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Största skolbygget blev fjäder i hatten för FALAB/LIBO

Nu väntar ytterligare projekt 
på Hagaberg och Stadsskogen

Det byggs väldigt mycket i Lindesberg sedan några 
år tillbaka, vilket säkert de flesta noterat. Även det 
kommunägda fastighetsbolaget FALAB och dotter-
bolaget LIBO har genomfört en rad stora byggen, 
inte minst den nya Lindbackaskolan som invigdes 

hösten 2021. De närmaste åren torde bli minst lika intensiva 
eftersom FALAB/LIBO drar igång stora ombyggnadsprojekt 
på Hagaberg och Stadsskogen.

– Lindbackaskolan kan vi här i Lindesberg verkligen 
vara stolta över. Skolan är inte bara modern och vacker. Den 
är också ett bevis på att Lindesberg numera har flera lokala 
byggfirmor som klarar att genomföra riktigt stora projekt 
i rätt tid och till utlovat pris, konstaterar Roger Sixtensson 
och Jonas Bernström, VD respektive styrelseordförande för 
FALAB/LIBO. 

Fastigheter i Linde AB (FALAB) och dotterbolaget 
Lindesbergsbostäder AB (LIBO) har en central roll för 
kommunens lokalbehov och för den långsiktiga bostadsför-

sörjningen. FALAB har till uppgift att äga, förvalta och bygga 
fastigheter såsom skolor, förskolor, äldreboenden, brandsta-
tioner och andra lokaler som kommunen behöver. Ett bra 
exempel på detta är alltså den nya Lindbackaskolan som 
invigdes hösten 2021.

LIBO, som äger och förvaltar ungefär 1 100 hyreslägen-
heter i Lindesbergs kommun, har under senare år haft en 
omfattande nyproduktion. Det finns nämligen ett stort behov 
av nya bostäder, framför allt i centrala Lindesberg. Visserli-
gen har nya lägenheter skapats på Bytesgatan och i kvarteret 
Bägaren sedan Folktandvården och Lindesbergs vårdcentral 
flyttat till helt nya lokaler i Bergsparken, men det räcker inte 
långt när ungefär 2 200 personer står i bostadskö.

Två omfattande bostadsprojekt har faktiskt redan påbör-
jats. Den nu nedlagda Stadsskogsskolan och kringliggande 
mark ska enligt planerna omvandlas till nya bostäder och ett 
äldreboende. Troligen kommer här också att att inrymmas en 
mängd andra verksamheter. Snart börjar också en omfattande 

VD / STYRELSEORDFÖRANDE

– Vi har i styrelsen en 
bra dialog om den 
framtida inriktningen, 
och det är nödvändigt 
eftersom det finns 
många angelägna 
projekt som väntar 
de närmaste åren. 
Det förklarar 
Jonas Bernström, 
styrelseordförande i 
FALAB/LIBO.
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renovering av bostadsområdet Hagaberg, vars äldsta delar 
uppfördes för 50 år sedan. Projektet, som fått namnet Framti-
dens stadsdel i Lindesberg, genomförs i etapper och omfattar 
även en del nya bostadshus.

– Framtidens stadsdel är ett projekt som lär pågå i flera år 
och som baseras på en fortlöpande dialog med hyresgäster, 
arkitekter, föreningsliv, kommunala förvaltningar och diverse 
myndigheter. Syftet är att skapa en stadsdel som är hållbar 
utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv. De 
insatser som vi gör i Hagaberg ska komma till nytta inte bara 
för dagens hyresgäster utan även för kommande generationer, 
säger Roger Sixtensson.

Lindesbergs kommun behöver dessutom ytterligare 
förskolor, äldreboenden och LSS-boenden inom de närmaste 
åren. Lindesbergs kommunfullmäktige har därför nyligen 
utökat kommunens maximala borgensåtande till 3,7 miljar-
der kronor. Det mesta av borgensramen är avsett för FALAB/
LIBO.

Styrelseordförande i FALAB/LIBO är sedan tre år tillbaka 
Jonas Bernström. Han är mycket nöjd med det arbete som 
bedrivs i styrelsen. 

– Jag själv har lärt mig väldigt mycket om fastighetsför-
valtning och byggekonomi under de här åren, och det samma 
gäller nog även de övriga styrelseledamöterna. Styrelsen har 
ett stort engagemang i verksamheten och vi har en bra dialog 
om den framtida inriktningen, säger Jonas Bernström. 

En grannlaga uppgift för styrelsen är att prioritera bland 
alla viktiga byggprojekt som FALAB/LIBO planerar att 

genomföra i framtiden. Det finns nämligen angelägna projekt 
även utanför Lindesberg, bland annat i Frövi där flera hundra 
nya arbetstillfällen skapas de närmaste åren vid Hinsebergs 
kvinnoanstalt och vid den nya tomtat- och räkodlingen. Det 
skulle alltså behövas fler bostäder i Frövi och LIBO har även 
förslag på lämpliga områden som kan bebyggas. Arbetet med 
nya detaljplaner har dock gått trögt. 

 – Det är som ett stort pussel. Men det saknas ännu flera 
bitar, sammanfattar Jonas Bernström.

Det ekonomiska resultatet för 2021 blev ungefär som 
förväntat. Moderbolaget FALAB redovisar en vinst på 13,5 
miljoner kronor efter finansiella poster, medan det i prak-
tiken blev ett nollresultat för LIBO. Den främsta orsaken är 
otillräckliga hyreshöjningar som som inte bidrar till de senas-
te årens kraftigt ökade kostnader, menar Roger Sixtensson.

– Verksamheten inom LIBO kan inte finansieras på 
annat sätt än genom hyresintäkter. Men under lång tid har 
Hyresgästföreningen vägrat att förhandla utifrån våra lokala 
förutsättningar i Lindesberg och istället har hyresnivån fått 
avgöras av av Hyresmarknadskommitén/oberoende ordföran-
de. Vi behövde höja hyrorna med 3,5 procent, men utfallet 
blev istället 2,05 procent från 2022. 

– Vår underhållsbudget har i praktiken varit oförändrad i 
tio år trots kraftigt ökade kostnader. Tack vare en kompetent 
personal, som kunnat hitta smarta besparingar, har vi ändå 
lyckats ge våra hyresgäster en god boendemiljö. Men utveck-
lingen är oroande, framhåller Roger Sixtensson.

– De insatser som 
vi tänker göra 
i Hagaberg de 
närmaste åren ska 
komma till nytta 
inte bara för dagens 
hyresgäster utan 
även för kommande 
generationer. Det 
framhåller Roger 
Sixtensson, VD 
för FALAB och 
dotterbolaget LIBO.
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VÅR ORGANISATION

Medarbetarindex 92,1 %

Engagemang & motivation 91,4 %

Kompetens 93,8 %

Effektivitet 91,4 %

Branschen rör sig i spannet 83,1 % till 93,5 %.  
Branschmedelvärdet är 87,9 %.

Branschen rör sig i spannet 84,8 % till 93,8 %.  
Branschmedelvärde 89,8 % .

Branschen rör sig i spannet 81,0 % till 94,4 %.  
Branschmedelvärde 88,5 %.

Branschen rör sig i spannet 84,9 % till 96,2 %.  
Branschmedelvärde 89,8 %.

VÅR STYRELSE
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Fika och trevliga samtal  
på våra bostadsgårdar

Under hösten 2021 började LIBO 
med gårdsträffar för hyresgäs-
terna. Fyra coronasäkra träffar 
kunde hållas ute i friska luften 
vid fyra bostadsområden. Först 

ut var Centralvägen i Frövi. Därefter följde 
kvarteret Gåsen, Kungsgatan och Bytes-
gatan i Lindesberg. Uppslutningen från 
hyresgästerna var god och det blev bra 
diskussioner, både om trivseln i den egna 
lägenheten och om bostadsområdet som 
helhet. 

Tanken med gårdsträffarna är framför 
allt att träffas och att umgås. Samtidigt 
är det ett bra forum för hyresgästerna att 
diskutera frågor kring den egna bosta-
den. Gårdsträffen i Frövi var samtidigt en 
containerdag. Många passade därför på att 
slänga möbler och andra större grovsopor. 
De tre träffarna i Lindesberg hade god 
uppslutning med 20–30 personer per träff. 
Man drack kaffe och samtalade om allt 
från soprum till problem med hundar som 
rastades på området. 

Hyresvärden LIBO representerades av 
Per Gustafsson, Mathias Fredén, Fahria 
Ahmed, Jonathan Liljeblad, Michael 
Andersson, William Svensson, Dennis 
Åkergren, Annelie Bergqvist samt Malin 
Sjöholm i olika kombinationer. 

– De hyresgäster vi mött på gårdsträf-
farna trivs generellt väldigt bra med sitt 
boende, konstaterar Malin Sjöholm. Man 
uppskattar också att vi besöker området på 
det här sättet. Gårdsträffarna är ett enkelt 
och trevligt sätt för våra hyresgäster att 
träffa både grannarna och oss från LIBO.

Fler gårdsträffar kommer ordnas 
under 2022.

Containerdag  
i  Frövi

5/10
G årdsträf f  
k var teret  

G åsen

27/10
G årdsträf f  

Bytesgatan/  
Kungsgatan

24/11
G årdsträf f  

Bytesgatan/  
Kungsgatan

11/11

Gårdsträffarna för hyresgäster har blivit mycket uppskattade. Den här bilden togs vid en gårdsträff 
på Ålkilsbacken våren 2022.
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ÅRET SOM GÅTT

J A N F E B M A R A P R M A J J U N

Invigning!

Vid skolstarten i augusti 
2021 kunde Lindbackaskolan 

tas i bruk, och en lördag 
i november bjöds det på 

skolinvigning. 

Framtidens stadsdel 
Sedan våren 2020 har det pågått 
en analys av bostadsområdet 
Hagaberg. Detta arbete har 
utmynnat i ett förslag på hur 
bostadsområdet skulle kunna 
se ut i framtiden. Beslut om 
Hagabergs renovering väntas 
under 2022. 
Sidan 8–9

Storpremiär för Lindbackaskolan 
Lindbackaskolan smygstartade redan i december 2020 
då tillagningsköket och navet – den centrala delen av 
byggnaden med kontor och särskola började användas. Vid 
terminsstarten i augusti 2021 öppnade skolan upp för hela 
verksamheten. 
Läs mer på sidan 12–17
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J U L AU G S E P O K T N O V D E C

Nya sjönära bostäder 
Sommaren 2021 var det inflyttning i de nya 
bostäderna på Bytesgatan 1 i Lindesberg. 
Här låg tidigare Lindesbergs vårdcentral 
innan den flyttade in i Bergsparken. Vi har 
träffat Moa Persson och Albin Livén, som 
skapat sitt gemensamma hem i en av de 
nya lägenheterna.
Sidan 18

Svenska trähus gör  
succé utomlands  
Utställningen Woodlife Sweden 
turnerar just nu runt i världen för att 
uppmärksamma svensk träarkitektur. 
Bland de drygt 40 byggnader som visas 
i utställningen ingår Bergsparken i 
Lindesberg. 
Sidan 19
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HAGABERG - FRAMTIDENS STADSDEL

Under 2020 startade FALAB/LIBO det största pro-
jektet i bolagets drygt 30-åriga historia. Drygt 400 
lägenheter på Hagaberg (Björkhyttevägen och Ling-
onvägen) ska renoveras och byggas om. Avsikten 
är att skapa en stadsdel som är attraktiv och hållbar 

inte bara för människor utan även för samhället i stort och för 
vår gemensamma miljö. Projektet kan förhoppningsvis även 
utveckla bolagets sätt att arbeta tillsammans med den kom-
munala organisationen och med dem som bor på området.

FALAB/LIBO har ambitionen att renoveringen av bo-
städerna på Hagaberg ska bli hållbar utifrån flera aspekter, 
berättar företagets VD Roger Sixtensson. 

– Utgångspunkten är förstås de boendes fysiska och soci-
ala miljö. Men förhoppningsvis kan vi även hitta smarta och 
innovativa lösningar för energieffektivisering, miljöhantering, 
teknik och inte minst ekonomi. Vi har som kommunägt 
bostadsbolag ett stort ansvar när det gäller att bygga bostäder 
som människor faktiskt har råd att hyra. 

Bostäderna på Björkhyttevägen och Lingonvägen är en 
del av det så kallade miljonprogrammet som skapade ett stort 
antal bostäder i Sverige under åren 1965–1975. Från statligt 
håll ville man minska bostadsbristen och samtidigt höja 
bostadsstandarden. Större delen av Hagaberg uppfördes när 
Volvo – nuvarande Meritor – startade en fabrik i Lindes-
berg för tillverkning av bakaxlar till tunga fordon. Dåtidens 
byggnadsteknik var lämplig för att uppföra många bostäder 
på kort tid, men nu börjar problemen visa sig. Många fönster 
är bristfälliga, vatten- och avloppsledningar är uttjänta och 
dessutom är väggar, golv och tak dåligt isolerade. Det krävs 
därför mycket energi för att värma upp husen.

– Bostäderna byggdes med en byggnadsteknik som upp-
fyllde då gällande byggnadsnormer. Men nu har husen blivit 
omoderna och kostsamma, sammanfattar fastighetsutveckla-
ren Maria Fossen på FALAB/LIBO. 

Husen och lägenheterna måste alltså renoveras på grund 
av ålder och slitage, men det finns faktiskt flera fokus. Fram-
tidens stadsdel i Lindesberg, som projektet kallas, engagerar 
flera av kommunens förvaltningar och bolag. Man samverkar 
även med andra viktiga samhällsaktörer, som exempel fören-

ingslivet, för att skapa ett helhetsperspektiv kring alla frågor 
som påverkar de boendes livsmiljö. 

Ett noggrant grundarbete och att tänka långsiktigt har 
varit viktigt redan från projektstarten. Under det första året 
samlades mängder av fakta om områdets status och nuläge. 
Det handlade till exempel om tillgången till olika aktiviteter 
och samhällsfunktioner, men också om hur människorna i 
området mår mätt i faktorer som utbildningsnivå, sysselsätt-
ningsgrad, trångboddhet. De som bor på området har fått 
berätta hur de upplever sin tillvaro och vad de vill att FALAB/
LIBO ska fokusera på. Det har varit värdefulla samtal som 
ska fortsätta i olika former i projektet. 

FALAB/LIBO har anlitat arkitektfirman White Arkitekter 
för projektet Framtidens stadsdel. White har lång erfarenhet 
av att driva hållbarhetsprojekt oavsett om det gäller miljöfrå-
gor, sociala aspekter eller ekonomiska värderingar. 

– Hagaberg har absolut en del utmaningar. Men vi ser 
också flera unika värden och möjligheter. Det är dessa vi vill 
fånga och förädla, säger Gustav Fornwall, planarkitekt på 
White arkitekter. 

Den kommunala viljan att samverka och hitta gemen-
samma lösningar blir avgörande för det slutliga resultatet. 
I projektarbetet försöker man hitta nya arbetssätt för att 
till exempel bättre stötta vissa utsatta grupper i samhället. 
FALAB/LIBO söker även stöd från andra viktiga aktörer som 
polisen och Hyresgästföreningen för att kunna jobba aktivt 
och långsiktigt med till exempel trygghetsfrågor. 

– Att utveckla och skapa hållbara lösningar kring alla 
beståndsdelar som bygger ett bostadsområde måste få ta tid. 
Vi räknar med att projektet pågår i många år, i olika etapper 
och med olika delmål, förklarar Maria Fossen.

– Nu är det mycket fokus på bostäderna på Björkhyttevä-
gen och Lingonvägen. Men även det övriga fastighetsbestån-
det i kommunen behöver skötas och underhållas. Vi måste 
både kunna fokusera på detaljerna och lyfta blicken för att se 
helheten när vi utvecklar våra framtida bostadsområden. 

Mer information om projektet finns på hemsidan www.
libo.se

Nu skapas framtidens 
stadsdel i Lindesberg



9

Hyreshusen på Hagaberg har efter 50 år blivit omoderna 
och kostsamma. För att kunna skapa en attraktiv och 
hållbar boendemiljö har vi startat projektet Framtidens 
stadsdel i Lindesberg, berättar fastighetsutvecklaren 
Maria Fossen.
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HAGABERG - FRAMTIDENS STADSDEL – BOENDEDIALOGER

Under förstudien till Framtidens stadsdel 
genomfördes fyra boendedialoger med 
hyresgästerna på Björkhyttevägen och 
Lingonvägen. I samtalen deltog kvinnor och 
män, men även gymnasieungdomar och barn 

i årskurs fyra. Målet var att få information om 
hur olika grupper upplever sitt hem och sin 
boendemiljö. Samtalen har varit värdefulla och 
här presenteras ett axplock av de tankar som 
kom fram under boendedialogerna.

Vad tycker våra hyresgäster?

”Vi trivs  
och känner oss  

trygga här”

Jag tycker  
om att vi har skogen  

så nära

”Ungdomarna behöver  
någonstans att vara efter  
skolan för att bara umgås  

eller läsa läxor”

”Vi har fem barn och bara 
ett badrum. Det blir väldigt 
stressigt när alla ska iväg på 

morgonen”

Det finns inte så  
många bilar på  

Hagaberg. Det är  
en bra trygghet  

för barnen.

Det skulle vara kul med en musikstudio. 
Många här gillar att sjunga och rappa.

Multiarenan  
är superkul!
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”Det känns  
bra när det  
finns vuxna  
i närheten”

Det är svårt att veckohandla 
eller göra andra stora inköp om 

du inte har bil.

Det är bra  
att vi har så nära 

till skolan 

Jag tycker att  
skogen är läskig

Jag trivs här och 
vill bo här som 

vuxen

Vi umgås gärna många 
familjer och till exempel 
lagar mat tillsammans

Det går dåligt med 
bussar till och från 

Hagaberg

Gemenskapen  
och respekten  
är det fina med  

Hagaberg
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LINDBACKASKOLAN

Under 2021 färdigställdes det som blivit det nya land-
märket i Lindesberg – Lindbackaskolan. Den nya 
högstadieskolan erbjuder eleverna en inspirerande 
skolmiljö, vilket förhoppningsvis leder till goda 
studieresultat i framtiden. Man kan också påstå att 

skolan lyser upp tillvaron lite extra i Lindesberg eftersom 
de upplysta fasaderna syns över stora delar av staden under 
kvällar och nätter. 

Lindbackaskolan kan sägas vara slutresultatet av den stora 
omstrukturering av grundskolorna som Lindesbergs kom-
munpolitiker beslutade om för några år sedan. Stadsskogs-
skolan och Kristinaskolan ansågs då alltför dyra att renovera 
med tanke på den pedagogiska verksamhet som numera 
bedrivs. FALAB fick därför i uppdrag att göra en om- och 
tillbyggnad av Björkhagaskolan och Brotorpsskolan samt att 
uppföra en ny högstadieskola, Lindbackaskolan. Huvudentre-
prenör i samtliga fall blev det lokala byggföretaget Lindes-
bergs Bygg AB.

Den första etappen blev klar 2018 då Björkhagaskolan tog 
i bruk ett nytt skolhus i två våningar, en större matsal och en 
idrottshall. Därmed fick skolan möjlighet att ta emot ungefär 
550 elever. Även Brotorpsskolan har numera plats för cirka 
550 elever sedan skolan genomgått en större ombyggnad och 

renovering. Den var klar till höstterminen 2021.
Den nya högstadieskolan, som föregicks av en omfattan-

de planeringsprocess, förlades till området mellan ishallen 
Lindehov och Brotorpsskolan. Därmed skapades ett samman-
hängande skolområde där många funktioner såsom matsal, 
bibliotek och idrottsanläggningar kan användas av elever från 
såväl Lindbackaskolan som Brotorpsskolan. Det blev också 
möjligt att skapa en säker trafiklösning med infarter och 
parkering vid Fotbollsgatan och Ishockeygatan. 

Det första spadtaget vid Lindbackaskolan togs våren 
2019. Därefter har bygget snabbt gått vidare och i augusti 
2021 kunde skolan tas i bruk. Kostnaden, inklusive om- och 
tillbyggnaden av Brotorpsskolan, ser ut att hålla sig inom den 
budgeterade ramen på 473 miljoner kronor. Projektledaren 
Jan Källberg vid FALAB kan därmed konstatera att Lindes-
bergs största skolbygge gått helt enligt planerna. 

 – Det har varit förvånansvärt få problem under byggpro-
cessen, vilket tyder på att vi lyckades ta fram ett bra förfråg-
ningsunderlag tillsammans med projektörerna från Sweco 
i Karlstad. Det har säkert också haft betydelse att huvuden-
treprenören varit ett företag från Lindesberg med en driftig 
platschef som vi kunnat samarbeta med, säger Jan Källberg.

Lindbackaskolan har fått formen av ett kluster med fyra 

Färgglada Lindbackaskolan 
lyser upp hela Lindesberg

Foto: LIBO/FALAB
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LINDBACKASKOLAN

byggnader i olika höjd, förenade av ett nav med huvudentré, 
bibliotek, samlingssal och skolkafé. I söder finns två huskrop-
par med lektionssalar och i norr, utmed Fotbollsgatan, ett 
produktionskök som levererar 3 000 portioner om dagen till 
förskolor, skolor och äldreboenden. I samma byggnad finns 
en vacker och funktionell matsal för både Lindbackaskolans 
och Brotorpsskolans elever. 

Utmed Ishockeygatan finns numera en fullstor idrottshall 
som är sammanbyggd med hockeyarenan Lindehov. Idrotts-
hallen kan, i likhet med en mindre lokal, lätt delas av på 
mitten så att flera sporter kan utövas samtidigt. Det kan även 
nämnas att Lindehov och idrottshallen har fått en ny, gemen-
sam kafeteria och att en ny curlinghall också kommit på plats. 
En nyanlagd utomhusarena med löparbanor och konstgräs-
plan kompletterar skolornas genomtänkta utemiljö. 

Den konstnärliga utsmyckningen av Lindbackaskolan och 

den intilliggande Brotorpsskolan har blivit mycket uppmärk-
sammad. Fasaderna pryds nämligen av flera metallband som 
är dekorerade med konstnären Astrid Kroghs illustrationer 
”Sporty”. Metallbanden ger visst solskydd under dagen och 
är upplysta under kvällstid. Eftersom Lindbackaskolan ligger 
relativt högt i Lindesberg syns ljusskenet över stora delar av 
staden. Innergårdarna är försedda med ett annat omtyckt 
konstverk, ”Harvest” av Cathrine Andersson.

Både Lindbackaskolan och Brotorpsskolan är förstås 
utformade så att samtliga elever och anställda, oavsett funk-
tionsnedsättning, ska kunna nyttja verksamheten.

När det här skrivs är det första läsåret i Lindbackaskolan 
nästan avklarat. Det samlade intrycket från såväl elever som 
personal är mycket positivt. Skolan upplevs som väldigt luftig 
och ljus, trivsam och välkomnande.

– Målet med Lindbackaskolan var att skapa en skola för 

Eleverna från Brotorpsskolan och Lindbackaskolan äter i olika tidsfönster mellan klockan 11 och 13. För att minska ljudnivån i matsalen finns det 
ljudabsorberande material i bland annat bord och stolar samt i den konst som inramar matsalen. Lindbackaskolans matsal rymmer ungefär 400 sittplatser, 
varav en del finns på uteplatser och inuti små husliknande alkover. 

Projektledaren Jan Källberg vid FALAB på besök i Lindbackaskolans idrottshall. I bakgrunden syns den största salen, en fullstor arena för exempelvis 
handboll, volleyboll eller rytmisk sportgymnastik. Till den hör en handikappanpassad läktare med plats för 400 personer. Stadens föreningar har möjlighet 
att hyra idrottshallen när skolan inte utnyttjar den, exempelvis på kvällar och helger. 
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glädje och inspiration, och det känns som vi kommit långt på 
den vägen. Det stora problemet med Stadsskogsskolan, som 
togs i bruk för snart 50 år sedan, var den föråldrade plan-
lösningen. Den skolan var uppförd i ett plan, vilket skapade 
onödigt spring. De bruna tegelväggarna gjorde också att sko-
lan kändes lite dyster. Det konstaterar den förra skolledaren 
Irene Eriksson som deltagit som processledare under bygget 
av Lindbackaskolan. 

Skolans rektor Elizabeth Falk, som förut hade samma 
funktion vid Stadsskogsskolan, är förstås nöjd med att hög-

stadieeleverna i Lindesberg nu har fått en rymlig och flexibel 
skola som är anpassad till de undervisningsmetoder som 
numera används. 

– På Stadsskogsskolan fanns det bara några enstaka 
grupprum. På den nya Lindbackaskolan finns det däremot 
grupprum till samtliga klassrum. Det betyder att vi har långt 
större möjligheter att anpassa undervisningen efter elevernas 
individuella behov, förklarar Elizabeth Falk.

Vid Lindbackaskolan studerar i dag ungefär 450 elever 
vid högstadiet, alltså årskurserna 7–9. Därtill kommer särsko-

LINDBACKASKOLAN

Lindbackaskolans rektor Elizabeth Falk och processledaren Irene Eriksson 
skickar ett stort tack till politikerna i Lindesberg som ville förnya stadens 
grundskolor. Det är något som uppmärksammats runt om i landet och 
intresset för Lindesberg som arbetsplats har ökat, berättar de.

Lindbackaskolan och ombyggnaden av Brotorpsskolan var det största projektet hittills, men bygget gick väldigt bra. Vi hade inga större problem, varken 
med corona-smitta eller leveransförseningar. Det berättar bröderna Johan och Erik Svensson, VD respektive platschef vid Lindesbergs Bygg AB. Deras 
bolag, som bildades 2007, har vuxit snabbt och har idag uppdrag på en rad platser runt om i Sverige.

Lindbackaskolan har en trivsamt möblerad samlingssal med en stor 
gradäng. I närheten finns även bibliotek och ett skolkafé.
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LINDBACKASKOLAN

lans grundskoleelever, som numera också finns på Lind-
backaskolan efter att tidigare ha undervisats på flera platser i 
Lindesberg. Verksamheten på Lindbackaskolan sköts av un-
gefär 130 vuxna, varav ett 70-tal är lärare. Lindbackaskolan är 
dimensionerad för totalt 690 elever, så det finns alltså en viss 
marginal för en framtida befolkningsökning i Lindesberg. 

Både Elizabeth Falk och Irene Eriksson uppskattar att 
politikerna i Lindesberg tog beslutet att förnya stadens 
grundskolor, trots att det är en stor ekonomisk utmaning för 
kommunen. Den målmedvetna skolsatsningen i Lindesberg 

har för övrigt också uppmärksammats runt om i landet, och 
intresset för Lindesberg som arbetsplats har ökat i lärarkåren. 

– Det har blivit allt lättare att rekrytera utbildade pedago-
ger till skolorna i Lindesberg och numera är det ganska få av 
våra lärare som är obehöriga. Vi får faktiskt ofta spontanan-
sökningar från utbildade lärare som vill komma hit så just nu 
har vi kö till Lindbackaskolan, förklarar Elizabeth Falk. 

– Personalläget är med andra ord bättre än på många år. 
Och det ska förhoppningsvis leda till riktigt bra studieresultat 
för våra elever!

Lindbackaskolan är ljus och trivsam. Det är en väldig skillnad mot 
Stadsskogsskolan, förklarar Alva Kretschmann som nu går i årskurs åtta. 
Här håller hon på att sammanställa en temautställning på skolbiblioteket. 

Det är inte bara eleverna som får mat från Lindbackaskolans kök. På bilden 
packar förstekocken Daniel Agrell matlådor till hemtjänsten i Lindesberg

Lindbackaskolans produktionskök levererar ungefär 3 000 portioner per dag året runt till förskolor, skolor och till äldreboenden. Kött och kyckling hämtas 
alltid från svenska producenter och även i övrigt används lokala råvaror i första hand, berättar kökschefen Pernilla Börgel. På bilden syns hon tillsammans 
med förstekocken Daniel Agrell.
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LINDBACKASKOLAN – BYGGPROCESSEN

2016 2017 2018

Ytor för kropp och knopp

Grannsämja

Detaljplan

Designdialog

Utemiljö

Skolbyggnaden är utformad som en treklöver med ett 
nav i mitten. Skolans totala yta – ishall och curlinghall 

inräknade – är på 19 443 kvadratmeter vilket motsvarar 
fyra normalstora fotbollsplaner. Treklövern är länkad till 

idrottshall samt ishall och curlinghall.

Under processens gång hölls 
tre informationsmöten med 
alla som bor nära skolbygget 

och som kunde påverkas både 
under byggtiden och därefter.

Uppstartsmöte om ny 
detaljplan hölls i februari 

2016. Detaljplanen antogs i 
september 2017.

Tankar och synpunkter från 
elever och personal fångades 

upp och diskuterades i 
workshops.

Vad ska  
den nya skolan heta?

För att skolbygget skulle bli genomtänkt och hållbart gjordes 
ett ordentligt förarbete som engagerade elever, personal, 
politiker och arkitekter. Arbetsgruppen gjorde flera studiebesök 
och tog fram flera viktiga dokument som krävdes för att bygga 
Lindbackaskolan.

Analys och förstudie
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Beslutsdatum Instans

Detaljplan för del av Brodalen 1:1 m fl (ny grundskola) i Lindesberg

Lindesberg kommun Örebro län

Antagandehandling

Upprättad 2016-10-31 Reviderad 2017-05-16

Frida Nilsson
Fysisk planerare

Isabella Lohse
Enhetschef

Godkännande

2017-06-13 KS
Antagande

2017-09-27 KF
Laga kraft

2017-10-28

450

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Illustrationskarta

Utlåtande efter granskning

Fastighetsgräns

Traktgräns

Namn på trakt

Registernummer för fastighet

Skärmtak

Bostadshus, resp uthus

Byggnad i allmänhet

Väg Häck

Ägoslagsgräns

Rutnätspunkt
Höjdkurvor

Grundkartans riktighet bestyrkes:

Grundkarta upprättad i juni 2016
MÄTNINGSKONTORET, LINDESBERGTransformatorbyggnad

Slänt

Vattendrag

Dike

Barrskog resp. lövskog

Staket

Åker

Fastställd höjd på gata eller väg

Avvägd höjd

Mätningschef
Ulf Landström

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

GRÄNSER
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser

Trafik mellan områdenHUVUDGATA

LokaltrafikGATA1

Gång och cykelbanaGÅNG CYKEL

Anlagd parkPARK

Kvartersmark
TransformatorstationE2

Bilservice och handelG1

ParkeringP

IdrottR1

SkolaS

TrafikT

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
Marken får endast bebyggas med cykelskjul och förråd

ej parkeringej parkering

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER
dike1dike1 Dike för avledning av dagvatten

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING

e1 0,0e1 0,0 Största tillåtna byggnadsarea
e20,0e20,0 Största tillåtna sammanlagda byggnadsarea
e30,0e30,0 Största tillåtna byggnadsarea per byggnad

MARKENS ANORDNANDE (utformning av
kvartersmark)
Mark och vegetation
n1n1 Markens höjd ska vara minst 10 högre än Fotbollsgatans nivå
n2n2 Träden får endast fällas om de utgör risk för människors säkerhet.
n3n3 Trädet får endast fällas om det utgör en risk människors säkerhet.

Ingrepp i trädets skyddszon kräver marklov.

Utfart, stängsel
Körbar utfart får inte anordnas

Stängsel skall finnas

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Utformning

0.00.0 Högsta byggnadshöjd i meter

Byggnadsteknik
b1b1 Friskluftsintag ska vara placerade så att de vetter bort från

Fotbollsgatan
Fasad och fönsterFasad och fönster Fasad och fönster skall utföras i lämplig brandteknisk klass

STÖRNINGSSKYDD
plank 2,3plank 2,3 Bullerplank skall anordnas till en höjd av 2,3 meter över

Bergslagsvägens nivå
dike2dike2 Dike för uppsamling av brandfarlig vätska vid eventuella utsläpp

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft

Ändrad lovplikt, lov med villkor
a1a1 Marklov krävs för netagande av tallar med en diameter på 20 cm

eller mer
a2a2 Marklov krävs inte för markarbeten i infrstuktursyfte initierade av

kommunen.

Parkering får ej anordnas

Personal, elever och allmänhet 
inbjöds till namntävling. Förslaget 

Lindbackaskolan vann. Elevgruppen 
bakom förslaget belönades med tårta 

och cider i juni 2018.
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2019 2020 2021

Toppat med  
bra miljötänk
Cirka 1 000 kvadratmeter av 
Lindbackaskolans tak har 
försetts med solpaneler. 
Dessa beräknas leverera 
191 000 kWh/år vilket 
är ungefär 20 procent 
av skolans totala 
elförsörjning. Skolans tak 
består för övrigt av sedum – 
alltså växter – som hjälper till att 
fördröja dagvattnet till kommunens ledningsnät.

Robusta material
Lindbackaskolan vilar på en 
betongplatta. Byggnadens stomme 
består av stål och betong. På fasaden 
sitter blanka, matta och helmatta 
kvadratiska skivor i vitt och grått. 
Taken har beklätts med sedum. 
Invändiga golv består på de flesta 
ytor av homogena plastmattor. I trapphusen ligger klinker 
och i storköken massagolv. I slöjdsalarna och på den stora 
trappan i navet ligger en industriparkett i ask. Väggarna är 
delvis målade, kaklade eller av trä. I korridorerna sitter ett 
utbytbart högtryckslaminat upp till en höjd av 1,20 meter. 
Det ska skydda mot slag och förhindra att väggarna slits. 
Taket består av ett bärverk med ljudabsorbenter för en 
skönare ljudmiljö.

KonstUtemiljö
En procent (maximalt 1 miljon) av de 

investeringar som FALAB gör i om- och 
nybyggnationer går till konstutsmyckning.  

På Lindbackaskolan finns konstverket ”Sporty” 
av Astrid Krogh på fasaden och ”Harvest” av 

Catrine Andersson på innergårdarna.

Det ska vara skönt, roligt och 
tryggt att vara ute på rasten 
oavsett om du har spring i 

benen eller bara vill hänga i 
solen en stund.

Byggstart Skolstart
Efter upphandling av 
totalentreprenad tecknades 
våren 2019 avtal med 
Lindesbergs Bygg AB och 
bygget kunde starta.

Redan i december 2020 
öppnade den centrala delen 
av skolbyggnaden med kontor 
och särskola. Till skolstarten 
hösten 2021 stod i princip 
hela byggnaden klar. Lite 
kompletteringar av utemiljön 
och ny curlinghall fanns kvar 
att lösa under hösten.
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ÅRET SOM GÅT T – ET T AXPLOCK

I början av 2020 lämnade Lindesbergs vårdcentral lokalerna 
i kvarteret Bägaren för att i stället flytta till den nybyggda 
Bergsparken. Det tömda huset är numera omvandlat till 

trivsamma hyreslägenheter med promenadavstånd till Lin-
desbergs stadskärna och bedårande utsikt över Lindesjön. 
Lindesbergs senaste bostadshus, som har adressen Bytesga-
tan 1, består av tolv lägenheter med olika planlösning och 
karaktär. Fasaden är färgsatt i falurött och en varm beige ton. 
Väster om huset finns Lindesbergs strandpromenad som lö-
per längs Lindesjön. Till fastigheten hör carport, garagelänga 
och vanliga p-platser. 

I en av lägenheterna bor sedan augusti 2021 Moa Pers-
son och Albin Livén. Deras hörnlägenhet är en trea på 79 
kvadratmeter. Bostaden har öppen planlösning, balkong mot 
öster och stora fönster med utsikt mot Lindesjön. Allt känns 
hemtrevligt och personligt.

– Vi trivs jättebra i lägenheten och i området. Det är 

tryggt och familjärt, och vi har väldigt trevliga och hjälpsam-
ma grannar, säger Moa.

Det bästa med lägenheten är att den är modern och har 
egen tvätt- och diskmaskin. Det förenklar livet att slippa dis-
ka för hand och ha fasta tvättider i en gemensam tvättstuga, 
menar Albin. Moa uppskattar för sin del att lägenheten är så 
öppen och ljus. Katterna Olle och Skrållan gillar framför allt 
fönstren där de kan sitta och ha koll på omvärlden. 

Moa är uppvuxen nästgårds i Klysna och arbetar inom 
hemtjänsten. Albin är från Lindesberg och är anställd på 
Meritor. Båda trivs väldigt bra med att bo i Lindesberg. 

– Lindesberg är en lagom stor stad. Det är nära till allt 
och det mesta vi behöver finns här.

Drömboendet i framtiden är ett eget stort hus. Men det 
ska i så fall vara ett äldre, charmigt hus som ligger lagom nära 
stadslivet. Kanske är det ändå Lindesberg som är stället på 
jorden för Moa Persson och Albin Livén även i framtiden.

Ljust och hemtrevligt i nygamla lokaler

De nya hyreslägenheterna i kvarteret Bägaren ligger alldeles intill Strandpromenaden och har utsikt över Lindesjön.

I lägenhetens köksdel finns all köksutrustning lätt åtkomligt. Lägenheten är ljus och välplanerad. Vi trivs väldigt bra här, berättar Moa 
Persson och Albin Livén.
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Bergsparken är en byggnad som inte bara uppmärksam-
mas i Lindesberg, utan nu även utomlands. Från och 
med 2021 ingår Bergsparken tillsammans med ett 40-tal 

andra träprojekt i Woodlife Sweden, en utställning om svensk 
arkitektur och design som blivit en succé internationellt. 

Woodlife Sweden produceras av Svenska Institutet och 
Sveriges Arkitekter i samarbete med Svenskt Trä och Skogs-
industrierna. Syftet är att skapa nyfikenhet på svenska projekt 
som visar hur arkitektur, design och stadsplanering kan 
bidra till en hållbar utveckling. Utställningen är en i raden av 
Svenska Institutets ” toolkits”, smart förpackade utställningar 
som enkelt kan skickas till ambassader och andra svenska 
myndigheter utomlands för att stärka Sverigebilden. 

Woodlife Sweden har bland annat visats på de svenska 
ambassaderna i New York, Kenya och Turkiet.

Bergsparken visas i en film där Maria Fossen, fastighets-
utvecklare vid FALAB/LIBO, tillsammans med andra nyckel-

personer i projektet berättar om visionen med byggnaden. 
Genom bygget av Bergsparken har FALAB/LIBO, i nära 

samarbete med arkitekter, utmanat tidigare föreställningar 
om vad som är möjligt att bygga i trä. Bergsparken är en 
byggnad med fokus på hälsa och välmående både för boende 
och besökare. Hela atmosfären andas trä, grönska och ljus 
såväl ute som inne. 

– Bergsparken är en fantastisk byggnad på många sätt, 
säger Roger Sixtensson, VD för FALAB/LIBO. Det är en trä-
byggnad med alldeles egen karaktär i staden Lindesberg. Men 
den har också en tydlig koppling till Bergslagens skogar och 
den natur som omger oss. 

Hösten 2020 fick FALAB/LIBO motta Örebro läns energi- 
och klimatpris för tre av sina träbyggnader, nämligen Bergs-
parken, golfboendet och de nya bostadshusen i kvarteret 
Gåsen. Under 2021 visades också Bergsparken för ett antal 
riksdagsledamöter som besökte Lindesberg.

Bergsparken snart känd i hela världen

Bergsparken uppmärksammas i Woodlife Sweden, en utställning om svensk träarkitektur som nu visas runt om i världen.
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Antal Yta, kvm Antal Yta, kvm Antal Yta, kvm
Bostäder 56           2 969      56           2 969      59           2 969      
Lokaler 151         169 546  150         152 272  150         152 272  
Totalt 207         172 515  206         155 745  5 206      155 745  

Tkr Kr/kvm Tkr Kr/kvm Tkr Kr/kvm

INTÄKTER

Bostäder 3 658      1 232      3 646      1 228      3 393      1 143      

Hyresbortfall Bostäder 30 -          10 -          70 -          24 -          54 -          0 -            

Hyresrabatt Bostäder 70 -          24 -          31 -          10 -          988 -        -           

Lokaler 185 708  1 095      169 636  1 114      167 049  1 097      

Hyresbortfall Lokaler 3 145 -     19 -          2 829 -     19 -          11 596 -   76 -          

Hyresrabatt Lokaler 2 121 -     13 -          

Garage/P-plats 565         537         78           

Övriga hyresintäkter 178         1             1 259      8             13 207    85           

Övriga hyresgästsintäkter 1 848      11           2 288      15           238         2             

Övriga intäkter 18 241    106         33 172    213         14 453    93           

  

SUMMA INTÄKTER 204 833  1 187      207 608  1 333      185 780  1 193      

  

FASTIGHETSKOSTNADER   

Underhåll 12 695 -   74 -          15 910 -   102 -        23 047 -   148 -        

  

DRIFTKOSTNADER   

Fastighetsskötsel 5 498 -     32 -          5 276 -     34 -          5 277 -     34 -          

Reparationer 8 610 -     50 -          12 009 -   77 -          11 533 -   74 -          

Uppvärmning 26 682 -   155 -        20 078 -   129 -        23 999 -   154 -        

Vatten/sophantering 4 316 -     25 -          3 703 -     24 -          3 648 -     23 -          

Fastighetsförsäkringar 1 299 -     8 -            1 189 -     8 -            1 093 -     7 -            

Marknadsföring 3 320 -     19 -          3 112 -     20 -          3 674 -     24 -          

Bilar/leasing 1 866 -     11 -          2 089 -     13 -          2 961 -     19 -          

Skadegörelse/självrisker 3 798 -     22 -          1 576 -     10 -          189 -        1 -            

Personalkostnader 26 156 -   152 -        25 433 -   163 -        25 827 -   166 -        

Övriga driftkostnader 13 920 -   81 -          12 794 -   82 -          18 733 -   120 -        

  

SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER 108 159 - 627 -        103 169 - 662 -        119 981 - 770 -        

  

DRIFTNETTO 96 674    560         104 439  671         65 799    422         

  

AV- OCH NEDSKRIVNINGAR  -           

Avskrivningar imm. tillgångar 44 -          0 -            44 -          -           44 -          0 -            
Avskrivningar byggnader och 
markanläggningar

49 667 -   288 -        47 902 -   308 -        43 508 -   279 -        

Avskrivningar inventarier 7 109 -     41 -          6 509 -     42 -          5 675 -     36 -          

Nedskrivningar -           -           44 500 -   286 -        30 000 -   193 -        

  

SUMMA AV- OCH NEDSKRIVNINGAR 56 820 -   329 -        98 955 -   635 -        79 227 -   509 -        

  

Jämförelsestörande poster -           -           -           -           -           -           

  

RÖRELSERESULTAT 39 854    231         5 484      35           13 428 -   86 -          

  
FINANSIELLA 
INTÄKTER/KOSTNADER

  

Ränteintäkter 4             0             7             0             7             0             

Räntekostnader 18 843 -   109 -        19 089 -   123 -        16 426 -   105 -        

Förtidslösta swappar 7 486 -     43 -          9 510 -     61 -          14 086 -   90 -          

  

FINANSNETTO 26 325 -   153 -        28 592 -   184 -        30 505 -   196 -        

  

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 13 529    78           23 108 -   148 -        43 933 -   282 -        

FALAB
2019

2021 2020 2019
Ekonomi

Fastighetsbestånd
2021 2020

  1/2
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Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella  
intäkter i förhållande till balansomslutningen, uppgick 
till 2,27% för 2021. 

 

Resultat efter finansnetto i förhållande till eget kapital 
inklusive obeskattade reserver efter avdrag för  
uppskjuten skatt, uppgick till 4,50% för 2021. 

 

Långfristiga skulder i förhållande till anläggnings- 
tillgångarnas bokförda värde, uppgick till 83,56% för 2021.  
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Långfristiga skulder i förhållande till eget kapital,  
uppgick till 4,66 gånger för 2021. 

 

Omsättningstillgångar minus varulager i förhållande till  
kortfristiga skulder, uppgick till 153,12% för 2021. 

 

Driftnetto före avskrivningar i förhållande till fastig- 
heternas bokförda värden, uppgick till 6,74% för 2021. 
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Eget kapital plus obeskattade reserver efter avdrag 
för uppskjuten skatt i förhållande till balans- 
omslutningen, uppgick till 17,10% för 2021. 
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EKONOMISK REDOVISNING LIBO

Antal Yta, kvm Antal Yta, kvm Antal Yta, kvm
Bostäder 1 093     74 786   1 081     70 154   1 047     69 821   
Lokaler 51          12 644   51          13 087   52          14 990   
Totalt 1 144    87 430  1 132    83 241  1 099    84 811  

Tkr Kr/kvm Tkr Kr/kvm Tkr Kr/kvm

INTÄKTER

Bostäder 78 960   1 056     75 705   1 079     70 476   1 009     

Hyresbortfall Bostäder 5 198 -    70 -         5 432 -    77 -         3 693 -    53 -         

Hyresrabatt Bostäder 1 484 -    20 -         1 369 -    20 -         583 -       8 -           

Lokaler 15 095   1 194     12 778   976        14 874   992        

Hyresbortfall Lokaler 734 -       58 -         821 -       63 -         166 -       11 -         

Hyresrabatt Lokaler 48 -         4 -           23 -         2 -           1 -           0 -           

Garage/P-plats 1 702     1 462     1 344     

Övriga hyresintäkter 588        352        756        

Övriga intäkter 732        8            1 742     21          601        7            

   

SUMMA INTÄKTER 89 611  1 025    84 394  1 014    83 608  986       

   

FASTIGHETSKOSTNADER    

Underhåll 7 729 -    88 -         11 805 -  142 -       14 233 -  168 -       

   

DRIFTKOSTNADER    

Fastighetsskötsel 7 364 -    84 -         7 024 -    84 -         8 402 -    99 -         

Reparationer 4 823 -    55 -         6 366 -    76 -         4 493 -    53 -         

Uppvärmning 14 733 -  169 -       12 315 -  148 -       13 496 -  159 -       

Vatten/sophantering 6 016 -    69 -         5 583 -    67 -         5 192 -    61 -         

Fastighetsförsäkringar 1 120 -    13 -         969 -       12 -         909 -       11 -         

Marknadsföring 3 -           0 -           11 -         0 -           51 -         1 -           

Bilar/leasing -          -          4 -           0 -           5 -           0 -           

Skadegörelse/självrisker 167 -       2 -           1 145 -    14 -         2 396 -    28 -         

Personalkostnader 143 -       2 -           111 -       1 -           185 -       2 -           

Övriga driftkostnader 15 899 -  182 -       17 788 -  214 -       16 633 -  196 -       

   

SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER 57 997 - 663 -      63 121 - 758 -      65 995 - 778 -      

   

DRIFTNETTO 31 614  362       21 273  256       17 613  208       

   

AV- OCH NEDSKRIVNINGAR    

Avskrivningar imm. tillgångar 787 -       9 -           787 -       9 -           787 -       9 -           
Avskrivningar byggnader och 
markanläggningar 22 059 -  252 -       21 393 -  257 -       19 209 -  226 -       

Avskrivningar inventarier 444 -       5 -           -          -          -          -          

Nedskrivningar -          -          -          -          2 400 -    28 -         

   

SUMMA AV- OCH NEDSKRIVNINGAR 23 289 - 266 -      22 180 - 266 -      22 396 - 264 -      

   

Jämförelsestörande poster -          -          1 969 -    24 -         70 -         1 -           

   

RÖRELSERESULTAT 8 325    95         2 876 -   35 -        4 853 -   57 -        

   
FINANSIELLA 
INTÄKTER/KOSTNADER    

Resultat från andelar i konc.ftg. 2            0            2            0            -          -          

Ränteintäkter 48          1            86          1            90          1            

Räntekostnader 6 953 -    80 -         8 035 -    97 -         10 484 -  124 -       

Borgensavgift 1 711 -    20 -         1 637 -    20 -         1 822 -    21 -         

   

FINANSNETTO 8 614 -   99 -        9 584 -   115 -      12 216 - 144 -      

   

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 289 -      3 -          12 460 - 150 -      17 069 - 201 -      

LIBO

Fastighetsbestånd

Ekonomi
2021 2020 2019

2021 2020 2019

  1/1

21

Nyckeltalsmall LIBO för pdf format 
 

 

Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella  
intäkter i förhållande till balansomslutningen,  
uppgick till 1,16% för 2021. 

 

Resultat efter finansnetto i förhållande till eget  
kapital inklusive obeskattade reserver efter avdrag  
för uppskjuten skatt, uppgick till   -0,22% för 2021. 

 

Långfristiga skulder i förhållande till anläggnings- 
tillgångarnas bokförda värde, uppgick till 85,51% 
för 2021.  
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Långfristiga skulder i förhållande till eget kapital,  
uppgick till 4,35 gånger för 2021. 

 

Omsättningstillgångar minus varulager i förhållande  
till kortfristiga skulder, uppgick till 278,16% för 2021. 

 

Driftnetto före avskrivningar i förhållande till  
fastigheternas bokförda värden, uppgick till  
4,75% för 2021. 
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Eget kapital plus obeskattade reserver efter avdrag  
för uppskjuten skatt i förhållande till balansom- 
slutningen, uppgick till 18,20% för 2021. 
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LIBO

1  Bagaren 10  

2  Brodalen 10:10  

3  Brodalen 22:6  

4  Hagaberg 1:5

5  Dalkarlshyttan 1:31  

6  Dalkarlshyttan 1:34  

7 Dalkarlshyttan 1:39  

8  Dalkarlshyttan 1:40  

9 Frövi 11:2  

10  Frövi 11:3  

11  Guldsmedshyttan 3:74  

12  Guldsmedshyttan 7:10  

13  Guldsmedshyttan 50:15 

14  Guldsmedshyttan 69:5  

15  Guldsmedshyttan 90:2  

16  Gusselby 2:41  

17  Haga 12:4  

18  Hagaberg 3:22  

19  Hagaberg 9:5  

20  Hagaberg 16:1  

21   Norslund 1:2

22   Stadsskogen 2:5 

23  Jungfrun 1  

24  Kajen 5  

25  Kvarnbacken 1:64  

26  Kvarnbacken 1:166  

27 Kvarnbacken 1:177

28  Kvasta 3:5

29  Kvasta 4:3  

30  Kvasta 4:7  

31  Kvasta 5:13  

32  Kyrkberget 1:4  

33  Kyrkberget 15:7  

34  Kyrkberget 15:9  

35  Kyrkberget 17:7  

36  Kyrkberget 18:2 

37  Kyrkberget 18:4  

38  Norslund 1:2 

39  Stadsskogen 2:5  

40  Lindeshyttan 5:6 

41  Lindeshyttan 3:9 

42 Lindesby 5:2 

43  Lindeshyttan 3:9 

44  Lindeshyttan 7:8

45  Norslund 1:13  

46  Näsby prästgård 1:16  

47  Näsbybacka 26:7  

48  Näsbybacka 38:3  

49  Ramshyttan 4:102  

50  Sköndal 2:8  

51  Sköndal 3:18  

52  Stadsskogen 2:7  

53  Stadsskogen 2:11  

54  Stadsskogen 15:16  

55  Storå 1:5  

56  Storå 3:3  

57  Torp 16:6  

58  Tredingen 15:3  

59  Vargen 5  

60  Vargen 8  

61  Vargen 9  

62  Väduren 30  

63  Väduren 31  

64  Ånäs 1:26 

65  Mariedal 22:1  
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1  Bottnarna 5 

2  Brodalen 12:14  

3  Bågen 8  

4  Bägaren 2  

5  Guldsmedshyttan 8:58  

6  Guldsmedshyttan 11:40  

7  Gåsen 7  

8  Haga 15:3  

9  Hagaberg 9:2  

10  Hagaberg 11:5  

11  Hagaberg 11:7  

12  Hagaberg 15:6  

13  Hornet 2  

14  Kvarnbacken 1:72  

15  Kvarnbacken 2:2  

16  Kyrkberget 15:1  

17  Kyrkokvarteret 20  

18  Kyrkokvarteret 21  

19  Lejonet 5  

20  Lejonet 6  

21  Mariedal 1:14  

22  Pilen 9  

23  Rudan 2  

24  Rudan 12  

25  Rådhuskvarteret 5  

26  Kyrkberget 18:10  

27  Torp 1:107  

28  Torp 22:2  

29  Torp 22:5  

30  Torp 23:9 

31  Tredingen 1:3  

32  Väduren 18 

33. Bågen 1

34.  Bågen 2

35  Bågen 7

36 Bägaren 13

37.  Dalkarlshyttan 2:2-2:4

38  Hagaberg 11:6

39 Skottbackarna 7:23

40 Skottbackarna 7:1

41 Skottbackarna 7:11
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Ramsberg

Gusselby
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Guldsmedshyttan / Storå

FASTIGHETSBESTÅND FALAB  /  LIBO

FALAB
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Med den här populärversionen 

av årsredovisningen för 

2021 vill vi tacka vår ägare 

Lindesbergs kommun samt hyresgäster, 

lokalanvändare, leverantörer och våra 

samarbetspartners för det gångna året. 

Nu arbetar vi för att göra även 2022 till 

ett riktigt bra år för oss alla!

Text: Göran Karlsson
Foto: Rolf Karlsson 

Original: Rolf Karlsson Tryck: printshop.bildmakarnamedia.se


