäster i LIBO:s äldre
bostadsbestånd inte på något sätt subventionerar
de nya lägenheterna i exempelvis Strandskolans
flyglar. Varje nytt bostadsprojekt egenfinansieras
till minst 10 procent av produktionskostnaden.
Sedan ska hyrorna från varje bostadsprojekt bära
kostnaderna utan tillskott från övriga fastigheter.
– Många tror att vi säljer ut skog och äldre
fastigheter för att klara nyproduktionen, men det
är inte den viktigaste anledningen. Skogsmarken
ska visserligen avvecklas på sikt men orsaken är
att FALAB vill fokusera på kärnverksamheten att
bygga och förvalta kommunens fastigheter. Försäljningen av 279 lägenheter till Akka Egendom
hösten 2018 var ett specialfall. Akka ville utöka
sitt bostadsbestånd i Lindesberg för att kunna
bygga upp en förvaltningsorganisation. LIBO bör
heller inte bli alltför dominerande på bostadsmarknaden. Det behövs privata hyresvärdar med
bra utbud av bostäder som kan vara ett komplement till LIBO, säger Roger Sixtensson.
Sedan 2011 är förre kyrkoherden Jan Sahlin
styrelseordförande i FALAB och i dotterbolaget
LIBO. Han avgick från dessa uppdrag vid bolagsstämmorna i maj 2019 och kan med viss tillfredsställelse blicka tillbaka på en ovanligt aktiv tid.
– Innan jag valde prästyrket arbetade jag som
byggnadsingenjör, bland annat vid Väsbyhem.
Jag har blivit imponerad av kompetensen inom
FALAB:s projektavdelning och då inte minst hur
man arbetar för att minimera kostnaderna under
byggnadens livscykel. De nya, vackra strandnära
bostäderna vid Strandskolan och den nya brandstationen är jag nog speciellt nöjd med. Däremot
har vi inte kommit så långt med utvecklingen av
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Frövi som jag hoppades. Med fler attraktiva bostäder i Frövi
kan säkert fler människor lockas att flytta från Örebro till vår
kommun. Pendlingsavståndet till Örebro är ju inte mer än 15
minuter, påpekar Jan Sahlin.
Trots alla nya bostäder som byggts råder det fortfarande bostadsbrist i Lindesberg. Bostadskön hos LIBO, som i
dagsläget uppgår till 1 450 personer, växer hela tiden eftersom
allt fler äldre villaägare vill slippa snöskottning och trädgårdsskötsel för att istället hyra en lägenhet, helst så nära stadskärnan som möjligt. LIBO har därför flera nya bostadsprojekt på
gång. Under 2019 kommer ett nytt affärs- och bostadshus att
stå klart utmed Kristinavägen, i kvarteret Bagaren där brandstationen låg tidigare. I november 2019 ska även Bergsparken
vara färdigbyggd. Det blir då två huskroppar; den ena med
30 lägenheter och den andra med plats till bland annat en ny
vårdcentral och lokaler till folktandvården. Den nuvarande
vårdcentralen vid Lindesjön kommer senare att omvandlas
till sjönära bostäder.
– LIBO har idag väldigt få lediga lägenheter, bara ungefär
en procent av bostadsbeståndet. Det borde egentligen vara
minst det dubbla för att vi ska kunna erbjuda tillfälliga bostäder vid renoveringar och för att hjälpa personer som akut
behöver en lägenhet. Målet är därför att nyproducera i genomsnitt 40 nya lägenheter per år, berättar Roger Sixtensson.
Det största projektet under de kommande åren handlar
emellertid inte om bostäder, utan om en hel ”skolstad” intill
ishallen i Lindesberg. Här byggs stadens nya högstadie
skola – Lindbackaskolan – som från hösten 2021 ska ersätta
Stadsskogsskolan. Brotorpsskolan ska samtidigt renoveras
och byggas ut så att den kan ta emot fler elever, bland annat
från Kristinaskolan då denna avvecklas. Särskolan får också
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nya lokaler i området. Utöver detta byggs ett produktionskök
som ska laga mat, inte bara till Lindesbergs skolor utan även
till vissa av kommunens äldreboenden.
– Totalt handlar det om en investering på 473 miljoner
kronor. Det blir därmed Lindesbergs största byggprojekt
sedan lasarettet och gymnasieskolan byggdes i början av
1960-talet, konstaterar Roger Sixtensson.
Det ekonomiska resultatet för 2018 blev ungefär som
budgeterat. FALAB redovisar en vinst på 10,3 miljoner kronor efter finansiella poster medan vinsten för LIBO slutade
på 64 miljoner kronor. För båda bolagen är det en avsevärd
resultatförbättring jämfört med året innan. En jämförelse
med 2017 blir emellertid missvisande eftersom LIBO dels
sålde delar av bostadsbeståndet till Akka Egendom, dels överförde kommunens äldreboenden till FALAB i början 2018 för
att kunna koncentrera sig på hyresfastigheterna.
Resultaten för FALAB och LIBO är i linje med budgeten
och Roger Sixtensson är försiktigt optimistisk när det gäller
de kommande åren.
– Under perioder med mycket nyproduktion kan resultatet pendla en hel del från ett år till ett annat. Det extremt
goda resultatet 2018 beror främst på den försäljning som
LIBO genomförde. Vår stora utmaning framöver är att intäktsökningar och effektiviseringar måste täcka de kostnadsökningar vi drabbas av varje år. Något som inte varit fallet de
sista åren.
– Vi ser dock ljust på utmaningarna. Den ekonomiska
förvaltningen ger en långsiktig trygghet. Både den tekniska
och ekonomiska förvaltningen har dessutom en hög ambitions- och kompetensnivå, konstaterar Roger Sixtensson.

Ledningsgruppen vid FALAB/LIBO samlad på bild; från vänster ekonomichefen Erik Andreen, vd Roger Sixtensson och fastighetschefen
Maria Fossen Lundborg.

Samtrimmad organisation
utvecklar FALAB och LIBO

F
Styrelsen för FALAB och LIBO under 2018 bestod av sju personer. Vid bordet sitter Magnus Storm, styrelseordföranden Jan Sahlin och vice styrelse
ordförande Anniette Lindvall. Bakom dem står Björn Pettersson, Hassan Abdi Bidar och Bengt Storbacka. Saknas på bilden gör Jan Marne.
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ALAB och LIBO är de största fastighetsägarna i Lindesbergs kommun. De båda kommunägda bolagen hade
i slutet av 2018 sammanlagt 115 fastigheter, däribland
40 bostadshus med 1 064 lägenheter. Marknadsvärdet
uppgick till 2,4 miljarder kronor. För att sköta fastighetsbeståndet och genomföra nya byggprojekt finns det en
liten, samtrimmad organisation med ett 30-tal anställda.
Fastigheter i Linde AB (FALAB) och dotterbolaget Lindebergsbostäder AB (LIBO) ingår båda i den kommunala
bolagsgruppen Linde Stadshus AB.
FALAB äger och förvaltar fastigheter såsom skolor, förskolor, äldreboende, brandstationer, kontor och andra lokaler som
kan behövas i kommunen. Dessutom skall FALAB, på uppdrag
av kommunen, bygga lokaler eller andra byggnader som kan
behövas för att utveckla kommunen.
LIBO äger och förvaltar fastigheter som huvudsakligen
innehåller hyresrätter. Som kommunägt bostadsbolag har
LIBO ett särskilt ansvar för bostadsförsörjningen i Lindesbergs
kommun. Bolaget ska bidra till ökad livskvalitet, inflyttning
och integration genom ett varierat utbud av bostäder. LIBO
kan idag erbjuda allt från små enrummare till radhuslägenheter med fem rum och kök. De flesta lägenheterna finns i Lindesberg, där efterfrågan även varit som störst de senaste åren.

Lägenheter finns dessutom i Guldsmedshyttan, Storå, Vedevåg,
Frövi och Fellingsbro.
All personal är anställd vid FALAB. Verkställande direktör
är Roger Sixtensson. Under honom finns det två enheter, dels en
avdelning för ekonomi och administration under ekonomichefen Erik Andreen, dels en teknisk avdelning som leds av fastighetschefen Maria Fossen Lundborg. I hennes ansvar ingår inte
bara fastighetsförvaltning utan även projekt- och energifrågor.
– Formellt är fastighetsförvaltning och drift separata
verksamheter med var sin förvaltare, men i praktiken har man
ett nära samarbete. Fastigheterna som FALAB och LIBO äger
har delats upp geografiskt i tre områden. Varje område har två
fastighetsansvariga och två driftansvariga som tillsammans
ansvarar för en grupp fastigheter. Det gör det möjligt att hålla
en bra service. Driften blir också mindre sårbar vid ledigheter
och sjukdomar, förklarar Maria Fossen Lundborg.
För nyproduktioner och större renoveringar har FALAB/
LIBO en projektchef, två projektledare och en projektsamordnare. Energifrågorna, som blivit allt viktigare även av kostnadsoch miljöskäl, hanteras av två energicontroller.
FALAB och LIBO skapar också arbete åt en mängd leverantörer, eftersom man beställer varor och tjänster till ungefär
40 miljoner kronor årligen. Det rör sig om allt från städning,
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När det uppstår något fel i de lokaler som ägs av
FALAB och LIBO är det oftast Marlene Ahl som tar
emot felanmälningarna.

Det här är personalen som sköter drift och förvaltning av de lokaler som tillhör FALAB och LIBO.
Stående från vänster syns Jonathan Liljedahl, Michael Andersson, Morgan Åsland, Fahria Ahmed
Shelkh, Elias Larsson, Mikael Åkergren, Kristoffer Johansson och William Svensson. Framför dem
finns Åke Bergqvist, Claes Eriksson, Dennis Åkergren, Magnus Carlsson, Hasse Östlind och Stefan
Frisk.

Vardagsrummet på Rönnliden är ljust och vackert färgsatt. Standarden på det nya LSS-boendet
gläder Anette Holm, Marika Jonsson, enhetschefen Cajsa Borup och Frida Svensson.
Det finns sex driftansvariga och lika många
fastighetsansvariga som sköter lokalerna hos
FALAB och LIBO. På bilden visar Per Gustafsson upp
den välutrustade bilen han använder i sitt jobb.

Rönnlidens hyresgäster har
eget garage till permobilen

D
För ekonomi och administration svarar Annelie Bergqvist, Wiveca Pitsch Persson, Veronica Hedrén,
Kristofer Andersson, Malin Virta, Inger Persson, Malin Brändström, Mona Persson, Annelie Nilsson
och Sandra Barkman.

snöröjning och gräsklippning till underhåll och reparationer.
FALAB tecknar löpande ramavtal med entreprenörer, oftast
tre leverantörer inom varje kategori.
– Under 2018 upphandlade vi fem stora byggprojekt och
av dessa gick fyra till lokala byggföretag. Det är en stor fördel
för konkurrensläget att det finns ett antal kompetenta byggföretag här i Lindesbergs kommun, säger Maria.
Hon är dock bekymrad över att LIBO under senare år
tvingats spara på det löpande underhållet av hyresfastigheterna. Orsaken är att förhandlingarna med den lokala hyresgästföreningen oftast slutat med otillräckliga hyreshöjningar. Vid
förhandlingarna om hyrorna för 2019 var parterna så oense
att Hyresmarknadskommittén fick kopplas in.
– Hyresnivån är avgörande för hur mycket vi kan avsätta
till underhåll i varje fastighet. Normalt borde LIBO lägga
närmare 20 miljoner kronor varje år på fastighetsunderhåll.
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Konstinköp till nybyggen hör till de mer annorlunda
uppdrag som fastighetschefen Maria Fossen
Lundborg får ta hand om. Till Björkhagaskolans nya
skolbyggnader inköptes konst för ungefär 700 000
kronor, bland annat skulpturen Saturnus som
skapats av Johan Paalzow.

För 2019 blir det bara ungefär 10 miljoner kronor, vilket bara
räcker till det allra nödvändigaste. Så här kan det förstås inte
fortsätta. Ett eftersatt underhåll kan till slut bli väldigt dyrt att
åtgärda, säger Maria Fossen Lundborg.
– Mitt jobb är annars otroligt roligt och stimulerande. Ingen dag är den andra lik. En dag kan det röra sig om knepiga
juridiska eller ekonomiska ärenden, nästa dag diskuterar vi
någon byggteknisk fråga eller konstinköp till en nyuppförd
byggnad. Viktigast är förstås att kunderna, dvs hyresgästerna
hos LIBO och FALAB, är nöjda med fastigheterna och oss
som hyresvärd.
– Under 2019 skickar LIBO ut en ny enkät till hyresgästerna. Jag hoppas att många fyller i enkäten så att vi får veta vad
vi är bra på och vad som kan förbättras, säger Maria Fossen
Lundborg.

Hyresgästerna på LSS-boendet Rönnliden har egen
ingång och dessutom ett litet garage där permobilen
kan laddas upp under natten. Ytterdörren, och de
flesta andra dörrar i byggnaden, har öppningsknappar
och slår inte igen ifall någon person råkar vara kvar i
dörröppningen. Dessa funktioner demonstreras på
bilden av Anette Holm och enhetschefen Cajsa Borup.

et nybyggda hyreshuset Rönnliden i Lindesberg
håller hög standard. Här erbjuds inte bara stora och
rymliga lägenheter med egen ingång. Det går också
att få hjälp med exempelvis matlagning, städning
och tvätt. Och permobilen kan köras in i ett eget
garage för att laddas under natten.
Det är dock inte alla som kan skaffa en bostad på Rönnliden.
De sex lägenheterna utgör nämligen ett så kallat LSS-boende.
Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar kunna erbjudas en speciellt anpassad
bostad. Det kan vara frågan om ett gruppboende, en servicebostad eller någon annan anpassade boendeform. Tanken är
att människor med olika funktionsnedsättningar ska kunna
leva och bo som i ett vanligt hem. I ett LSS-boende finns det
emellertid personal som hjälper till med vardagliga behov
som av- och påklädning, personlig hygien, tvätt och städning,
måltider, transporter till fritidsaktiviteter etc.
Det fanns tidigare 14 LSS-boenden i Lindesbergs kommun varav sju utanför staden; i Vedevåg, Frövi, Gusselby
och Guldsmedshyttan. Det fanns emellertid ett stort behov
av ett boende för personer med flerdubbla funktionshinder
och därför byggdes Rönnliden på en ledig tomt i hörnet av
Gusselbyvägen och Bondskogsvägen.
Byggnaden innehåller sex lägenheter med egen ingång,
privat uteplats och utanför ytterdörren finns även ett litet
garage där det går att parkera en permobil eller utomhusrullstol. Varje lägenhet är på 57 kvadratmeter med ett extra
stort badrum där även en duschsäng får plats. Lägenheterna
är också förberedda för taklyft ifall någon av hyresgästerna
behöver detta.

Från varje lägenhet går det att nå ett gemensamt vardagsrum med kök där de boende kan äta en bit mat, titta på teve
eller bara umgås. Matbordet är högre än normalt för att personer med rullstol ska kunna sitta bekvämt. Vardagsrummet
är smakfullt färgsatt och möblerat, och till hemkänslan bidrar
också en värmande braskamin.
Personalen på Rönnliden uppgår till tio personer på
dagtid och två under natten. Deras uppgift är att hjälpa de
boende med allt som behövs för att vardagen ska fungera.
Personalutrymmen med kontor, kök och vilrum finns i en
särskild del av Rönnliden.
– Alla insatser är individuellt anpassade och den enskilde
ska alltid delta vid alla hushållssysslor utifrån sin egen förmåga. Den som exempelvis själv vill laga sin mat, städa eller
tvätta sina kläder får självklart göra detta, påpekar enhetschefen Cajsa Borup vid socialförvaltningen.
Rönnliden skulle egentligen ha avskärmats från Gusselbyvägen av ett högt bullerplank. Men efter något mer detaljerade bullermätningar visade det sig att biltrafiken och järnvägen
inte var mer störande än att det räckte med ett bullerskydd
som 1,3 meter högt. Därför ser detta idag mer ut som ett
vanligt staket än som ett bullerplank.
LSS RÖNNLIDEN
Adress:
Entreprenör:
Kostnad:
Yta:
Start:
Färdigt:
Arkitekt:

Rönnbärsvägen 1 A-G
Lindesbergs Bygg AB
20 miljoner kronor
800 kvadratmeter
3 januari 2018
17 december 2018
ROOF
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Så här ser det ut i Björkhagaskolans nya idrottshall. Precis som i gamla
tiders gymnastiksalar används ribbstolar, bänkar och klätterrep i
undervisningen.

En flygbild över Björkhagaskolans nyuppförda byggnader, till vänster den
nya idrottshallen och till höger ”vingen” med de nya skollokalerna. I mitten
syns uteplatsen där eleverna kan välja på en rad aktiviteter under rasterna.

De två musiksalarna i det nya skolhuset är ljusa och välutrustade. Här sker
musikundervisningen för hela Björkhagaskolan.

Trygghet och gemenskap ska prägla Björkhagaskolan. Rektor Lena Warvne
visar upp en av de skyltar som påminner om detta.

Björkhagaskolan i Lindesberg har numera ett helt nytt skolhus i två våningar. Detta är utformat som en böjd ”vinge” och förenat med övriga skolbyggnader
genom en loftgång. Här finns det nio klassrum samt dessutom två musiksalar.

Nu kan Björkhagaskolan
välkomna ännu fler elever

L

indesbergs skolorganisation ska förändras i grunden de närmaste åren. Men Björkhagaskolan står väl
förberedd inför detta. Efter den utbyggnad som skedde
2018, med bland annat ett vingformat hus i två våningar, kan skolan ta emot betydligt fler elever. Dessutom
har Björkhagaskolan hunnit sjösätta en pedagogisk arbetsmetod som bygger på trygghet och gemenskap.
Björkhagaskolan är relativt ny. Den skapades vid millennieskiftet då ett antal hyreshus på Hagaberg gjordes om till
skollokaler, vilket på den tiden betraktades som ganska radikal
lösning. Men idag är det nog ytterst få som reflekterar över
vad klassrummen användes till tidigare. Den senaste om- och
tillbyggnaden, som genomfördes 2018, har också skapat en
skolmiljö som borde tilltala både elever och personal.
På området finns nu ett helt nytt skolhus i två våningar,
utformat som en böjd ”vinge” och förenat med övriga skolbyggnader genom en loftgång. I detta hus finns det nio klassrum för årskurserna 1–3 med personalrum, förråd, kapprum
och toaletter samt dessutom två musiksalar som används av
skolans alla elever.
– Eftersom Kristinaskolan snart ska avvecklas behöver
Björkhagaskolan ta emot fler elever. Det ska finnas drygt 500
elever här och eftersom vi redan tidigare var trångbodda är
det nya skolhuset väldigt välkommet. Det känns bra att våra
kommunpolitiker vill satsa på skolorna, säger Björkhagaskolans rektor Lena Warvne.
Personalen har före och under projekteringen haft möjligheter att delta i utformningen av det nya skolhuset. Avsikten
var att få lokaler som skapar möjlighet till lärande, trygghet
och gemenskap.
– Vi har nu ändamålsenliga lokaler som är anpassade efter
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den pedagogiska verksamhet vi bedriver. Varje årskurs har nu
sin egen avdelning med klassrum, grupprum och arbetsrum
för personalen. Det skapar en trygghet för eleverna och en
möjlighet för pedagogerna att organisera sig så att maximal
kunskapsutveckling sker, förklarar Lena Warvne.
För att Björkhagaskolan ska kunna ta emot fler elever
har matsalen utökats med ungefär 120 kvadratmeter och en
andra idrottshall har uppförts på området. Utemiljön har förnyats med en ny fotbollsplan, en multiarena och en rad andra
aktiviteter för eleverna. Infarten till skolan har likaså gjorts
om så att bussarna fått en särskild på- och avstigningszon
som är skild från övrig biltrafik. Vårdnadshavare, som kör
sina barn till skolan, har också fått en särskild fil där de kan
lämna och hämta barnen.
Totalt har projektet kostat 88 miljoner kronor.
– Vi är verkligen stolta över vår skola idag, sammanfattar
Lena Warvne.
Ett annat skolprojekt som kunde genomföras under 2018
var renoveringen av gymnasiesärskolan, närmare bestämt hus
H vid Lindeskolan. Samtidigt förändrades planlösningen så
att lokalerna nu är bättre anpassade till verksamheten. Kostnaden för detta projekt blev 6,5 miljoner kronor.

BJÖRKHAGASKOLAN
Adress:
Entreprenör:
Kostnad:
Yta:
Start:
Färdigt:
Arkitekt:

Björkhyttevägen 47
Lindesbergs Bygg AB
88 miljoner kronor
3 200 kvadratmeter
1 september 2017
30 december 2018
Sweco Karlstad

Projektavdelningen vid FALAB/LIBO har haft väldigt mycket att göra de senaste åren eftersom flera stora byggprojekt pågått samtidigt.
Under 2018 färdigställdes bland annat Björkhagaskolans utbyggnad, Strandskolans nya bostadsflyglar, ridhuset vid Norslund, LSS-bo
endet Rönnliden och renoveringen av Järnvägsgatan 6 i Frövi. De närmaste åren väntar fler utmaningar för projektledarna Jan Källberg
och Christer Palm, projektsamordnaren Jesper Almlöf och projektchefen Arne Larsson.
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De nya bostadsflyglarna mellan Strandskolan och sjökanten blev inflyttningsklara i januari 2019. Men arbetet med innergården var då inte helt klart.
Här ska hyresgästerna kunna umgås och besöka en gemensam bastu. Vid strandkanten ska det dessutom finnas ett soldäck och en brygga, som även
allmänheten har tillgång till.

Det är fantastiskt roligt att vi lyckades få den här bostaden. Det var ju så många som sökte just de här lägenheterna så vi trodde inte att vi hade någon chans,
säger Philip Gehrman och Matilda Antman-Morén. Den stora balkongen fungerar sommartid som ett extra rum och ger en sällsynt bra utsikt över Lindesjön.

Bedårande sjöutsikt från
Strandskolans nya flyglar

D

et tog lite tid, men tidigt på våren 2019 var de nya
bostadsflyglarna intill Strandskolan färdiga för
inflyttning. Därmed avslutades också ett av Lindesbergs mest segslitna bostadsprojekt. Mest nöjda med
detta var förstås de 20 hyresgäster som kunde flytta
in i ett av stadens mest attraktiva lägen, alldeles vid Lindesjöns strand. Flera av lägenheterna har en bedårande sjöutsikt
från sina balkonger.
De nybyggda bostäderna finns i kvarteret Gåsen, i södra
delen av Lindesbergs centrum. Det här är en stadsdel som
klarade sig ganska oskadd från den stora stadsbranden 1869
och den ger fortfarande en god bild av äldre tiders Lindesberg. Utmed Kungsgatan ligger den så kallade Strandskolan,
som varit folkskola, samskola, realskola och slutligen kulturskola innan undervisningen upphörde 2009. Skolan byggdes
om till bostäder under åren 2013–2014 och LIBO har sedan
dess elva lägenheter här.
Redan på ett tidigt stadium fanns det planer på att komplettera Strandskolans lägenheter med två bostadsflyglar utmed Kvarngatan och Trädgårdsgatan. Faktum är att det även
tidigare funnits två flyglar till skolbyggnaden. Den ena flygeln
innehöll vagnslider och en bostad för stadens lykttändare,
den andra flygeln toaletter och hönshus.
Byggplanerna blev emellertid rejält försenat av upprepade
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överklaganden från några närboende. Först sedan Mark- och
miljööverdomstolen gett klartecken kunde bygget av de två
husen inledas på senhösten 2017.
De bostadshus, som nu reser sig intill kanten av Lindesjön, innehåller 20 lägenheter fördelade på tre våningar. Det
något kortare huset utmed Kvarngatan har nio lägenheter
medan det norra huset utmed Trädgårdsgatan rymmer elva
lägenheter. Byggnaderna vilar på en stomme av korslimmat
trä; en byggteknik som blivit allt mer vanlig på senare tid.
Trä är tåligt, åldras väl och har inte minst stora miljömässiga
fördelar. Under lägenheterna finns ett bottenplan med bland
annat förråd och ett antal carportar för hyresgästernas bilar.
Bottenplanen är byggd med en stomme av betong för att husen ska kunna klara en eventuell översvämning, typ den som
inträffade under vårfloden i maj 1977.
Mellan huset finns det en innergård där hyresgästerna kan
umgås och en gemensam bastu ska också ställas i ordning.
Vid strandkanten kommer det dessutom att finnas ett stort
soldäck och en brygga, som även allmänheten har tillgång till,
berättar projektledaren Jan Källberg.
Eftersom planlösningarna skiljer sig åt mellan de båda
husen, så varierar storleken på lägenheterna. Tvårummarna
är lite drygt 60 kvadratmeter stora, medan trerummarna
mäter cirka 80 kvadratmeter. Den största lägenheten, en av

Tvårummaren som Philip Gehrman och Matilda Antman-Morén hyr är
mysigt möblerad sedan ungdomarna fått testa sina egna inredningsidéer.
Glaspartierna mot balkongen släpper in ordentligt med ljus till lägenheten.

Köket är kanske i minsta laget för en barnfamilj, men lagom för ett yngre
par. Det är dessutom välplanerat och ordentligt utrustat.

fyrarummarna, är 119 kvadratmeter. Alla lägenheter har
välutrustade kök. Disk- och tvättmaskin, torktumlare och
kaklade badrum finns förstås i alla lägenheter.
I en tvårummare högst upp i den södra byggnaden bor
Philip Gehrman och sambon Matilda Antman Morén. De
flyttade in i januari och stortrivs i sin ljusa, vackra lägenhet.
Planlösningen är öppen med stora glaspartier mot balkongen
som gör att lägenheten känns ovanligt rymlig. Den stora balkongen, som överblickar hela Lindesjön, går alldeles utmärkt
att använda som ett tredje rum. Både balkongen och rummen
är för övrigt smakfullt inredda av Philip och Matilda som
båda är mycket intresserade av heminredning.
Philip Gehrman arbetar vid pappa Bobby Gehrmans företag Lindesbergs Gummiverkstad, men så fort alla sommardäck blivit monterade är det bara rally som gäller. Philip är
nämligen av landets mest lovande rallycrossåkare. Han tävlar
i den tuffaste serien, den så kallade RallyX Nordic Supercar.
Från 2019 åker han i en nyinköpt Volkswagen Polo GTi
Supercar som utvecklar 625 hästkrafter. Dessutom tänker han
köra någon VM-tävling, så sommaren är rejält inbokad både
för honom och Matilda som brukar följa med till tävlingarna. Hon jobbar annars vid Bergslagens Sparbank och driver
tillsammans med tre tjejkompisar ett bolag som utvecklat en
prisbelönt mobilapp.

– Det känns skönt att kunna mellanlanda i vår nya, gemensamma lägenhet, säger Philip och Matilda. Ibland måste
man nypa sig i armen för att begripa att vi lyckades få den här
bostaden. Vi hade stått i kö länge hos LIBO, men det var ju så
många som sökte just de här lägenheterna så vi trodde inte att
vi hade någon chans.
– Lägenheten är helt perfekt för oss två. Här kommer vi
nog bo kvar länge!

STRANDSKOLANS FLYGLAR
Adress:
Kvarngatan 1, Trädgårdsgatan 2
Entreprenör:
Asplunds Bygg AB
Kostnad:
77,5 miljoner kronor
Yta:
3 000 kvadratmeter
Start:
1 december 2017
Färdigt:
30 juni 2019
Arkitekt:
Tina Wik Arkitekter AB
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– Det nya ridhuset är verkligen efterlängtat. Det säger Petra Holm, ordförande för Linde Ridskola, och ridläraren Mimmi Lindström.

Nya ridhuset vid Norslund
sätter fart på hästintresset?

A

lla är så glada och nöjda. Det blev ju till och med
bättre än vad vi tänkt oss!!
Det är med lätta steg som Petra Holm, ordförande
för Linde Ridskola, visar runt i det nya ridhuset
vid Norslund. Här har föreningens drömmar om
ett fullstort ridhus äntligen förverkligats efter tålmodigt eget
arbete samt bidrag från bland andra Allmänna arvsfonden
och Sparbanksstiftelsen Bergslagen. Stödet från Lindesbergs
kommunpolitiker har också varit viktigt i sammanhanget.
Det nya ridhuset och det stora tält som Linde Ridskola
tidigare använde för ridlektioner och tävlingar står bara ett
stenkast från varandra, men skillnaden är ändå milsvid.
Tältet var kallt och dragigt under vinterhalvåret och det
fanns många andra brister. Den nya anläggningen är däremot
välutrustad och försedd med fullstor ridbana på 64 gånger 22
meter. Det skulle därmed vara möjligt för Linde ridskola att
arrangera nationella tävlingar någon gång i framtiden.

– Så långt har vi inte vågat tänka ännu, utan vi tar ett steg
i taget. Men det är klart att vi nu kan hålla fler och större
tävlingar. Det betyder mycket för klubbens ekonomi, menar
Petra Holm.
Hon och övriga eldsjälar i Linde Ridskola har kämpat
i flera år för att få tillgång till ett riktigt ridhus. Sommaren
2016 föll en stor pusselbit på plats då Allmänna arvsfonden
beviljade ett bidrag på nästan 5,5 miljoner kronor. Senare
har föreningen fått en miljon kronor från Sparbanksstiftelsen
Bergslagen fördelat på fyra år och 395 000 kronor från Örebro läns idrottsförbund. Pengarna har Linde Ridskola använt
för att betala sin del av byggkostnaden, som sammanlagt
slutade på 21 miljoner kronor.
– Vi är väldigt tacksamma för alla bidrag och för att kommunpolitikerna trott på oss. Det blir jättebra att föreningen
i fortsättningen hyr ridhuset från kommunen, säger Petra
Holm.

Det nya ridhuset vid
Norslund är uppfört i
två våningar och är cirka
2 000 kvadratmeter stort.
Det mesta upptas av
ridhallen, där det även
finns en stor läktare.
Byggnaden är ansluten
till fjärrvärmenätet
och ridhallen håller en
konstant temperatur på
12 grader.
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Det nya, rödfärgade ridhuset vid
Norslund är uppfört i två våningar och är
cirka 2 000 kvadratmeter stort. Det mesta
upptas av ridhallen, där det även finns en
stor läktare för besökande publik. Resten
utgörs av kontor och personalutrymmen.
Trappor och hiss leder upp till övervåningen där det finns en cafeteria med altan
i söderläge. Ridhuset är välförsett med
omklädningsrum och duschar samt helt
tillgängligt även för barn och vuxna med
funktionshinder.
Ridhallen är utrustad med ett auto
matiskt bevattningssystem som går igång
på natten, en effektiv ventilationsutrustning och belysning som lämpar sig för
både träning och tävlingar. Byggnaden är
ansluten till fjärrvärmenätet och ridhallen håller en konstant temperatur på 12
grader. I sargen, som omger ridbanan,
finns utdragbara förrådslådor där man kan
förvara hinder och annan utrustning.
– Under projekteringen har vi försökt
hämta goda idéer från andra ridanläggningar i Sverige, men allt har inte gått
att överföra till Lindesberg. Det blev till
exempel för dyrt med den träfasad vi först
hade tänkt oss. Detta var ett roligt projekt.
Sådana här ovanliga uppdrag får man
antagligen bara en gång i livet, säger projektledaren Christer Palm på FALAB.
Linde Ridskola har idag 180 medlemmar. Av dessa deltar ungefär 130 stycken
– de flesta flickor – i de lektioner som hålls
av föreningens två ridlärare. Dessutom har
man en anställd stallskötare. Det nya ridhuset leder troligen till att fler ungdomar i
Lindesberg börjar intressera sig för hästar
och ridning. Det hoppas förstås också
Petra Holm.
– I det nya ridhuset finns nu övernattningsrum för 8–10 ungdomar, vilket gör
att vi kan hålla fler ridläger här. Ett sådant
läger är redan planerat till veckorna 26 och
27 i sommar.
– Vi ser gärna också att fler föreningar
använder ridhuset och dess utrymmen.
Här finns till exempel ett fint konferensrum och ridhallen kan användas till mycket, inte bara till ridlektioner och tävlingar,
menar Petra Holm.
RIDHUS NORSLUND
Adress:
Norslundsvägen 10
Entreprenör:
MA Byggnads AB
Kostnad:
21 miljoner kronor
Yta:
2 100 kvadratmeter
Start:
1 november 2017
Färdigt:
3 december 2018
Arkitekt:
ROOF

Hyresgästerna på Järnvägsgatan 6 i Frövi kan glädja sig åt en totalrenoverad fastighet. Det
blev både ljusare och trevligare, säger Henrik Edlund och Camilla Wernkvist som på bilden
leker med barnen Annie och Verner.

Gammalt hyreshus i Frövi
blev renoverat till nyskick

D

et var inte bara i Lindesberg som FALAB och LIBO
genomförde stora byggprojekt under 2018. På våren
kunde man också avsluta
en genomgripande renovering av
fastigheten på Järnvägsgatan 6 i Frövi.
I praktiken bor hyresgästerna numera
i ett nytt hus. Det mesta i huset är
nämligen utbytt och dessutom har två
hissar installerats.
Renoveringen av fastigheten på
Järnvägsgatan 6, som inleddes 2017,
var något som hyresgästerna länge
väntat på. Eftersom byggnaden uppfördes i mitten av 1960-talet fanns det
många brister som behövde åtgärdas såsom dålig ventilation, dragiga
fönster, gammal köks- och badrumsutrustning, återkommande stopp i
fastighetens avlopp med mera. Även
de affärslokaler som finns i samma
hus behövde rustas upp.
Hyresfastigheten, som har 22
lägenheter, uppvisar efter renoveringen ett helt annat utseende. Den gamla
tegelfasaden hade nämligen tjänat ut
och har ersatts av en tilläggsisolering
med ytskikt av fibercementskivor. Mot
innergården finns två nyinstallerade
hissar och på taket tronar ett fläktrum
som styr husets ventilation. Utemiljön har också förnyats med sandlåda,
fjädergungor och annan lekutrustning
för barnen.
Hyreslägenheterna på Järnvägs-

gatan 6 är relativt små; de största är
trerummare. I en av dessa bor Henrik
Edlund och Camilla Wernkvist
tillsammans med de snart treåriga
tvillingarna Annie och Verner.
– Det känns riktigt bra att få
lägenheten rustad. Köket och badrummet var inte i bästa skick tidigare,
säger Henrik. Nu är det också mycket
ljusare och trevligare efter ommålningen och de nya tapeterna. Vi borde
kanske söka oss en ny lägenhet eftersom barnen växer och behöver mer
plats. Men vi trivs bra här och efter
den renovering som gjorts känns det
inte lika angeläget att flytta.

RENOVERING FRÖVI
Adress:
Järnvägsgatan 6
Entreprenör:
Anderberts Bygg AB
Kostnad:
52 miljoner kronor
Yta:
3 400 kvadratmeter
Start:
1 februari 2017
Färdigt:
30 mars 2018
Arkitekt:
Byggstatik AB
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Kontors- och bostadshuset på Kristinavägen 12 ligger på den plats där
Lindesbergs gamla brandstation fanns tidigare. På grund av dagens
bullerregler blev det ungdomslägenheter på husets övervåning. Bullret är
dock inte mer besvärande än att dessa hyresgäster kan njuta av antingen
en balkong mot Kristinavägen eller en altan mot järnvägen.

– Här kommer jag att trivas. Det säger Noel Lagnelius när han gör ett besök i sin blivande lägenhet på översta våningen i det nybyggda huset på
Kristinavägen 20. Han tar snart studenten från judogymnasiet på Lindeskolan och tänker nu satsa helhjärtat på judon med Lidesberg som bas.

Bergsparken och Lindbacka
största projekten under 2019

F

ör FALAB och dotterbolaget LIBO var 2018 något
av ett rekord med ovanligt många påbörjade och
färdigställda byggprojekt. Men byggtakten minskar
inte under 2019. Det är nu som Lindbackaskolan ska
börja uppföras och snart står också Bergsparken färdig
med såväl hyreslägenheter som lokaler för bland annat en ny
vårdcentral. Det nya kontors- och bostadshuset på Kristinavägen är dessutom redan klart för inflyttning. Stadsbilden i
Lindesberg fortsätter alltså att förnyas i rask fart.
När Lindesbergs nya brandstation, som nu finns intill
Meritor på det norra industriområdet, började byggas fanns
det planer på att den tidigare tomten i kvarteret Bagaren
skulle bli platsen för ett nytt bostadshus. Det visade sig dock
att bullret från järnvägen och trafiken på Kristinavägen var
alltför starkt, så det blev istället kontorslokaler i två plan samt
tolv lägenheter på övervåningen. Eftersom dessa lägenheter
endast har 35 kvadratmeters golvyta gäller andra bullerregler.
– Det finns ett stort behov av små, billiga ungdoms
lägenheter i Lindesberg och därför bestämde vi oss för att
satsa på den här idén. Till lägenheterna hör ett sovloft på
cirka tio kvadratmeter som ingår i hyran, därutöver förråd
samt antingen altan eller balkong. Lägenheterna blev väldigt
efterfrågade och alla var fördelade långt före inflyttningen,
berättar LIBO/FALAB:s projektchef Arne Larsson.
En av de ungdomar som lyckades få en lägenhet på Kristi-
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navägen 20 är Noel Lagnelius från Borlänge. Han har studerat
vid judogymnasiet på Lindeskolan och tillhör judolandslagets
utvecklingstrupp U21. Till meriterna hör både SM- och NMguld i viktklassen –73.
– Jag har bestämt sig för att stanna i Lindesberg efter min
studentexamen för att kunna fortsätta träna och utvecklas
tillsammans med mina skolkamrater och de duktiga ledarna.
Lindesberg är dessutom en trivsam och lagom stor stad. Jag
har redan fått ett jobb och lägenheten passar mig perfekt,
säger Noel Lagnelius.
Den gamla brandstationen i kvarteret Bagaren avvek kraftigt från stadsbilden i övrigt eftersom det var en ganska låg
byggnad med stora, öppna ytor på framsidan. Det nya huset
på Kristinavägen 20, som har en ljus färgsättning, anknyter
istället väl till den kringliggande bebyggelsen. Husets lokaler
var från början var avsedda för en verksamhet i staden som
behövde bättre utrymmen. När planerna skrinlades valde
FALAB och LIBO att flytta sitt eget kontor till platsen. Man
disponerar ungefär 1 600 kvadratmeter, fördelade på två
våningar. Det tidigare kontoret på Banvägen ska hyras ut eller
säljas.
Ytterligare en hyresgäst finns sedan våren 2019 i kvarteret
Bagaren. I hörnet mot Norra Torggatan huserar numera Låsoch Säkerhetsspecialisten.
Sedan en tid tillbaka pågår också ett annat stort bygge i

Lågt i tak. Men jag får säkert in både säng och skrivbord, konstaterar Noel
Lagnelius när han gör ett besök i sin blivande lägenhet och mäter upp
sovloftet.

På Kristinavägen 20 finns numera även kontorslokaler för FALAB och LIBO.
En trevligt inredd entré välkomnar besökarna.

Utmed Banvägen pågår redan bygget av Bergsparken. Två stora byggnader länkas samman med en inglasad innergård. Byggnaden närmast järnvägen ska
användas av Region Örebro för vårdcentral, folktandvård och barnavårdscentral. Bottenplanet i den andra byggnaden tänker FALAB hyra ut till bland annat
dagrehab och en restaurang medan de tre översta våningarna med totalt 30 hyreslägenheter disponeras av LIBO.

centrala Lindesberg, nämligen Bergsparken. Namnet syftar
dels på att byggnaderna ligger vid foten av Kyrkberget, dels
att det välkända företaget Berg & Co fanns i detta kvarter en
gång i tiden.
Utmed Banvägen uppförs två byggnader som länkas samman med en inglasad innergård. När allt är klart i slutet av
2019 ska byggnaden närmast järnvägen användas av Region
Örebro för vårdcentral, folktandvård och barnavårdscentral. Bottenplanet i den andra byggnaden tänker FALAB

hyra ut till bland annat dagrehab och en restaurang medan
de tre översta våningarna disponeras av LIBO. Där blir det
30 lägenheter, varav tre fyrarummare. Resten blir två- eller
trerummare.
– Bergsparken blir därmed något så ovanligt som en
tredimensionell fastighetsbildning, konstaterar projektchefen
Arne Larsson.
Arkitekten bakom Bergsparken, Olov Gynt vid White
Arkitekter i Västerås, har hämtat ganska mycket inspiration
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Området för Lindesbergs nya högstadieskola ser för närvarande ut som en stort grustag. Men här ska snart Lindbackaskolan ta form med nya, ändamåls
enliga undervisningslokaler som ersättning för den uttjänta Stadsskogsskolan. Samtidigt sker en stor renovering och utbyggnad av Brotorpsskolan strax
intill. På den stora bilden till höger gör projektchefen Arne Larsson en inspektionsrunda vid ett annat pågående byggprojekt, Bergsparken vid Banvägen i
Lindesberg.

från naturen. De båda byggnaderna uppförs till största delen
i trä och fasaden täcks med panel av röttålig sibirisk lärk.
Takbeläggningen är av sedum, alltså en modern variant av
forna tiders torvtak. Taken har stora ljusinsläpp mot innergården och lutar in mot mitten, vilket säkert förvånat många
förbipasserande. Men denna konstruktionslösning ska inte ge
några problem, enligt de som ansvarar för byggprojektet.
– För säkerhets skull är avrinningen överdimensionerad.
Regn- och smältvatten kommer att rinna mycket snabbt från
taket och ut ur byggnaderna, förklarar Arne Larsson.
De 30 lägenheterna förenas av loftgångar som löper
utmed varje våningsplan. Planlösning är relativt öppen och
inredningen är stilren. Det blir exempelvis parkettgolv i
alla rum och kaklade badrum med både tvättmaskin och
torktumlare. Stora balkonger mot Kyrkberget och fönster mot
innergården gör lägenheterna ljusa och trivsamma.
Inflyttningen beräknas ske i januari 2020.
Innergården som åtskiljer de båda byggnaderna utformas
som en vinterträdgård med många växter, bland annat flera
växtväggar. Innergården, som håller +15 grader som svalast,
ska vara öppen för besökare under dagtid. På kvällen är den
emellertid bara tillgänglig för de boende i Bergsparken.
Direkt söder om Bergsparken byggs ett parkeringsgarage i
två plan med plats för ungefär 200 bilar. Garaget ska användas av de boende i Bergsparken, personalen vid regionens
verksamheter och av besökare till de två byggnaderna, men
även av pendlare som behöver parkera bilen i närheten av
Resecentrum. Garaget kommer att ha laddstolpar för elbilar
och solceller på taket som försörjer byggnaden med el.
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Intill ishallen Lindehov pågår nu också stadens största
skolprojekt sedan gymnasieskolan uppfördes på 1960-talet.
Här bygger FALAB en ny högstadieskola som ska ersätta
Stadsskogsskolan från hösten 2021. Den nya skolan, som
fått namnet Lindbackaskolan, omfattar fyra stora byggnader
med en total yta på 17 700 kvadratmeter. Här ska ungefär 650
elever bedriva sina studier. Särskolan får också nya lokaler i
området.
I projektet ingår även ett produktionskök som ska kunna
leverera ungefär 3 000 portioner om dagen till Lindesbergs
skolor och äldreboenden. Två nya idrottshallar, en konstgräsplan och nya löparbanor blir det också. Lindehov får
samtidigt en ny cafeteria.
Dessutom ska Brotorpsskolan renoveras och utökas för
att kunna ta emot betydligt fler elever, totalt ungefär 450
stycken, vilket blir nödvändigt när Kristinaskolan avvecklas.
I fortsättningen ska staden bara ha två skolor för årskurserna
F-6, nämligen Brotorpsskolan och Björkhagaskolan.
De båda skolprojekten beräknas kosta totalt ungefär 470
miljoner kronor.
Vad som ska hända med Stadsskogsskolan när den läggs
ner är inte bestämt, men däremot talar allt för att Kristinaskolan snart byggs om till bostäder. Det samma gäller den
nuvarande vårdcentralen i kvarteret Bägaren, som alltså
utryms när Bergsparken blir klar. På planeringsstadiet finns
dessutom bostäder i den östra delen av Rådhuskvarteret, där
det bland annat fanns en telegrafstation en gång i tiden.
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ENERGI och MILJÖ

Så här kan du spara energi
 Lägenheten ska, enligt hyresavtalet med LIBO, ha en

 Andra spartips är att vädra snabbt, att bara ta en kort

grundtemperatur på 21 grader. Dessutom ingår 385 liter

dusch istället för att bada samt att inte spola toaletten i

tappvarmvatten per kvadratmeter lägenhetsyta och år. I

onödan.

de lägenheter där el ingår i hyran är grundförbrukningen
satt till 35 kWh per kvadratmeter och år.

 Individuell mätning och debitering har införts
för de flesta lägenheter, vilket innebär att ökad eller

 Diskmaskin och tvättmaskin bör köras så välfyllda
som möjligt, och köksfläkten ska stängas av när den inte
behövs eftersom den drar ut värmen.

minskad förbrukning jämfört med normalvärdena

 Den som vill spara el bör använda lågenergilampor

märks på hyresavin följande månad. Även till synes små

och släcka lamporna när man lämnar rummet. Det är

förändringar ger faktiskt effekt.

också bra att stänga alla elektroniska apparater med off-

 Om exempelvis värmen i lägenheten sänks med en

knappen, alltså inte bara knäppa av med fjärrkontrollen.

grad minskar värmeförbrukningen med 5 procent, räknat
på ett helt år.
De flesta hyresgäster hos LIBO har sedan några år tillbaka individuell mätning av värme, varmvatten och el. Enbart genom att vara sparsam med varm
vattnet går det att spara flera hundralappar varje månad, konstaterar Sara Lindberg och Fredrik Petersson som båda arbetar som energicontroller vid
FALAB/LIBO.

Sparande hyresgäster kan visa
vägen till energismart boende

H

yresgästerna hos Lindesbergsbostäder AB – LIBO –
kan sedan en tid tillbaka påverka sin hyra genom att
försöka minska den egna energiförbrukningen. Det
innebär också att varje hyresgäst faktiskt kan göra
en aktiv insats för landets miljöarbete. Systemet
med individuell mätning och debitering av el, värme och
varmvatten utökas under 2019 till betydligt fler hyreshus och
omfattar snart hela LIBO:s fastighetsbestånd.
– Vi behöver minska energiförbrukningen rejält och
även bli kvitt alla fossila bränslen. Hyresgästernas bidrag har
då ganska stor betydelse, menar energicontrollerna Fredrik
Petersson och Sara Lindberg.
Fastigheter i Linde AB (FALAB) och dotterbolaget LIBO
bedriver sedan flera år ett omfattande arbete för att minska
energiförbrukningen i fastigheterna. Målsättningen är inte
bara att spara pengar utan också att minska bolagens miljö
påverkan. Flera projekt har också väckt viss uppmärksamhet,
såsom höghusen vid Ålkilsbacken i Lindesberg som var länets
första Svanen-märkta byggnader.
De fyra lågenergihusen, som 2010 uppfördes i Frövi, var
likaså ett lyckat pionjärprojekt. Här används, förutom fjärrvärme, också värmeväxlare som återvinner inomhusvärmen
i de ovanligt välisolerade husen, med andra ord den värme
som alstras av de boende själva samt deras apparater, belysning och vitvaror. Energiförbrukningen är blygsamma 45
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kWh per kvadratmeter och år, vilket är ungefär en tredjedel
av energibehovet i ”vanliga” lägenheter.
Sedan hösten 2018 deltar LIBO i Allmännyttans Klimat
initiativ, ett gemensamt upprop som startats av Sveriges
Allmännytta, SABO. De medverkande bostadsbolagen tänker
bli helt fossilfria till 2030 och vid samma tidpunkt också ha
minskat energianvändningen med 30 procent jämfört med
förbrukningen 2007.
Det låter som en tuff utmaning, men faktum är att LIBO
och FALAB redan nått ganska långt på vägen till en klimat
smart framtid.
– Varken FALAB eller LIBO använder speciellt mycket
fossilt bränsle numera, påpekar Sara Lindberg. Uppvärmningen sker till största delen med fjärrvärme från Linde Energi.
Ett viktigt steg togs 2018 när hyresfastigheterna i Guldsmedshyttan fick fjärrvärme. Tidigare värmdes dessa fastigheter upp
med pelletspannor och olja användes som spetsvärme vid
speciellt kalla vinterdagar. Under våren kopplas även Storåskolan och äldreboendet Grönboda till fjärrvärmen.
– Den el som LIBO och FALAB köper från Linde Energi
är förnyelsebar; den produceras alltså med sol, vind eller
vatten. Fjärrvärmen från Linde Energi har redan idag låga
koldioxidutsläpp och man jobbar hårt med sitt miljöarbete
för att sänka utsläppen. Inom några år är det också troligt att
våra fordon körs på fossilfria drivmedel.

I de fastigheter som tillhör LIBO och FALAB finns ett
stort antal mätpunkter där man fortlöpande kan följa förbrukningen av energi och vatten. Varje månad har Sara Lindberg
uppföljningar tillsammans med driftansvarig personal för att
justera in fastigheterna. Ibland påträffas riktiga ”energislukare” som kylanläggningen i Lindesbergs nya brandstation. Den
gick ständigt på full effekt på grund av en trasig givare innan
detta upptäcktes.
– För vissa kanske detta verkar märkligt då det är en helt
ny anläggning. Men det tar faktiskt ett tag att lära känna en ny
byggnad, konstaterar Sara Lindberg.
De många mätpunkterna behövs förstås också för att
hyresgästerna hos LIBO ska kunna spara energi på egen hand.
Individuell mätning och debitering av värme, varmvatten och
el startade i liten skala 2008 och omfattar numera huvuddelen
av LIBO:s bostadsbestånd. Under 2019 ska ytterligare 400
lägenheter få varmvattendebitering, bland annat de på Björkhyttevägen, Siggebohyttevägen och Granvägen i Lindesberg.
Systemet byggs ut fortlöpande, bland annat när bostäderna
renoveras. I alla nyproducerade bostäder finns systemet installerat från början.
– Systemet med individuell mätning och debitering är
ytterst en rättvisefråga. Den hyresgäst som vill ha någon grad
varmare i lägenheten bör också betala för det, men andra miljömedvetna hyresgäster som försöker spara energi ska premieras med lägre hyra. Den som bor i en normalstor lägenhet kan
spara flera hundralappar varje månad genom att vara försiktig
med varmvattnet, förklarar Fredrik Petersson.
Energiförbrukningen i de fastigheter som tillhör FALAB
och LIBO har minskat med ungefär 11 procent om man jämför
med 2007. Det återstår alltså ganska mycket till målet, som alltså är en besparing på 30 procent till 2030. Men det kan finnas
skäl till optimism eftersom nya tekniska lösningar håller på att

utvecklas. Solenergianläggningar, med solpaneler och lagring
av strömmen i batterier, är särskilt intressant just nu.
– Sedan tidigare finns det tre installationer på Lingonvägen, Lindeskolan och Gamla Kirurgen, vilka tillsammans har
en effekt på 112 kW. Under 2019 startar ett pilotprojekt i det
nybyggda huset på Kristinavägen 20, där den gamla brandstationen fanns förut. Denna anläggning ska ge 30 KW som
lagras i ett litiumbatteri. Om den nya batteritekniken fungerar
bra tänker vi prova den också på andra fastigheter, berättar
Fredrik Petersson.
Även det pågående byggprojektet Bergsparken ska utrustas
med solceller; närmare bestämt placeras dessa på det nya parkeringsgaraget längs Banvägen. Den nya Lindbackaskolan ska
förses med drygt 500 solceller som tillsammans får en effekt
på 130 kW och Lindesberg Arena är förberedd för en lika stor
anläggning. Batterilagring kan bli aktuellt på dessa platser om
pilotprojektet på Kristinavägen får ett bra utfall. Totalt tänker
FALAB och LIBO installera solenergianläggningar med en
effekt på ungefär 312 kW under åren 2019–2022, vilket alltså
totalt skulle ge ungefär 425 kW. Med dagens energipriser motsvarar detta en årlig besparing på nästan 500 000 kronor.
Tanken är att solenergianläggningar ska installeras vid alla
byggnader som nyproduceras av FALAB eller LIBO i framtiden, där detta är praktiskt möjligt.
– Det händer väldigt mycket nu och därför är det mycket
spännande att arbeta med energifrågorna. Genom Allmännyttans Klimatinitiativ ingår vi dessutom i ett stort nätverk
tillsammans med ungefär 150 andra kommunala bostadsbolag runt om i Sverige. Där vi kan vi utbyta erfarenheter och
tipsa varandra om lämpliga energilösningar, förklarar Fredrik
Petersson.
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EKONOMISK REDOVISNING FALAB

EKONOMISK REDOVISNING LIBO
Avkastning på totalt kapital i %

FALAB
2018*

2017

2016

3,40

1,65

2,55

Antal

Yta, kvm

Antal

Yta, kvm

Antal

Yta, kvm

1,10

1,70

Bostäder

44

2 890

6

721

5

620

0,55

0,85

Lokaler

140

150 302

83

124 254

72

123 302

'-

'-

Totalt

184

153 192

89

124 975

77

123 922

Fastighetsbestånd

Ekonomi

2018*
Tkr

2017

Kr/kvm

Tkr

2018

!

Tkr

Kr/kvm

INTÄKTER
3 026

1 047

434

602

2 640

4 258

Hyresbortfall Bostäder

-314

-109

-38

-52

-51

-0

Hyresrabatt Bostäder

-

-4

-6

-

-

Hyresbortfall Lokaler
Garage/P-plats

155 199

1 033

120 990

974

116 311

943

-342

-2

-38

-0

-521

-4

70

58

8 791

57

8 097

65

10 788

87

Övriga hyresgästsintäkter

2 516

16

1 792

14

-

-

Övriga intäkter

21 429

140

17 087

137

16 773

135

SUMMA INTÄKTER

190 377

1 243

148 378

140,00

0,00

1 187

145 940

-1,00
2018

2017

2016

1 178

-27 907

-182

-28 564

-229

-28 925

-233

DRIFTKOSTNADER

2016

-5 443

-36

-2 840

-23

-2 464

-20

!

-12 607

-82

-7 216

-58

-3 532

-29

Uppvärmning

-23 011

-150

-17 570

-141

-16 542

-133

Vatten/sophantering

-3 010

-20

-1 562

-12

-1 261

-10

Långfris9ga skulder i förhållande 9ll
anläggnings9llgångarnas bokförda värde,
uppgick 9ll 78,02% för 2018.

Fastighetsförsäkringar

-1 048

-7

-838

-7

Marknadsföring

-3 671

-24

-195

-2

2,20

-247

-2

Bilar/leasing

-2 844

-19

-3 078

-25

1,65

-5 162

-42

2,55

-259

-2

-504

-4

1,10

-325

-3

1,70

Personalkostnader

-23 802

-155

-24 013

-169

0,85

Övriga driftkostnader

-21 684

-142

-11 402

-192 0,55 -20 991
-91
'- -11 845

SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER

-125 285

-818

-97 782

-782

65 092

425

50 597

2018

DRIFTNETTO

2017

Avskrivningar imm. tillgångar

-44

-0

-

-

Avskrivningar byggnader och markanläggningar

-34 908

-228

-25 054

-200

Avskrivningar inventarier

-4 547

-30

-2 988

-24

Nedskrivningar

-5 000

-33

-7 850

-63

3,00

210,00

-

-

140,00

-23 882

-193

Jämförelsestörande poster

RÖRELSERESULTAT

-44 499

-

20 593

-290

-

134

-35 892

-2 625

12 080

-287

-1,00

-1 855

-15

-28 185

-227

Räntekostnader
Borgensavgift

-435

2018

2017

2016

17

-10 200

-67

-14 045

-112

-119

-1

-119

-1

75,50
73,75
72,00

81

!

-119

2018

-1

FINANSNETTO

-10 310

-67

-14 147

RESULTAT EFTER FINANSNETTO

10 282

67

-2 067

-17

13 346

450,00

2018

2017

2016

108

*Då fastighetsbeståndet är en ögonblicksbild per 2018-12-31 blir nyckeltalen kr/kvm
missvisande då det under året skett förvärv. Detta innebär att för vissa av ytorna har man
inte haft hyresintäkterna för hela året. Således blir måttet kr/kvm missvisande.

2018

2017

2016

6,60
6,33

5,78

2018

!

2017

2016

Soliditet i %

83,00
2017

Långfris9ga skulder i förhållande 9ll
anläggnings9llgångarnas bokförda värde,
uppgick 9ll 93,36% för 2018.

15,75

5,25

2018

!
2016

Eget kapital plus obeskaFade reserver e,er
avdrag för uppskjuten skaF i förhållande 9ll
balansomslutningen, uppgick 9ll 22,56% för
2018.

1 426

125 344

1 428

123 126

2018*

2017

2016

Tkr

Kr/kvm

Tkr

Kr/kvm

1 175

85 049

1 007

80 809

971

-29

-1 964

-23

-1 784

-21

-242

-4

-386

-5

-361

-4

18 819

1 323

49 636

1 215

48 984

1 229

-418

-29

-348

-9

-300

-8

-8

-1

-106

-3

-85

-2

1 678

1 748

-

1 724

-

-

7 529

93

771

6

1 308
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SUMMA INTÄKTER
2018

2017

104 076

1 282

134 400

1 072

130 295

1 058

-13 851

-171

-14 966

-119

-20 385

-166

-62

2016

Fastighetsskötsel

-6 892

-85

-7 854

-63

-7 578

15,75

Reparationer

-4 068

-50

-5 246

-42

-3 337

-27

10,50

Uppvärmning

-15 949

-197

-20 538

-164

-20 518

-167

Vatten/sophantering

-6 835

-84

-7 916

-63

-7 442

-60

Fastighetsförsäkringar

-293

-4

-2 407

-19

-954

-8

-98

-1

-3 900

-31

-3 232

-26

21,00

5,25
'2018

!

Marknadsföring
2017
2016

-0

-0

-12

-0

-69

-1

-1 130

-14

-2 849

-23

-2 280

-19

-169

-2

-182

-1

-189

-2

Övriga driftkostnader

-16 957

-209

-22 424

-179

-25 301

-205

SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER

-66 243

-816

-88 294

-704

-91 285

-741

DRIFTNETTO

37 833

466

46 106

368

39 010

317

Avskrivningar inventarier

-787

-10

-994

-8

-1 035

-8

-22 344

-275

-21 878

-175

-18 721

-152

-

-

-4

-0

-20

-0

Nedskrivningar

-40 233

-496

-80 474

-642

-

-

SUMMA AV- OCH NEDSKRIVNINGAR

-63 363

-781

-103 350

-825

-19 776

-161

Jämförelsestörande poster

101 195

1 247

-

-

-

-

RÖRELSERESULTAT

75 665

932

-57 244

-457

19 234

156

0

FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER
Resultat från andelar i konc.ftg.

2

0

-

-

4

131

2

89

1

136

1

Räntekostnader

-14 306

-176

-15 175

-121

-14 629

-119

Borgensavgift

-1 842

-23

-1 294

-10

-1 548

-13

FINANSNETTO

-16 015

-197

-16 380

-131

-16 037

-130

RESULTAT EFTER FINANSNETTO

59 650

735

-73 623

-587

3 197

26

Ränteintäkter

10,50

'-

2017

81 160

21,00

2016

22,50

2018

39 864

1 073

5,50

85,75

!

'-

86

6,05

Dri,neEo före avskrivningar i förhållande 9ll
fas9gheternas bokförda värden, uppgick 9ll
6,54% för 2018.

2018

40 845

Direktavkastning i %

2016

7,50

20

2017

OmsäEnings9llgångar minus varulager i
förhållande 9ll korMris9ga skulder, uppgick 9ll
530,20% för 2018.

30,00

15,00

!

5,50

!

Avskrivningar byggnader och markanläggningar

'-

!

88,50

Soliditet i %

90

5,78

Avskrivningar imm. tillgångar

150,00

91,25

Dri,neFo före avskrivningar i förhållande 9ll
fas9gheternas bokförda värden, uppgick 9ll
6,41% för 2018.

14 229

AV- OCH NEDSKRIVNINGAR

300,00

94,00

!

83 262

53

2016

Kassalikviditet i %

Resultat e,er ﬁnansneEo i förhållande 9ll eget
kapital inklusive obeskaEade reserver e,er
avdrag för uppskjuten skaE, uppgick 9ll
39,78% för 2018.

0,00

1 342

600,00

Belåningsgrad i %
2016

2017

Långfris9ga skulder i förhållande 9ll eget
kapital, uppgick 9ll 3,77 gånger.

-52,50

2,00

Långfris9ga skulder i förhållande 9ll
-113 anläggnings9llgångarnas
-11 220
-91 bokförda värde,
uppgick 9ll 78,02% för 2018.

2016

-35,00

4,00

-90
2017

2018

!
2017

-70,00

1

-11 182

'-

2018

2016

Personalkostnader

1,75

'-

!

Hyresrabatt Bostäder

2017

Bilar/leasing
Eget kapital plus obeskaEade reserver e,er
avdrag för uppskjuten skaE
i förhållande 9ll
Skadegörelse/självrisker

3,50

-17,50

6,00

Belåningsgrad i %
0

6,05

2016

7,00

17,50

8,00

79,00

0 77,25

9

2017

SkuldsäEningsgrad

35,00

Direktavkastning i %

84 499

78 642

Soliditet i %
2018

!

52,50

OmsäFnings9llgångar minus varulager i
förhållande 9ll korMris9ga skulder, uppgick 9ll
146,13% för 2018.

24 719
199
Resultat e,er ﬁnansneFo i förhållande 9ll eget
kapital inklusive obeskaFade reserver e,er
för566
uppskjuten198
skaF, uppgick 9ll 2,90%
97 avdrag24
för 2018.

FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER
Ränteintäkter

-53 922

2016

1 336

DRIFTKOSTNADER

Avkastning på eget kapital i
%
2017

66 931

-1 924

Övriga intäkter

83,00

Rörelseresultat e,er avskrivningar plus
ﬁnansiella intäkter i förhållande 9ll
balansomslutningen, uppgick 9ll 10,08% för
2018.

2018

!

Yta, kvm

1 020

Bostäder

Dri,neEo före avskrivningar
i förhållande 9ll
FASTIGHETSKOSTNADER
fas9gheternas bokförda värden, uppgick 9ll
Underhåll
6,54% för 2018.

5,25

2018

!

0,00

!

-21

2016

70,00

'-

SUMMA AV- OCH NEDSKRIVNINGAR

2017

Antal

85,75

12,00
9,00
6,00
3,00
'-3,00
-6,00
-9,00

280,00

2,00
1,00

2016

Yta, kvm

Hyresbortfall Bostäder

Övriga hyresintäkter

6,33

Långfris9ga skulder i förhållande 9ll
anläggnings9llgångarnas bokförda värde,
uppgick 9ll 93,36% för 2018.

Kassalikviditet i %

-

4,00

2017

Dri,neFo före avskrivningar i förhållande 9ll
fas9gheternas bokförda värden, uppgick 9ll
6,41% för 2018.

Långfris9ga skulder i förhållande 9ll eget
kapital, uppgick 9ll 3,24 gånger.

Avkastning på eget kapital i %
AV- OCH NEDSKRIVNINGAR

2018

!

Avkastning på totalt
kapital i %

2018

!

6,60

88,50

'2016

2016

94,00

SkuldsäFningsgrad

-92 171
-744
Rörelseresultat e,er avskrivningar plus
ﬁnansiella intäkter i förhållande 9ll
balansomslutningen, uppgick 9ll 1,31% för
405
53 769
434
2018.

2017

Belåningsgrad i %

3,40

-96

2018

Antal

Kr/kvm

Garage/P-plats
Direktavkastning
i%

Resultat e,er ﬁnansneEo i förhållande 9ll eget
kapital inklusive obeskaEade reserver e,er
avdrag för uppskjuten skaE, uppgick 9ll
39,78% för 2018.

0,00
2017

Reparationer

!

-70,00

2016

Yta, kvm

Tkr

Lokaler
OmsäEnings9llgångar minus varulager i
Hyresbortfall
Lokaler
förhållande 9ll korMris9ga
skulder, uppgick
9ll
530,20% för 2018.
Hyresrabatt Lokaler

91,25

Fastighetsskötsel

Skadegörelse/självrisker

2018

!

-52,50

2,00

2018

-876
-7 totalt kapital i %
Avkastning på

'-

2017

Antal

INTÄKTER

300,00
150,00

4,00

Ekonomi

450,00

35,00

!

2016

2018*

Kassalikviditet i %
600,00

-35,00

6,00

79,00
77,25
75,50
73,75
72,00

2016

'-

8,00

Belåningsgrad i %

2017

2017

Lokaler
Långfris9ga skulder i förhållande
9ll eget
Totalt
kapital, uppgick 9ll 3,77 gånger.

-17,50

Direktavkastning i %

Resultat e,er ﬁnansneFo i förhållande 9ll eget
kapital inklusive obeskaFade reserver e,er
avdrag för uppskjuten skaF, uppgick 9ll 2,90%
för 2018.

2018

52,50

2016

OmsäFnings9llgångar minus varulager i
förhållande 9ll korMris9ga skulder, uppgick 9ll
146,13% för 2018.

'-

!

2017

Bostäder

!

17,50
2018

!

1,00

FASTIGHETSKOSTNADER
Underhåll

70,00

2,00

'-

Avkastning på eget kapital i
%

210,00

Fastighetsbestånd

1,75

Rörelseresultat e,er avskrivningar plus
ﬁnansiella intäkter i förhållande 9ll
balansomslutningen, uppgick 9ll 10,08% för
2018.

Kassalikviditet i %

3,00

3,50

2018

!

LIBO

5,25

2016

280,00

-

Övriga hyresintäkter

2017

Långfris9ga skulder i förhållande 9ll eget
kapital, uppgick 9ll 3,24 gånger.

4,00

SkuldsäEningsgrad
7,00

12,00
9,00
6,00
3,00
'-3,00
-6,00
-9,00
2018

!

Avkastning på eget kapital i %

Bostäder

Lokaler

2016

Rörelseresultat e,er avskrivningar plus
ﬁnansiella intäkter i förhållande 9ll
balansomslutningen, uppgick 9ll 1,31% för
2018.

2016
Kr/kvm

2017

Avkastning på totalt
kapital i %

SkuldsäFningsgrad

2,20

2017

2016

Eget kapital plus obeskaEade reserver e,er
avdrag för uppskjuten skaE i förhållande 9ll
balansomslutningen, uppgick till 20,25%
för 2018.

*Då fastighetsbeståndet är en ögonblicksbild per 2018-12-31 blir nyckeltalen
kr/kvm missvisande då det under året skett försäljningar i beståndet. Detta innebär
att bolaget under året har haft hyresintäkter för ytor som inte fanns kvar vid årsskiftet.
Således blir måttet kr/kvm missvisande.

21

66

FASTIGHETSBESTÅND FALAB /LIBO

56

46

Guldsmedshyttan / Storå

LIBO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Lindesberg

Bottnarna 5
Brodalen 12:14
Bågen 8
Bägaren 2
Guldsmedshyttan 8:58
Guldsmedshyttan 11:40
Gåsen 7
Haga 15:3
Hagaberg 9:2
Hagaberg 11:5
Hagaberg 11:7
Hagaberg 15:6
Hornet 2
Kvarnbacken 1:72
Kvarnbacken 2:2
Kyrkberget 15:1

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

56

Kyrkokvarteret 20
Kyrkokvarteret 21
Lejonet 5
Lejonet 6
Mariedal 1:14
Pilen 9
Rudan 2
Rudan 12
Rådhuskvarteret 5
Skottbackarna 7:23
Torp 1:107
Torp 22:2
Torp 22:5
Torp 23:9
Tredingen 1:3
Väduren 18

57

55

11

58

20

54

42

10
52

44

12
43 41

19

3
53

2
41

15

12

6

2

40

23
3

5

FALAB

31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Bagaren 10
Brodalen 10:10
Brodalen 22:6
Bromsen 9
Dalkarlshyttan 1:31
Dalkarlshyttan 1:34
Dalkarlshyttan 1:39
Dalkarlshyttan 1:40
Frövi 11:2
Frövi 11:3
Guldsmedshyttan 3:74
Guldsmedshyttan 7:10
Guldsmedshyttan 50:15
Guldsmedshyttan 69:5
Guldsmedshyttan 90:2
Gusselby 2:41
Haga 12:4
Hagaberg 3:22
Hagaberg 9:5
Hagaberg 16:1
Hatten 3
Hästen 12
Jungfrun 1
Kajen 5
Kvarnbacken 1:64
Kvarnbacken 1:166
Kvarnbacken 1:177
Kvasta 3:5
Kvasta 4:3
Kvasta 4:7
Kvasta 5:13
Kyrkberget 1:4
Kyrkberget 15:7

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Kyrkberget 15:9
Kyrkberget 17:7
Kyrkberget 18:2
Kyrkberget 18:4
Lejonet 10
Lejonet 17
Lindesby 1:74
Lindesby 5:2
Lindeshyttan 3:9
Lindeshyttan 5:6
Lindeshyttan 7:8
Mariedal 22:1
Norslund 1:13
Näsby prästgård 1:16
Näsbybacka 26:7
Näsbybacka 38:3
Ramshyttan 4:102
Rockhammar 2:9
Sköndal 2:8
Sköndal 3:18
Stadsskogen 2:7
Stadsskogen 2:11
Stadsskogen 15:16
Storå 1:5
Stora 3:3
Torp 16:6
Tredingen 15:3
Vargen 5
Vargen 8
Vargen 9
Väduren 30
Väduren 31
Ånäs 1:26

9

18

11 14

60
13

34
16
36
35
37

33

13
4
61 63
21 64
24
62
65
1
32
4 23
24 17 18
25 1
22

32
8
17

19

20 38
7 39
22
5

7

6

Gusselby

8

Vedevåg
16
14

27

26
25
15

26

Ramsberg

Frövi
21

Fellingsbro

45

Rockhammar

29
30

50

31
28

51

59
27

9 10
29 30
28
48
49
47

22

23

M

ed den här populärversio
nen av årsredovisningen för
2018 vill vi tacka vår ägare
Lindesbergs kommun samt hyres
gäster, lokalanvändare, leverantörer
och våra samarbetspartners för det
gångna året. Nu arbetar vi för att
göra även 2019 till ett riktigt bra år
för oss alla!
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