
Vi håller Lindesberg i rörelse
Lindessjön runt | Onsdag 6 maj 2015 kl 16-20

Gå Lindessjön Runt och lär känna
föreningar, företag och andra verksamheter
som håller Lindesberg i rörelse.

”Vi håller Lindesberg i rörelse” arrangeras
inom ramen för Rotary BeRör - ett lokalt
Rotary-projekt för att utveckla Lindesberg.

Samla
stämplar...

...och vinn
priser!
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Vi håller Lindesberg i rörelse
och bidrar som sponsorer till att hålla fler verksamheter i rörelse

Verksamheter som genom våra sponsorer får ekonomiskt stöd 2015 från Rotary BeRör: 
Linde Ridskola – bidrag till inköp av ny häst (som kan komma att få namnet ”Rotary”).

Lindesbergs grundskolor – bidrag till inköp av utrustning för att kunna erbjuda idrottsaktiviteter för alla elever.
Kulturskolan Garnalia – bidrag till terminsavgifter för att fler elever ska få möjlighet att delta.
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Sponsorer som du möter på ”sponsortorget” i Oscarsparken:

Vi sponsrar med priser för utlottning bland er som håller er i rörelse runt Lindessjön:

Folkets Hus Bio

Cykel Sportskor Gym- och Badkort Biobiljetter

Strandpromenaden 
Bankparken

Kurser



Loppholmarna:
• Nerikes Allehanda
• Lindesberg Volley BK
• Frövidansarna
• Lindesbergs Folkdansgille
• Linde Dansklubb
• Lindesbergs Simsällskap
• Lindesbergs Tennisklubb
• Lindlöven
• Lindesbergs Curlingklubb
• Lindesbergs Golfklubb
• Lindesbergs Kraftsportklubb
• Lindebygdens Orienteringsklubb
• Lindecyklisterna
• WSK Lindesberg
• Lindetraktens Hästsportförening
Lindeskolan|Arenan:
• Lindesbergs allmänna gymnastikförening
• IFK Lindesberg
• Bergslagens Finska Förening
• Föreningen Linde Ridskola
• Lindesbergs Handikapp Hästklubb
• Lindeskolan
• Lindeskolans Idrottscollege
• Frövi Judoklubb
• LIF Lindesberg
• Stråssa GF Lindesberg
• Kixon
•	 Rotary-station	4
• PRO Lindesberg
• Besök Linde AB
• LIBO
• Meritors Fritidsklubb
• Round Table 19 Lindesberg
• Ladies Circle 89 Lindesberg
Torphyttebäcken:
• Solberga förskolor
Parkudden:
• Friluftsfrämjandet
• Miljöpartiet i Lindesberg
Carlssons:
• Centerpartiet i Lindesberg
• Hemköp
• Studieförbundet Vuxenskolan
•	 Rotary-station	3

Örebrovägen:
• Ängsgårdens System
Näset:
• Frövi Fågelklubb
• Linde Naturskyddsförening
• Lindesbergs Radioklubb
• Lindesbergs Socialdemokratiska 

Arbetarekommun
• ABF/Grön Famn
• Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning
Dalskogskanalen:
• LRF Konsult
•	 Rotary-station	2

Samla fyra 
stämplar
och vinn

fina priser!
Besök Rotarys fyra stationer 
efter Lindessjön och få dina 

stämplar där! När du får 
den fjärde stämpeln fyller 

du i denna kupong och läm-
nar in den på Rotary-sta-

tionen senast kl 20.00 den 
6 maj 2015. Alla kuponger 
med fyra stämplar deltar 
därmed i utlottningen av 

priser.
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Strandpromenaden|Norra:
• Moderata samlingspartiet i Lindesberg
• Nordea
• 24 i Bergslagen
• Lindesbergs Lasarett:
• Lindesbergs Vårdcentral
• Folktandvården Lindesberg
• Riksförbundet Attention
• Hjärnkoll
• Handelsbanken
• NLF Nora Linde Frakt
• Kristinakyrkan & Erikshjälpen
• Lions Club & Lions Lindesberg Kristina
• Röda Korset Lindsbergskretsen
• Väntjänsten i Lindesbergs kommun
• Svenska kyrkan Linde Bergslags Församling
• Lindenytt
Strandpromenaden|Oscarsparken:
•	 Rotary-station	1
• Lindesbergs Turistbyrå och Näringslivskontor
• Egeryds
• Lindesbergs Stadshotell
• Linde Båtklubb
• Lindesbergs Turistbåtförening M/S Råsvalen
• Frövifors Musikkår/Oktetten
Oscarsparken|Sponsorstorget:
• EBAB 
• Guldsmedhyttans Mekaniska 
• Hugo Bil 
• ICA Supermarket 
• Linde Bildelar 
• Lindemaskiner 
• Mäklarhuset 
• Stefans Skog & Fritid 
• TAB Tommy Allström Byggproduktion 
• Företagarna Bergslagen
• Team Sportia
Strandpromenaden|Södra:
• SHRA Lindesberg
• Bergslagens Sparbank & Sparbanksstiftelsen
• Linde Travklubb
• Fastighetsbyrån
• Tormek
• Grant Thorthon
• Teknos
• Storå Rör
• Polisen
• Medborgarskolan
• Upplev Media

Med reservation för eventuella ändringar

Vi håller Lindesberg i rörelse - här möter du oss när du själv håller dig i rörelse runt Lindessjön

Strandpromenaden|Pumphuset:
• Lindesbergs Bibliotek och Kulturkontor
• Lindesbergs Konstförening
• Lindesbergs Fotoklubb
• Lindesbergs Filmstudio
• Lindesbergs Riksteaterförening 
• Nätverket Lindekultur 
• Manskören Harmoni 
• ABF Kultur
• Linde Fornminnes- och Hembygdsförening
• Hillstreet / Studiefrämjandet
• Folkets Hus Bio



Det händer mycket i Lindes-
berg som bidrar till att göra 
orten attraktiv att bo, verka 

och leva i – tack vare framgångsrikt 
näringsliv, brett föreningsliv, bra 
skolor och annan offentlig service. 
Det vill Lindesbergs Rotaryklubb 
lyfta fram och synliggöra genom att 
ge alla möjligheten att presentera 
sig på ett trevligt sätt! 

Företag, föreningar, skolor och of-
fentliga verksamheter som bidrar 
till att hålla Lindesberg i rörelse 
och vill visa detta erbjuds därför 
möjligheten att presentera sig på 
valfritt sätt och på lämplig plats 
efter Lindesjön Runt onsdagen 6 
maj 2015 kl 16-20. 

”Vi håller Lindesberg i rörelse” är 
ett initiativ som drivs inom ramen 
för Rotary BeRör - ett lokalt Rotary-
projekt för att utveckla Lindesberg. 
Projektet har tre syften:
• Att sätta lindesbergare (och 

andra) i rörelse – genom att 
under trivsamma former ta sig 
(och upptäcka) Lindesjön Runt.

• Att erbjuda företag, föreningar, 
skolor och offentlig service 
(som sätter Lindesberg i rörel-
se) möjligheten att presentera 
sig för nya målgrupper.

• Att genom företagens spons-
ring ge ekonomiskt stöd till 
verksamheter som håller Lin-
desberg i rörelse.

Verksamheter som kommer att få 
ekonomiskt stöd 2015:
• Linde Ridskola – bidrag till 

inköp av ny häst (som kommer 
att få namnet ”Rotary”).

• Lindesbergs grundskolor – bi-
drag till inköp av idrottsutrust-
ning som behövs för att kunna 
erbjuda idrottsaktiviteter för 
alla elever.

• Kulturskolan Garnalia – bidrag 
till terminsavgifter för att fler 
elever ska få möjlighet att 
delta.

1:	Rotary-station	
för ut- och inlämning av startkort, en av fyra stämplar och information om Ro-
tary - på den här stationen om Rotarys internationella projekt.
• Lindesberg Rotaryklubb har ett 60-tal medlemmar varav en tredjedel är 

kvinnor. Klubben är en av 34.000 Rotary-klubbar i 200 länder med totalt 1,2 
miljoner medlemmar. 

• www.rotary.se/lindesberg

2:	Sponsortorget	*
mellan Cafe Oscar och Spruthuset för våra sponsorer som inte har egna statio-
ner efter Lindessjön Runt - se nästa sida.

3:	Lindesbergs	Näringslivskontor	|	Turistbyrån
Vi informerar på olika sätt om vår verksamhet - Turistinformation, Näringsliv/
Företagarcentrum, Konsumentrådgivare med mera.
• Näringsliv och utveckling är Lindesbergs kommuns organisation för infra-

struktur, kollektivtrafik, konsumentvägledning, mark och exploatering, 
näringslivsservice, samordning av kommunkoncernens totala näringslivsar-
bete/tillväxt och besöksnäring

• www.lindesberg.se/10/naringsliv.html
• Turistbyrån: Lindesberg är en kommun med många centralorter. På de 

flesta orter finns åtminstone en förening eller eldsjäl som ofta ordnar saker. 
Allt detta engagemang gör att vi kan erbjuda en mängd olika evenemang 
soim presenteras på upplevlindesberg.se

• www.lindesberg.se/10/turism.html
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Strandpromenaden: Oscarsparken

Rotary - mycket mer
än lunchmöten.

4.	Egeryds-koncernen
Vi finns i anslutning till Café Oscar för att presentera våra erbjudanden:
• Egeryds Fastighetsförvaltning utför fastighetsskötsel, teknisk förvaltning 

och ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar, kommersiella fastig-
heter samt hyresrätter. www.egerydsff.se

• Egeryds Fastigheter har hyresgästen i fokus. Hos oss kommer dina behov i 
första hand, oavsett om du hyr lokal eller bostad. www.egerydsfastigheter.
se

• Villafix vill ge dig som villaägare tid för annat genom ett komplett utbud av 
tjänster för din villa, trädgård och hem. www.villafix.se

5. Lindesbergs Stadshotell
 Vi bjuder på After Walk-underhållning i anslutning till Café Oscar.
• Klassiskt stadshotell med vackert läge vid Rådhustorget i centrum av 

Lindesberg. 36 rum med ca 50 bäddar. Restaurang & pub med fullständiga 
rättigheter. Under sommaren serveras mat och dryck på Café Oscar.

• www.lindestadshotell.com

6. Linde Båtklubb
Vi finns på Kyrkbryggan för att presentera vår verksamhet och visa våra båtar.
• Linde Båtklubb är en allmännyttig ideell förening som vill främja båtlivet 

lokalt samt att verka för ett gott kamrat och sjömanskap. Klubben har egen 
brygga vid Fingerboäng i lilla Lindesjön och egen klubbstuga i Ånås efter 
Bottenån.

• www.lindebatklubb.se

7.	Lindesbergs	Turistbåtförening	M/S	Råsvalen
Vi lägger till vid Kyrkbryggan med M/S Råsvalen och informerar om vad vi gör. 
Eventuellt kan vattenståndet ställa till det för oss så att vi inte kan sjösätta i tid 
eller att vi inte kommer under broarna - men vi jobbar på en plan B...
• M/S Råsvalen är byggd 1914 som timmerbogserare. Sedan 1995 ägs och 

drivs båten som passagerarbåt av Lindesbergs Turistbåtförening som gör 
utflyktsturer från Lindessjön upp genom Bottenån till sjön Råsvalen. Fören-
ingen driver även ett marint motormuseum i Lindesberg med båten Ceylon, 
marina motorer samt föremål och motorer från Bergbolaget.

• www.msrasvalen.se

8.	Frövifors	Musikkår|Oktetten
En oktett ur Frövifors Musikkår underhåller med lättsam musik på Kyrkbryggan 
kl 19-20.
• Frövifors Musikkår har varit verksam i Frövifors och Frövi sedan 1905. Kåren 

har ett stort engagemang i ortens kulturutbud men även utanför Frövi med 
spelningar på exempelvis Skansen i Stockholm. Frövifors Musikkår utsågs 
2014 till Årets Frövibo av Föreningen Positiva Frövi.

• ffm100.blogspot.se

*	Sponsortorget	
för våra sponsorer som inte har 
egna stationer efter Lindessjön 
Runt:

EBAB	Byggservice
• www.ebab.nu

Guldsmedhyttans	Meka-
niska 
• www.guldsmedshyttansme-

kaniska.com

Hugo Bil
• www.hugobil.se

ICA Supermarket
• www.ica.se

Linde Bildelar | BDS
• www.lindebildelar.com

Lindemaskiner
• www.lindemaskiner.se

Mäklarhuset
• www.maklarhuset.se

Stefans	Skog	&	Fritid
• www.skogochfritid.se

TA	Byggproduktion
• www.tabyggproduktion.se

Team	Sportia
• www.teamsportia.se

Företagarna Bergslagen
• www.foretagarna.se

Café Oscar (tv) har tidigare varit våghus, stadshäkte och polishus. Spruthuset (th) var brandstation till 1939. Stadhotellet 
(mitten) har varit rådhus med rum för stadens förvaltning, hotellrörelse, brännvinsmagasin och bibliotek.



Ett	vasst	erbjudande
från Tormek som 
sponsrar Rotary BeRör

Tormek bidrar inte bara till att 
hålla Lindesberg i rörelse - de är 
slipade också! Därför deltar de 
på ”Vi håller Lindesberg i rörelse” 
6 maj med ett vasst erbjudande 
som sponsrar Rotary-projektet 
dubbelt upp:

”Vi erbjuder knivslipning. Ta 
med	era	slöa	knivar,	gå	ett	varv	
runt sjön och hämta sedan upp 
dem	nyslipade	och	fina.	Kostnad	
30	kr/kniv	och	vi	skänker	allt	
till	Rotarys	ungdomssatsning	i	
Lindesberg!”

Tormek är Lindesbergsföretaget 
som etablerat en internationell 
standard inom slipning av egg-
verktyg. Problemlösning genom 
innovation har alltid varit en 
stark drivkraft för Tormek. Det 
har resulterat i över 14 patente-
rade lösningar och det bredaste 
jigg- och tillbehörssortimentet på 
marknaden. 

Merparten av produktionen ex-
porteras till ett 30-tal länder värl-
den över, största marknaderna är 
USA och Tyskland. Produkterna 
uppskattas av såväl professionella 
möbelsnickare, hantverkare, trä-
snidare, träsvarvare och hemma-
snickare som kvalitetsmedvetna 
kockar i restauranger, storkök och 
i hemmen. Tormeks slipsystem 
används även av slipserviceverk-
städer. 

All produktutveckling, konstruk-
tion och montering sker i Lindes-
berg tillsammans med utvalda 
underleverantörer. Det säkerstäl-
ler Tormeks högt ställda kvalitets-
krav.

1:	SHRA	Lindesberg
Vi visar bilar, presenterar våra verksamheter och marknadsför kommande 
arrangemang: Vårmönstring 9 maj (bil/mc-utställning på Lindeskolans grönom-
råde kl 10.00-16.00 med criusing på kvällen); Linde Open 15-16 augusti (dragra-
cing).
• SHRA Lindesberg är en förening för motorintresserade - entusiastfordon/

finbilar, dragracing och drifting. Klubben har en egen lokal på ca 350 kvm 
där medlemmarna har tillgång till mekplatser, mötesrum och cafeteria. 

• www.shra.nu

2:	Bergslagens	Sparbank	&	Sparbanksstiftelsen	Bergslagen
Vi erbjuder tillsammans med Linde Travklubb alla barn gratis ponnyridning, vi 
delar ut ballonger och godis och har tävlingar med fina priser. 
• Bergslagens Sparbank verkar i och för Bergslagen. Du känner igen oss på 

det lokala engagemanget och vårt starka kundfokus. Vi finns där våra kun-
der finns och utgår alltid ifrån dina behov, när vi utformar rätt produkter 
och tjänster för dig.

• Sparbanksstiftelsen Bergslagen är en aktiv deltagare i utvecklingen av 
bygden och genom bidrag främja verksamheter inom näringsliv, forskning, 
utbildning, idrott och kultur. Stiftelsen äger samtliga aktier i Bergslagens 
Sparbank AB. Genom aktieutdelning från banken kan stiftelsen lämna eko-
nomiska bidrag till projekt som främjar bankens och bygdens utveckling.

• www.bergslagenssparbank.se
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Strandpromenaden: Södra

www.tormek.com/sv/

3:	Linde	Travklubb
Vi erbjuder tillsammans med Bergslagens Sparbank alla barn gratis ponnyrid-
ning. Vi informerar om tävlingssäsongen på Fornaboda (årspremiär torsdag 7 
maj med lunchtrav 12.20) och erbjudanden för 2015. 
• Linde Travklubb bildades 1886 och är därmed en av landets äldsta travklub-

bar. Klubben driver Fornaboda Travbana utanför Lindesberg som har 11 
travdagar per år mellan maj och augusti.

• www.lindetrav.se

4:	Fastighetsbyrån
Vi presenterar oss i bankparken tillsammans med Bergslagens Sparbank. 
• Fastighetsbyrån är  Sveriges ledande mäklarkedja med ca 250 kontor och 

cirka 1.500 medarbetare över hela landet och i delar av Spanien. Tillsam-
mans förmedlar vi omkring en femtedel av Sveriges bostadsaffärer. Fastig-
hetsbyrån är ett helägt dotterbolag till Swedbank.

• www.fastighetsbyran.se

5: Tormek
Vi erbjuder knivslipning - läs mer på föregående sida.

6: Grant Thorthon
• Grant Thornton är Sveriges ledande revisions- och konsultföretag för entre-

prenörer och entreprenörsföretag. Grant Thorntons i Lindesberg har idag 
ett tiotal kunniga och serviceinriktade medarbetare med olika specialiteter.

• www.grantthornton.se/Om-oss/Vara-kontor/Lindesberg/

7: Teknos
Vi presenterar att vi nu säljer färg även till konsumenter (förutom våra industri-
färger). Vi kommer även att ha någon enklare form av tävling med lite priser. 
• Teknos är en av Europas ledande leverantörer av industrifärger och har en 

stark position på marknaden för konsument- och yrkesmålerifärger.
• www.teknos.se

8: Storå Rör 
• Storå Rör är en av norra Örebro läns största leverantörer av IVT Värme-

pumpssystem. Vi kan även erbjuda ett stort antal andra produkter och 
tjänster inom VVS-området - besök oss så berättar vi mer.

• www.storaror.se

9: Polisen
Vi presenterar en ny metod att märka attraktiva stöldobjekt och vårt samarbete 
med jägare när det gäller viltolyckor - läs mer i spalten här intill.

10:		Medborgarskolan
Vi presenterar delar av vår verksamhet med någon slags prova på.
• Medborgarskolan engagerar varje år närmare en miljon deltagare över hela 

landet. Vår verksamhet är öppen för alla. Vår ambition är att stimulera till 
kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang.

• www.medborgarskolan.se 

11:	Upplev	Media
• Upplev Media ger ut papperstidningen Upplev och webbtidningen ilinde.se
• www.upplevmedia.se & www.ilinde.se

Polisen visar ny metod
märka	attraktiva	
stöldobjekt

För att minska bostadsinbrott 
och stölder testar polisen en ny 
metod. Den går ut på att märka 
värdesaker och andra attraktiva 
stöldobjekt med märk-dna - en 
färglös vätska som penslas på fö-
remål och som gör att stöldgodset 
kan spåras.

Med märk-dna blir svårare för 
kriminella att göra sig av med 
stöldgods och lättare för poliser 
att spåra stöldgodset.

Polisen söker efter stöldgods som 
är sköldskyddsmärkta med märk-
dna. Märkningen görs med ett 
syntetiskt framställt dna och väts-
kan penslas på värdesaker, unge-
fär som nagellack. Den är osynlig, 
men framträder under uv-ljus. 
Varje märkning är unik och därför 
kan den spåras. Märkningen håller 
minst fem år på föremål och två 
månader på hud.

Polisen i samarbete med 
jägare kring viltolyckor

Nationella Viltolycksrådet är 
ett nationellt samarbetsorgan 
som arbetar med frågor inom 
viltolycksproblematiken. Rådets 
huvudinriktning är att organisera 
en nationell viltolycksorganisation 
för eftersök av trafikskadat vilt och 
verka för att organisationen nytt-
jas, underhålls och utvecklas.

Nationella Viltolycksrådet har varit 
banbrytande - bland annat genom 
uppbyggnaden av ett nationellt 
samarbete i viltolycksfrågor, i 
vilket cirka 5.500 jägare är engage-
rade i eftersök av trafikskadat vilt. 

Nationella Viltolycksrådet är ett 
exempel på hur frivilligorganisatio-
ner och myndigheter kan samar-
beta kring en angelägen uppgift.



Lindesbergs Rotaryklubb
sponsrar Folkets Hus Bio  

Folkets Hus Bio bidrar till att göra 
Lindesberg lite bättre att leva, 
bo och verka i - därför sponsras 
biografen av Lindesbergs Rotary-
klubb.

Genom digitaliseringen av bio-
grafen i Lindesberg har helt nya 
möjligheter öppnats för att visa 
aktuella biograffilmer fyra gånger 
i veckan - liksom direktsänd opera 
från Metropolitan och sport från 
SHL och fotbollsallsvenskan - på 
bioduken med HD-kvalitet och 
surroundljud i sköna biofåtöljer. 

Som sponsor får Rotary reklam på 
bioduken och ett antal biobiljetter 
som klubben skänker till kyrkans 
sociala verksamhet.

Folkets Hus Bio
sponsrar Rotary BeRör

Genom att gå runt Lindessjön och 
samla Rotary-stämplar har du 
chansen att vinna biobiljetter till 
Folkets Hus Bio i Lindesberg som 
sponsrar Rotary BeRör med tio 
biljetter.

1:	Lindesbergs	Bibliotek	och	Kulturenhet
Vi sätter fantasin i rörelse: Gerillaläsning. Bokbytarbord. Besök det mobila bib-
lioteket. Kulturen finns överallt! 
• Biblioteket är mer än böcker! Vi erbjuder många tjänster både på plats i 

biblioteket och via vår hemsida. Lindesbergs stadsbibliotek, Kungsgatan 37 
A, Lindesberg, 0581-81140, E-post: biblioteket@lindesberg.se

• Kulturkontoret: Lindesbergs kommun erbjuder ett brett kulturliv. Vi strävar 
efter att verka för allas möjlighet till kulturupplevelser i hela kommunen 
genom samarbete med föreningsliv och studieförbund. Kulturkontoret, 
Smedjegatan 1, Lindesberg, 0581-811 45, E-post: kulturkontoret@lindes-
berg.se

• www.lindesberg.se > Kultur & Fritid

2:	Lindesbergs	Filmstudio
• Lindesbergs Filmstudio är en del av Sveriges Förenade Filmstudios. Grund-

upplägget i filmstudiorörelsen är film i föreningsform. Vår och höst väljer 
medlemmarna de filmer som sedan visas i Folkets Hus Bio. Man har även 
möjlighet att delta i arrangemang såsom filmhelger, seminarier, visningar 
av nya filmer etc.

• Karin Blomqvist, hanna.kblom@gmail.com

3:	Lindesbergs	Riksteaterförening
• Lindesbergs Riksteaterförening är en ideell förening som verkar för att alla 

ska få tillgång till scenkonst av hög kvalité. Som medlem har man möjlig-
het att påverka verksamheten plus att man stödjer kulturen där man bor. 
Dessutom får man ett SCENPASS  som ger rabatter och andra förmåner på 
nästan alla svenska scener.

• Karin Blomqvist, hanna.kblom@gmail.com

Strandpromenaden: Pumphuset
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Rotary - mycket mer
än lunchmöten.

4:	Lindesbergs	Konstförening
Vi vill visa att Pumphuset är en bra lokal att använda för utställningar.
• Lindesbergs konstförening ordnar utställningar, utflykter och har varje år 

ett konstlotteri med utlottning av årets inköp bland medlemmarna. Under 
årens lopp har vi huserat i många olika lokaler - nu senast i Lindesbergs 
stadbiblioteks konstrum.

• Kajsa Forsberg, 0581 - 61 16 43, kajsa.forsberg@lindesberg.se

5: Lindesbergs Fotoklubb
Våra medlemmar visar bilder på temat Lindessjön Runt i Pumphuset.
• Lindesbergs Fotoklubb är mötesplatsen för fotointresserade i Lindesberg 

och Bergslagen. Ibland har vi besök av intressanta föreläsare och ibland 
gör vi en gemensam utflykt. Vi har en populär månadstävling och ett årligt 
klubbmästerskap.

• www.lindesbergsfotoklubb.se 

6: Nätverket Lindekultur
• Nätverket Lindekultur är ett informellt och ideellt initiativ för att stärka och 

stödja kulturella och kreativa verksamheter i Lindesbergs kommun
• www.mynewsdesk.com/se/kulturstad_lindesberg
• www.facebook.com/lindekultur

7:	Manskören	Harmoni 
Vi presenterar oss och rekryterar gärna nya och yngre körmedlemmar. 
• Manskören Harmoni bildades 1911 och är idag en av landets mest aktiva 

körer med ett mycket gott renommé. Körens stora evenemang är Capricen 
som växer för varje år och bidrar till att kören utvecklas.

• manskorenharmoni.wordpress.com

8: ABF Kultur
Vi presenterar en vidare bild av vad kultur kan vara och betyda.
• ABF är Sveriges ledande studieförbund. Vi finns i alla landets kommuner. Vi 

erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang.
• www.abf.se - sök efter Lindesberg

9: Linde Fornminnes- och Hembygdsförening
Några historiska personer kommer att dyka upp och ställa några frågor som 
snabbt besvaras av de besökande. Vid rätt svar omedelbar belöning.
• Föreningen vill befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och 

dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner inom Lindes-
berg med omnejd.

• www.hembygd.se/linde/lindesbergs-historia/

10:	Hillstreet	/	Studiefrämjandet
• Hillstreet är Lindesbergs musikaliska smältdegel! På Hillstreet kan du repa, 

spela in eller spela live! Eller bara häng i cafédelen! 
• Christer Pilblad, 0581-166 06, christer.pilblad@studieframjandet.se

Gamla Sundsbron 
mellan Stora och Lilla Lindessjön är 
en tidig betongkonstruktion som 
uppfördes 1903. Trots ett för tiden 
modernt byggmaterial formgavs 
bron som en äldre stenvalvsbro. 
Brofundamenten är huggna i natur-
sten. År 1975 tillkom en ny bro och 
Gamla Sundsbron användes däref-
ter enbart för gång- och cykeltrafik.

Pumphuset: 
Intill Gamla Sundsbron står stadens 
gamla pumphus, uppfört 1905 när 
Lindesberg fick vatten och avlopp. 
Pumphuset hämtade dricksvatten 
från en närbelägen kallkälla. I det 
lilla tegelhuset fanns två av varandra 
oberoende pumpsystem som kunde 
leverera totalt 45 liter vatten per 
sekund.

Rubinska gården: 
Uppförd under 1770-talet. Uppkal-
lad efter ägarna, dels borgmästaren 
Salomon Christoffer Rubin, samt 
sonen, ingenjören kommissions-
lantmätaren och justeraren Richard 
Salomon Rubin, född 1832 i Lindes-
berg, avliden 1906. 



RYLA - Rotarys
ledarskapsutbildning
för ungdomar

RYLA (Rotary Youth Leadership 
Award) är Rotarys ledarskapsut-
bildning för ungdomar i åldern 
18-30 år. Utbildningen syftar till 
att ge deltagarna ökad insikt och 
förståelse kring vad ett aktivt 
ledarskap innebär för framtidens 
ledare. Seminariet syftar också 
till att öka deltagarnas självkän-
nedom och utveckla de egna 
kompetenserna hos varje person. 

Lindesbergs Rotaryklubb delar 
varje år ut RYLA-stipendier som 
innebär att stipendiaten på klub-
bens bekostnad får delta i utbild-
ningen som hålls för deltagare 
från Västmanlands, Örebro och 
Värmlands län. 

Årets RYLA-stipendiater är Ellen 
Arrestad och Christoffer Johans-
son (bilden).

Tidigare RYLA-stipendiater i 
Lindesbergs Rotaryklubb har 
varit Jonas Larsson (2008), Ma-
soud Sultani (2009), Lisa Ardesjö 
(2010), Rickard Träff (2011), 
Sara Berglund och Emma The-
gel (2012), Carolina Sixtensson 
och Hugo Wessman (2013) och 
Carolina Berg och Hanna Jansson 
(2014).

Rotary - mycket mer
än lunchmöten.

ÖREBROVÄGEN:

1:	Ängsgårdens	System
Det är inte ofta vi kan visa för lindesbergarna vad vi gör - gemene man går nor-
malt inte på visningar för tyngre fordon. 
• Ängsgården System är en del av Lastfordonsgruppen. Ängsgården tillverkar 

bland annat kundanpassade nät och presenningar i alla storlekar för tyngre 
fordon. Ängsgården har en toppmodern anläggning för lager och tillverk-
ning av nät i Lindesberg.

• www.angsgardensystem.se

DALSKOGSKANALEN:

8: LRF Konsult 
• LRF Konsult är det personliga alternativet för alla ägarledda företag. Det 

som skiljer oss från andra rådgivare är att vi kan erbjuda den stora organi-
sationens erfarenhet, resurser och kvalitet i kombination med närvaro och 
förståelse för den lokala marknaden.

• www.lrfkonsult.se/Kontakta-oss/Lindesberg/

9:	Rotary-station 
för ut- och inlämning av startkort, få en av fyra stämplar och information om 
Rotary - på den här stationen om Rotarys ledarskapsutbildning för ungdomar.
• www.rotary.se/lindesberg
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Södra Lindesjön

NÄSET:

2:	Frövi	Fågelklubb
• Frövi Fågelklubb bildades hösten 1983 och är verksamma inom Lindesbergs 

kommun. Basen i vår verksamhet är exkursioner och månadsmöten. Vår 
klubbtidning Pandion utkommer med två nr/år.

• birds.nu/ffk.htm

3:	Linde	Naturskyddsförening
• Linde naturskyddsförening är en politiskt och religiöst obunden ideell 

förening. Omsorgen om miljön är vår drivkraft. Verksamheten bygger på 
medlemsavgifter och frivilliga bidrag.

• linde.naturskyddsforeningen.se

4:	Lindesbergs	Radioklubb
Vi visar exempel på radioaktiviteter i det fria: SMFF (Swedish Flora Fauna) - 
radiokontakter från naturreservat; Radiopejlorientering – leta rätt på kontroller 
med en pejlmottagare.
• Lindesbergs Radioklubb är en förening för radiointresserade i Bergslagen. 

Föreningens syfte är att skapa intresse för och kännedom om radioteknik. 
Vi har en klubbstuga med klubbstation i Lindesberg som har anropssignalen 
SK4EA.

• sk4ea.se

5:	Lindesbergs	Socialdemokratiska	Arbetarekommun
Vi bjuder på grillad korv och saft.
• En politisk organisation
• www.lindesberg.sap.se

6:	ABF/Grön	Famn
• Vi använder naturen som källa till hälsa och välmående. Tillsammans med 

Grön Famn kan du som enskild eller grupp hitta vägen till ett mer balanse-
rat tankesätt, minska stressens påverkan och lära dig använda naturen som 
hälsofrämjare. 

• www.abf.se > sök efter ”grön famn”

7:	Bergslagens	Miljö-	och	Byggförvaltning
Vi vill inspirera besökarna att cykla mer genom att visa kommunens cykelplan, 
prata om solenergi och Lindesbergs grönområden. 
• Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning (BMB) är en myndighetsnämnd och 

en gemensam förvaltningsorganisation för de fyra kommunerna Hällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. 

• www.bmb.se
 

Näset

Näset har länge intresserat fågel-
skådare och utsikten mot Lindes-
berg är fantastisk. Näset och de 
sanka stränderna betades ända 
in på 1970-talet, men lämnades 
sedan åt sitt öde. Fastmarken ute 
på ön växte snart igen. Lindes-
bergs kommun och Lindesbergs 
Bostäder AB har med hjälp av 
Hopajola och Skogsvårdsstyrelsen 
restaurerat de gamla slåtter- och 
betesmarkerna. Med hjälp av en 
arrendator hålls markerna öppna 
genom bete. Området avsattes år 
2000 som ett kommunalt natur-
reservat med syfte att bevara de 
öppna betade strandängarna, en 
vikande naturtyp som behöver 
skydd och vård. Dessutom beva-
ras en lövdominerad beteshage 
och en lövrik skog.

Dalskogskanalen

I mitten av 1700-talet blomstrade 
Dalskogens hälsobrunn efter att 
rådman Dalskogs änka skulle ha 
druckit sig frisk på det järnrika 
vattnet där. Hygienen i staden var 
dålig och behovet av att kurera sig 
genom att dricka rent och mine-
ralhaltigt vatten var stort. Leden 
går över en kanal som grävdes i 
början av 1900-talet för att båten 
Iris ned brunnsgäster skulle kunna 
ta sig fram. Brunnsverksamheten 
upphörde 1929 och idag är 
kanalen igenvuxen. Nära kanalen 
finns idag en eldplats. Det har tidi-
gare funnits ett vindskydd med 
eldplats och underbar utsikt över 
sjön - men den har brunnit ned 
och ska ersättas.



Rotary stödjer lokala
projekt som håller
Lindesberg i rörelse

Rotary BeRör är ett projekt som 
vill sätta lindesbergare i rörelse 
och engagera dem samtidigt som 
vi synliggör Rotary - därav detta 
programblad...

Språkintroduktion:	Lindesbergs 
Rotaryklubb hjälper Lindeskolans 
språkintroduktionsprogram att 
arrangera studiebesök och andra 
aktiviteter för ungdomar som 
går språkintroduktion. Syftet 
är att ge eleverna en inblick i 
det svenska samhället och hur 
arbetslivet fungerar. Vi söker tips 
och idéer om lämpliga aktiviteter 
- kontakta Bosse Eriksson (bosse-
ruckarn@telia.com)

Lindesbergs Handikapp Häst-
klubb har fått bidrag till inköp av 
nya hästar.

Demokrati	i	SFI-undervisningen:	
Elisabet Järlstam och Satu Droudi 
(SFI-lärare på Masugnen) har 
bidrag till sitt temaarbete om 
demokrati i undervisningen. 

Walk of Hope: Familjen Nielsens 
projekt till Barncancerfonden har 
fått bidrag.

Folkets Hus (digitala) Bio spons-
ras med 5.000 kronor per år. 
Biobiljetterna som ingår i spon-
sorpaketet doneras till kyrkans 
sociala verksamhet.

Rotary - mycket mer
än lunchmöten.

TORPHYTTEBÄCKEN:

1:	Solberga	förskolor
• Solberga förskolor är en enskild förskola och drivs i privat regi. Hos oss får 

barnen det bästa av det mesta. Förskolans pedagogik bygger på svensk 
förskolepedagogik med helhetsyn på barnen och deras utveckling.

• www.solbergaforskolor.se

PARKUDDEN:

2:	Friluftsfrämjandet
Vi presenterar våra barnverksamheter med Skogsmulle och Skogsströvarna på 
plats - och för de vuxna möjlighet att prova BungyPumps (stavgångsstavar).
• Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Lindesberg har ett urval av friluftsaktivi-

teter. Våra utbildade ledare tar dig med ut i naturen på nya upplevelser och 
hos oss kan du få känna gemenskap, dela glädjen, utveckla dina kunskaper 
och färdigheter samt känna trygghet.

• www.friluftsframjandet.se/lindesberg

3:	Miljöpartiet	i	Lindesberg
• En politisk organisation i Lindesbergs kommun
• www.mp.se/lindesberg
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Parkudden & Carlssons

CARLSSONS:

4:	Centerpartiet	i	Lindesberg
Vi vill visa den politiska sidan av hur det gått till att skapa ”Lindesjön runt”. Det 
har varit en låång process genom åren! Vi vill också visa upp oss som parti och 
hur vi jobbar med samhällsfrågor samt någon aktivitet på platsen. 
• En politisk organisation i Lindesbergs kommun
• www3.centerpartiet.se/Lokal/lindesberg/

5: Hemköp
Vi bjuder på grillkorv & dricka.
• Hemköp erbjuder sina kunder ett brett och prisvärt sortiment, inspiration 

till matglädje och ger hög servicenivå för att möta och infria kundernas 
förväntningar. Hemköp i Lindesberg har öppet alla dagar 7-23.

• www.hemkop.se/Butiker/Hemkop-Lindesberg/

6: Studieförbundet Vuxenskolan
Vi presenterar vår verksamhet som studieförbund där man både som privatper-
son eller förening kan starta studiecirklar i olika former. Vi har även en hel del 
verksamhet inom folkhälsa. 
• Studieförbundet Vuxenskolan vill ge människor möjligheter. Därför erbju-

der vi en bred verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser 
och kulturaktiviteter

• www.sv.se Sök: Lindesberg

7:	Rotary-station	
för ut- och inlämning av startkort, få en av fyra stämplar och information om 
Rotary - på den här stationen om Rotarys lokala projekt.
• www.rotary.se/lindesberg

Parkudden

Namnet har platsen fått av 
att den mellan 1902 och 1907 
fungerade som nöjespark. Här 
lade ångbåtar till för danssugna 
Lindebor. Under några år drevs 
Lindesbergs tivoli av ett bolag 
som uppförde byggnader och 
gjorde promenadstigar. Senare 
under 1900-talet har stranden 
använts som badplats i perio-
der. Vid Parkudden finns idag 
ett rastställe med eldplats och 
brygga.

Carlssons

I början av 1900-talet byggde 
järnhandlare A G Carlsson en 
stor trävilla för att hans TBC-sju-
ka dotter skulle få frisk luft. Efter 
Carlssons död användes huset 
under några år som sommar-
café. Det stor sedan och förföll. 
På den gamla husgrunden finns 
nu ett rastställe med två eldplat-
ser - dels väderskyddet Milan, 
dels en öppen eldplats (bilden 
nedan).



1:	Lindesbergs	allmänna	gymnastikförening
Vi presenterar vad vi kan erbjuda dig som gillar gymnastik och motion i olika 
former.
• www6.idrottonline.se/LindesbergsAGF-Gymnastik/

2:	IFK	Lindesberg
Vi bjuder in till hastighetsskjutning mot fotbollsmål. 
• IFK Lindesberg är en av Lindesbergs största ungdomsföreningar. Med över 

150 ideelt arbetande ledare och föräldrar håller vi igång verksamheten från 
tidig vår till sen höst. Vi är över 550 medlemmar varav ca 450 aktiva som 
spelar i 19 olika lag.

• www.laget.se/ifklindesberg

3:	Bergslagens	Finska	Förening
Vi presentera ett finsk sällskapspel som heter ”Mölkky” - det liknar kubbspelet 
men är roligare.
• Pirkko Pirttikangas | 0581-14073 | pirkkopirttikangas@gmail.com

4:	Föreningen	Linde	Ridskola
Vi har med två ponnys från ridskolan som barn kan få prova på att rida. Vi byg-
ger upp en liten ridbana med material från klubben som bommar och koner. Vi 
tar med lite hindermaterial för att visa hur vi anordnar tävlingar. Vi kommer att 
ha en  monter för mer information om vår verksamhet. 
• www6.idrottonline.se/ForeningenLindeRidskola-Ridsport/
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Lindeskolan

Lindeskolan är norra länsdelens 
enda gymnasieskola och den na-
turliga samlingspunkten för cirka 
900 ungdomar varje dag under 
skolåret.
• Personalstyrkan uppgår till 

drygt 170.
• Vi erbjuder gymnasieutbild-

ning på 14 nationella program 
och 5 introduktionsprogram. 

•	 Några av programmen kom-
mer presentera sin verksam-
het den 6 maj.

 
Idrottscollege är samlingsnamnet 
på den verksamhet som erbjuder 
våra ungdomar att kombinera 
gymnasiestudier med satsning på 
utvald idrott.
• Drygt 150 deltar på idrottscol-

lege varav en tredjedel är in-
flyttade från andra kommuner.

• Judon har riksintag. Handboll, 
rytmisk sportgymnastik och 
volleyboll för damer har NIU-
status (nationell idrottsutbild-
ning). Fotboll, ishockey och 
övriga sporter kompletterar.

• Vid två tillfällen i veckan (tisda-
gar och fredagar) bedriver 
eleverna morgonträning innan 
de fortsätter med vanliga 
studier.

• Idrottsundervisningen sker 
utomhus och i en av Sveriges 
finaste idrottshallar: Lindes-
bergs Arena. 

5: Lindesbergs Handikapp Hästklubb
Kom och träffa våra ponnyhästar utrustade med hjälpmedel  för funktionsned-
satta barn och ungdomar. 
• Vi har verksamhet för funktionsnedsatta barn och ungdomar med utbilda-

de instruktörer. Både enskild ridning och i grupp. Hjälpmedel för funktions-
nedsatta finns, vid behov kan lösningar individ anpassas efter eleven. Vi 
kan även erbjuda KBT-terapi med häst efter tidsbeställning med en utbildad 
terapeut.

• Klubben är för dig som vill ha “hästpyssel” och kanske vill rida eller köra i 
lugn miljö, oavsett om du är ung eller gammal. Vi erbjuder också helgkur-
ser i westernridning med Lollo Nilsson (grundare av Jultorp Ranch) - en 
kurs där man får ta med egen häst. Det finns också kurs i tömkörning med 
Anders Eriksson - föreläsning om bett och utrustning ingår. 

• www.ehnviksgarden.se

6: Lindeskolan
Gymnasieskolan i Lindesberg Lindeskolan firar 50 år och presenterar några av 
de program som erbjuds idag.
• www.lindeskolan.se

7:	Lindeskolans	Idrottscollege
Lindeskolans idrottscollege erbjuder 6 maj: Olika sätt att motionera runt Linde 
sjön; Träningsrådgivning; Tips om nyttig kost i samband med träning; Prova på 
vår testverksamhet.
• www.lindeskolan.se

8: Frövi Judoklubb
• Frövi Judo är en av Sveriges bästa judoklubbar med bred barn- och ung-

domsverksamhet, vuxengrupper och en omfattande elitsatsning.
• www.frovijudo.se

9: LIF Lindesberg
Vi kommer att marknadsföra vår ungdomsverksamhet. Vi kommer att ha en 
liten tävling där alla som vill får prova på handbollsprickskjutning.
• LIF Lindesberg är en handbollsklubb som grundades 1966. Totalt har klub-

ben 37 lag och 800 medlemmar.
• www.lif-lindesberg.se

10:	Stråssa	GF	Lindesberg
Vi träffas nära idrottscollege vid arenan eftersom vi har samma tränare för gym-
nasterna på idrottscollege och de andra gymnasterna.
• www.svenskalag.se/strassagf

På Kulturskolan Garnalia
finns	kultur	för	alla	åldrar!

Vår verksamhet vänder sig till både 
barn, ungdomar och vuxna. 

Vi erbjuder undervisning i instru-
ment/sång, kör, dans, teater, FMT 
och flera bildkurser samt musikska-
pande på dator:

Introduktionskurser:
• Babysång - Danslek - Dramalek 

- Musiklek - Stränggäng 

Grundkurser:
• Musikskapande på dator
• Musik: Baryton - Blockflöjt 

- Cello  - Elbas - Elgitarr - Fiol - 
FMT - Gitarr - Klarinett - Kon-
trabas - Körsång - Nyckelharpa 
- Piano - Saxofon - Slagverk 
- Sång - Trombon - Trumpet  - 
Tuba - Tvärflöjt - Valthorn

• Dans: Barndans - Dansmix - 
Jazzdans - Jazz/modern

• Teater
• Bild: Mask och teatersmink 

- Måla-rita-bygga djur - Pho-
toshop för nybörjare

Fördjupningskurser: 
• Vi erbjuder fördjupningskurser 

i musik. Kontakta Kulturskolan 
Garnalia för mer information.

Välkommen till en mångsidig, 
spännande och kreativ verksam-
het!

I nybyggda Kulturum finns mo-
derna och fräscha lokaler för bild, 
musik, dans, teater och media.

Stråkorkestrar ger konsert 
i	Kulturums	aula	kl.	19.00



Lindesbergs Rotaryklubb
har öppna lunchmöten

Alla intresserade är välkomna att 
delta! Ingen föranmälan krävs. 
Betala för och hämta lunchen i 
hotellets matsal och anslut sedan 
till lunch-mötet som hålls en 
trappa upp (festsalen). 
Varje måndag kl 12:00-13:00 på 
Lindesbergs Stadshotell. Läs mer 
på www.rotary.se/lindesberg

Rotary	-	ett	lokalt	
och globalt nätverk

Lindesberg Rotaryklubb har ett 
60-tal medlemmar varav en 
tredjedel är kvinnor. Klubben är 
en av 34.000 Rotary-klubbar i 200 
länder med totalt 1,2 miljoner 
medlemmar. 
Att vara medlem i Rotary innebär 
att vara med i ett lokalt, regio-
nalt och globalt nätverk. Det ger 
kontakter och utbyten med andra 
människor, yrken och branscher, 
personer i olika åldrar, med olika 
erfarenheter och andra kunskaper 
som kan berika dig både privat 
och yrkesmässigt.

11:	Kixon
Vi lottar ut en städning till någon av de som besöker oss vid båthuset och kom-
mer med ett mycket förmånligt erbjudande för nya kunder.
• Kixon erbjuder städning av hög klass och vår målsättning är att det är sam-

ma medarbetare som utför regelbunden lokalvård. Vi har även service- och 
seniortjänster: Vi kan hjälpa till både inne och ute med allt från personligt 
sällskap till inköp och lakansbyte i sängen.

• www.kixon.se

12:	Rotary-station
för ut- och inlämning av startkort och information om Rotary. 
• www.rotary.se/lindesberg
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Lindesbergs Arena
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13:	PRO	Lindesberg
Vi presenterar vår verksamhet med bland annat boulespel för seniorer på spel-
planerna vid Lindesberg Arena. 
• PRO är Sveriges största pensionärsorganisation med närmare 400 000 

pensionärer. Tillsammans ser vi till så att livet som pensionär blir bättre och 
roligare.

• www.pro.se = sök Lindesberg

14:	Besök	Linde	AB
Vi presenterar det nya kommunala bolaget med ansvar för Badhuset Energikäl-
lan, Lindesberg Arena och Stripa Gruvområde.
• www.lindesberg.se
• www.energikallan.se

15:	Meritors	Fritidsklubb
Vi är en förening för alla anställda på Meritor i Lindesberg som kommer att 
presentera våra sektioner för exempelvis gympa, golf, fiske, styrketräning, vete-
ranbilar med mera. 
• www.meritor.com

16:	LIBO
Vi presenterar våra byggplaner för Lindesberg och Frövi med ”Ålkilsbacken” (två 
stenkast längre bort) som huvudnummer - plus lite tävlingar och något gott att 
bjuda på. 
• Lindesbergsbostäder AB (LIBO): Hem för alla, hela livet. 
• www.libo.se
 
17:	Round	Table	19	Lindesberg
Vi ska dyka efter skräp och skrot under bron mellan Arenan och Loppholmarna.
• Round Table är en ideell, opolitisk förening där människors villkor och ut-

veckling sätts i centrum. Medlemmar är yngre män mellan 22 till 40 år.
• www.rts.org

18:	Ladies	Circle	89	Lindesberg
• Ladies Circle är en ideell och opolitisk förening för kvinnor som har som 

ändamål att vidga medlemmars intressesfär, öka förståelsen för andra män-
niskors åsikter och levnadsvillkor, samt medverka till internationell förstå-
else och vänskap

• www.ladiescircle.se

Visste	du	detta	om	Rotary?

• Rotary är ett världsomfattande 
yrkesnätverk som gör humani-
tära insatser. 

• Det är en politiskt och religiöst 
oberoende organisation som 
grundades av advokaten Paul 
Harris i Chicago 1905.

• Rotarys 1,2 miljoner med-
lemmar är fördelade på över 
34.000 klubbar runt om i 
världen. 

• Paul Harris grundidé var att 
eldsjälar från olika yrkesgrup-
per i samhället skulle delge 
varandra kunskap till ömsesidig 
nytta och för att tillsammans 
bidra till fred och en bättre 
värld. 

• Som rotarian är det naturligt 
att ta ett humanitärt ansvar 
och aktivt bekämpa orättvisa, 
sjukdom och fattigdom i värl-
den. 

• Genom Rotarys internationella 
verksamhet, via fonder och 
projekt bedrivs hjälpinsatser 
som gör skillnad.

• Ett av Rotarys prioriterade mål 
är att utrota polio i världen. 
Rotarys polioprojekt,  ”End 
Polio Now”,  är ett världsom-
spännande projekt där över 
två miljarder barn i över 110 
länder har vaccinerats.

• Rotarys Läkarbank har sedan 
1988 skickat ut svenska fri-
villiga och obetalda läkare, 
sjuksköterskor, tandläkare 
och teknisk personal till olika 
utvecklingsländer, främst i 
Afrika. Över 100.000 personer 
behandlas varje år av de s k 
Jeepläkare som kör långt ut på 
landsbygden där vägar saknas. 



Loppholmarna
-	en	aktivitetsplats
för olika intressen

Lindesbergs Folkets hus- och 
parkförening vill göra Lopp-
holmarna till en aktivitetsplats. 
Föreningen bildades 2013 och 
arrangerade då endagsfestivalen 
Vågen på Loppholmarna. I sam-
band med festivalen föddes idén 
att göra Loppholmarna till en 
folkpark.

Lindesberg Volley har tillsammans 
med Lindesbergs kommun anlagt 
en rejäl yta för beachvolleyboll på 
Loppholmarna. Möjlighet finns för 
tre planer vid turneringar, men till 
vardags kommer två nät att finnas 
uppställda.

Lindesberg Skateboardförening 
har anlagt skateboardrampen på 
Loppholmarna.

Lindesbergs Folkets Hus och 
Parkförening och VTB	Event har 
byggt en dansbana på runt 150 
kvadratmeter på Loppholmarna. 1:	Nerikes	Allehanda

Träffa oss i vår husbil där vi bjuder på lite överraskningar. 
• Dagstidning med nyheter, artiklar, sport, kultur, nöje och annonser.
• www.na.se 

2:	Lindebygdens	Orienteringsklubb
Vi anordnar en enkel orienteringsbana och visar upp vår verksamhet.
• www6.idrottonline.se/LindebygdensOK-Orientering/

3:	Lindesberg	Volley	BK
Vi presenterar vår ungdomsverksamhet och visar beachvolleyboll med möjlig-
het för dem som så vill att prova på att spela litet volleyboll. 
• Klubben har dam- och flicklag från åtta år upp till elit, blev Svenska Mästare 

2012 och tog silver 2013. Lindesberg gör nu sin sjunde elitsäsong och är ett 
etablerat topplag i Elitserien

• www.lindesbergvolley.se
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Loppholmarna

4:	Frövidansarna/Tassadansarna
Vi presenterar oss på dansbanan på Loppholmarna.
• Vår verksamhet vänder sig till dig som har grunderna 

i gammeldans. Vi är ett 40-tal dansare som ses varje 
onsdag i Vedevåg teater för att dansa gammeldans 
och gillesdans. (Gillesdans är ”gammel-dans” med en 
mängd variationer av turer som bygger på de traditio-
nella danserna vals, hambo, schottis, snoa, polka.) 

• Dansledare är Irene Birgersson 0735060088. 

5: Lindesbergs Folkdansgille
Vi presenterar lite historik, vad vi gör och utför några enkla 
danser till egen musik på dansbanan.
• www.folkdansringen.se/lindesberg/

6: Linde Dansklubb
Vi presenterar oss på dansbanan på Loppholmarna.
• Vi är en öppen och positiv förening som är medlem-

mar i svenska danssportsförbundet.  Kom gärna och 
dansa med oss. Dans är positivt.

• www6.idrottonline.se/LindeDansklubb/ 

7: Lindesbergs Simsällskap
Vi informerar om vår verksamhet, om Lindesimmer 15 
augusti och Vattenprovet med olika aktivitet i badhuset 
vecka 22. 
• www6.idrottonline.se/LindesbergsSS-Simidrott

8: Lindesbergs Tennisklubb
Vi presenterar klubben och låter besökarna prova på ten-
nis i en enklare form. 
• Lindesbergs Tennisklubb bildades 1898 och är Lindes-

bergs äldsta idrottsförening och Sveriges tredje äldsta 
tennisklubb.

• www.lindesbergstk.se

9: Lindlöven
• Lindlövens IF har bedrivit ishockeyverksamhet i Lin-

desberg sedan 1976. Föreningen har säsongen 05-06 
totalt 15 lag, varav 12 deltar i seriespel.

• www.lindloven.com

10:	Lindesbergs	Golfklubb
Vi presenterar klubben och låter besökarna prova på golf i 
enklare form.
• Lindesbergs Golfklubb erbjuder en nära, naturskön 

och högklassig golfanläggning i harmoni med miljön. 
Vi hälsar alla som vill lära sig spela golf och utöva golf-
spel välkomna att göra det i vår klubb.

• www.lindesbergsgk.se

11:	Lindesbergs	Curlingklubb
• Vi hälsar medlemmar och gäster välkomna till vår cur-

linghall (bredvid ishallen i Lindesberg).
• lindecurling.se

12	Lindesbergs	Kraftsportklubb
Prova på kraftsport. 
• Linde Kraftsportklubb är en ideell förening som drivs 

för att kunna erbjuda motion/styrketränings möjlighe-
ter för alla tänkbara kategorier av människor.

• www.laget.se/lkk/

13:	Lindecyklisterna
• Börja cykla med oss!
• www4.idrottonline.se/Lindecyklisterna-Cykel/

14:	WSK	Lindesberg
Vi informerar om vår innebandy-verksamhet och låter be-
sökarna prova på att göra mål på målvakt eller målduk. 
• www.wsklindesberg.se

15:	Lindetraktens	Hästsportförening
Prova på ridning och lär dig mer om ridning och vad det 
innebär det att rida på ridskola. 
• lindetraktenshastsportforening.blogg.se



1:	Moderata	samlingspartiet	i	Lindesberg
Kom och besök oss i vår husvagn.
• Politisk organisation i Lindesbergs kommun.
• www.moderat.se/orebro-lan

2:	Nordea	
• Vi vill göra det möjligt för dig, både nu och sen. Din ekonomi handlar både 

om att få det vardagliga att fungera och att göra det bästa för att framtiden 
ska bli som du vill. Vi hjälper dig gärna med att hitta lösningar som gör det 
möjligt för dig att förverkliga dina stora och små planer. Välkommen att bli 
kund i Nordea.

• www.nordea.se

3:	24	i	Bergslagen	
• Lokala nyheter och sport i Lindesberg, Hällefors, Ljusnarsberg och Nora.
• www.24i.se

4:	Lindesbergs	Lasarett
5: Lindesbergs Vårdcentral
6: Folktandvården Lindesberg
• Läs mer här intill om vad Region Örebro län presenterar.
• Vi presenterar även våra samarbetspartners Riksförbundet Attention och 

Hjärnkoll i vår monter - läs mer på nästa sida.

7-16	-	SE	NÄSTA	UPPSLAG	>>
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Strandpromenaden: Norra

Välkommen	till
Lindesbergs	lasarett!

En attraktiv arbetsgivare som 
erbjuder förutsättningar för ett 
utvecklande, spännande och lång-
siktigt hållbart arbetsliv.

Lindesbergs lasarett är en attrak-
tiv arbetsgivare för dig som bor 
i Lindesberg med omnejd. Vi an-
ställer medarbetare inom många 
olika yrken. Till exempel läkare, 
sjuksköterskor, undersköterskor, 
mediciniska vårdadministratörer, 
ekonomer, HR-konsulter, utveck-
lingsledare med flera. 

Vi annonserar ut i stort sett alla 
våra tjänster på www.regionoreb-
rolan.se. Vi söker ständigt vård-
nära personal, men även tjänster 
inom	övriga	yrken	dyker	upp	titt	
som	tätt. Vi erbjuder även semes-
tervikariat och feriepraktik för 
skolungdomar. 

En av de friskvårdsaktiviteter vi 
erbjuder våra medarbetare är kör-
sång tillsammans med en körle-
dare från den kommunala musik-
skolan Garnalia. Välkommen	att	
lyssna på Sjukhuskören utanför 
Vårdcentralen	klockan	16.

Under ledning av våra friskombud 
deltar dessutom våra medarbe-
tare i arrangemanget Vi håller 
Lindesberg i rörelse med en egen 
tävling! Detta	är	startskottet	för	
en årligt återkommande frisk-
vårdsaktivitet	för	våra	medarbe-
tare Lindessjön runt. 

Vi berättar gärna mer om hur vi 
arbetar med friskvård för medar-
betarna.	Välkommen	att	be-
söka oss på Strandpromenaden 
nedanför	Vårdcentralen	(nr	4	på	
kartan).

Läs mer på nästa sida >>

Vi håller hela regionen i rörelse!
Välkommen att besöka våra verksamheter inom Region Örebro län

Region Örebro län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, trafik, kultur, 
näringslivsutveckling och flera andra områden som är viktiga för regionens 
utveckling. Vi	håller	regionen	i	rörelse	på	många	sätt. Flera av våra verksamhe-
ter finns på plats under arrangemanget Vi håller Lindesberg i rörelse. Hjärtligt 
välkommen att besöka oss vid montern på Strandpromenaden nedanför Vård-
centralen den 6 maj. 

Folktandvården Region Örebro län förser mer än 150.000 invånare runt om i 
länet med tandvård. Folktandvården arbetar för en förbättrad munhälsa hos 
länets invånare både genom rena vårdinsatser såväl som hälsofrämjande och 
förebyggande insatser. I Lindesberg finns vi på allmäntandvårdskliniken på 
Bytesgatan 10 och vid sjukhustandvården på lasarettet.

•	 I vår monter idag kan du träffa oss för att ställa frågor om tänder, munhälsa 
och frisktandvård. Det finns möjlighet att prova på olika munskölj med fluor 
som stärker tänderna. Vi bjuder på en tandborste till de vuxna och barnen 
får fiska i vår fiskdamm.

Lindesbergs vårdcentral: Vårdcentralerna är basen i länets sjukvård och det är 
hit du ska vända dig i första hand vid sjukdom eller om du har frågor kring din 
hälsa. 

• Några av våra medarbetare finns på plats i vår monter. Kom och: Lär dig 
stavgångsteknik, du får låna stavar; Få ditt blodtryck mätt; Hämta informa-
tion om några av våra verksamheter, tex. MMR (Multimodala Rehabtea-
met). Passa på att ställa frågor om: Medicinsk Yoga; Livsstilsmottagning; 
Mina Vårdkontakter; Vårdcentralens övriga verksamheter

Lindesbergs	lasarett är ett av Örebro läns tre akutsjukhus. Hos oss finns en 
vänlig och familjär atmosfär i kombination med effektivitet och stort kunnande.  
Vi har en central roll när det gäller att hålla lindesbergare och många andra i 
rörelse - både genom förebyggande arbete och genom den vård vi ger! Just nu 
bygger vi en ny akutmottagning och förra året invigde vi en dialysmottagning. 

• Besök gärna vår monter så berättar vi mer. Träffa representanter för vår 
personalavdelning. Vi söker nya medarbetare! Kom och testa din hand-
styrka med handkraftmätaren ”Grip It” hos arbetsterapeuterna. Diskutera 
och fråga våra dietister om mellanmål och mat efter träning. Vi erbjuder nu 
rökslutarstöd inför operationer. Kom och träffa oss!

Gör som Region 
Örebro län - ordna 
en egen tävling!

Region Örebro län ordnar en egen 
tävling 6 maj och bjuder in sina 
medarbetare - tävla i arbetsgrup-
pen om bästa kreativa lagbild vid 
Rotarys utomhusmässa Vi håller 
Lindesberg i rörelse då fler än 100 
utställare finns runt Lindesjön.

Så här gör en arbetsgrupp som 
vill vara med och tävla: Enhetens 
friskombud ansvarar för att ta in 
anmälningar till den gemensamma 
promenaden från sjukhuset till 
arrangemanget vid Strandprome-
naden via särskild anmälnings-
blankett. ”Om ni dessutom vill 
vara med och tävla i vår interna 
lagbildstävling – bestäm på en-
heten vilka som vill vara med och 
hur ni ska uppnå bästa kreativa 
lagbild”, heter det vidare.

Enheten går 6 maj i samlad trupp 
från sjukhuset till Region Örebro 
läns mässmonter på Strandpro-
menaden vid Vårdcentralen någon 
gång kl. 16-20. Där blir de som valt 
att tävla i grupp fotograferade (det 
är drop-in, kom när det passar 
er). Fotot kommer sedan att bli 
bedömt enligt följande kriterier: 1. 
Sportigt! 2. Färgstarkt! 3. Enhet-
ligt! 4. Kreativt!

Bilderna presenteras på intranätet 
och en jury utser bästa bilden en-
ligt kriterierna ovan. Fint pris ut-
lovas! Frågor? Kontakta Eva Björk, 
friskvårdsansvarig, tfn. 853 60.
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16

Lions	Club/Kristina
stödjer verksamheter
som håller Lindesberg
i rörelse

Lions Club Lindesberg/Kristina gör 
som Rotary - bidrar med eko-
nomiskt stöd till ”lovvärda verk-
samheter som bidrar till att hålla 
Lindesberg i rörelse”:

Föreningen Linde Ridskola – bi-
drag till inköp av ny häst;

Lindesbergs grundskolor– bidrag 
till inköp av utrustning för att 
kunna erbjuda idrottsaktiviteter 
för alla elever på Björkhaga-, Bro-
torps- och Kristinaskolorna.

Kulturskolan Garnalia – bidrag till 
terminsavgifter för att fler elever 
ska få möjlighet att delta.

........................................................

Vill	du/ni	också	stödja
verksamheterna?

Sätt in ditt/ert bidrag på:
• Lindesbergs Rotaryklubb:  

Bankgiro 127-1618
• Lions Club Lindesberg/Kris-

tina: Bankgiro 5392-6382

Ange ”Vi håller Lindesberg...”  
på inbetalningen! Vi tackar på 
förhand för ditt/ert bidrag.

........................................................

7:	Riksförbundet	Attention	
• Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers 
syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST) och Tourettes syndrom. Vi arbetar 
för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de 
behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. 

• www.attention-riks.se

8: Hjärnkoll
• Lika rätt till utbildning, vård, arbete och sociala sammanhang är inte en 

självklarhet om du har erfarenhet av psykisk ohälsa. Därför arbetar Riks-
förbundet Hjärnkoll för att öka öppenheten kring psykisk hälsa och ohälsa, 
tillsammans med 350 särskilt utbildade ambassadörer.

• www.nsph.se/hjarnkoll

9: Handelsbanken 
• Handelsbanken är en fullsortimentsbank med en starkt decentraliserad 

organisation - verksamheten utgår alltid från kundens behov. Detta innebär 
att alla affärsbeslut som rör enskilda kunders relationer med banken tas 
nära kunden. Välkommen till Handelsbanken i Lindesberg.

• www.handelsbanken.se/lindesberg

14:	Kristinakyrkan	&	Erikshjälpen	
• Erikshjälpen Second Hand Butiker är en ideell förening 

som samarbetar med lokala föreningar och församling-
ar i Sverige. Butiken drivs i samarbete med Pingstkyr-
kan och Kristinakyrkan i Lindesberg och Erikshjälpen 
Second Hand Butiker i Holsbybrunn. Hela överskottet 
går till sociala och humanitära insatser utomlands och 
i Sverige. 

• www.erikshjalpen.se/secondhand/vaara-butiker/lin-
desberg

• www.kristinakyrkan.se

15	Svenska	kyrkan:	 
Linde Bergslags Församling
Vi kommer att ha lite utelek med krocket, kanske badmin-
ton, kubb mm (beroende av väder ) och information om 
församlingen. 
• Vår församling ligger i hjärtat av Bergslagen och 

innefattar staden Lindesbeg, samhällena Ramsberg, 
Vedevåg och Stråssa samt kringliggande landsbygd. 
Våra kyrkor är belägna i Lindesberg, Ramsberg och 
Vedevåg.

• www.svenskakyrkan.se/linde-bergslags-forsamling

16:	Lindenytt
• LindeNytt.com är en nyhetskanal för Lindesberg som har 

funnits på internet sedan 1999. 
• www.lindenytt.com

10:	Nora-Lindefrakt	(NLF)
Vi är mycket mer än frakter och erbjuder dig som privat-
person allt från slam/spol/torrsugbil med ROT- eller RUT-
avdrag till gårdsgrus och trädgårdsjord i storsäck levererat 
direkt hem till dig.
• Nora-Lindefrakt (NLF) är ett serviceföretag med 70 års 

erfarenhet, inriktat på de flesta typer av transporter, 
maskinentreprenader och materialleveranser. Vi finns i 
Bergslagen med huvudkontor i Lindesberg.

• www.noralindefrakt.se 

11:	Röda	Korset	Lindsbergskretsen
Vi har en liten utställning om Röda Korsets verksamhet i 
Lindesberg, Frövi och Rockhammar. 
• Röda Korset är världens främsta katastroforganisa-

tion. Vi finns över hela världen och består av miljontals 
frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra män-
niskor. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp över 
hela världen och i Sverige, varje dag. Vi delar ut mat, 
förebygger katastrofer och bidrar med medmänsklig 
värme och mycket annat.

• www.redcross.se

12:	Väntjänsten	i	Lindesbergs	kommun
• Väntjänst vill som ett komplement till och i samarbete 

med hemvården bryta isolering, ge stöd till anhöriga 
och ge gemenskap till ofrivilligt ensamma. Väntjänst 
arbetar helt på frivillig basis. I Väntjänst ingår Röda 
korset, pensionärsorganisationerna, Svenska kyrkan, 
Ria och frikyrkorna. Alla som arbetar inom Väntjänst 
har tystnadsplikt.

• www.lindesberg.se > sök Väntjänsten

13:	Lions	Club	Lindesberg 
och	Lions	Lindesberg	Kristina
Lions Club Lindesberg och Lions Lindesberg Kristina visar 
Lions katastoftält (bilden till höger) som skickas till drab-
bade områden i världen. Vi kommer att bjuda på festis/
saftbål samt en fiskdamm (leksaker) för barn 0-6 år (allt 
gratis). Vi kommer också att dela ut en broschyr ”Bli vän 
med Lions” för att informera om vår verksamhet och kan-
ske få någon ny medlem.
• Människor som är med i Lions använder sin fritid till 

att hjälpa andra människor. Vi är 1,35 miljoner med-
lemmar i världen som förbättrar livskvalitén för män-
niskor i vår närhet och runtom i hela världen. 

• Lions Club Lindesberg: 
www.lions101b.se/LC-Lindesberg.html

• Lions Lindesberg Kristina: 
www.lions101b.se/LC-LindesbergKristina.html



Ännu fler föreningar som håller Lindesberg i rörelse
Beredskapsorganisationer:
• Bergslagens Civilförsvarsförening
• Frövi Röda Korskrets
• Guldsmedshyttans Röda Korskret
• Linde.krets.av Sv. Röda Korset
• Norra Fellingsbro Rödakorskrets

Byalag:
• Byalaget Tre-Boda
• Klotens Byalag
• Nybergets Byalag
• Ramsberg - en bygd i Bergslagen
• Sommaro Byalag
• Wedwog-Qwarnbacka Byalag

Bygdegårdsföreningar:
• Balsta Bygdegårdsförening
• Finnåkers Nya Bygdegårdsförening
• Grönbo Bygdegårdsförening
• Käglans bygdeförening
• Löa Bygdegårdsförening
• Nyckelby Bygdegårdsförening
• Resta Bygdegårdsförening
• Sveaborg Bygdegårdsförening
• Ullersäters Bygdegårdsförening
• Vasselhyttans Bygdegårdsförening

Fiskeföreningar:
• Fellingsbro Sportfiskeklubb
• Frövi Sportfiskeklubb
• Lindesjöns Fiskevårdsområdesför-
ening
• Löa Fiskevårdsområdesförening
• Ramsbergs Fiskevårdsområdesför-
ening
• Vedevåg Fiskevårdsområdesförening
• Väringens Fiskevårdsförening

Fritidsföreningar:
• Fellingsbro Schackklubb
• Friluftsfrämjandet i Lindesberg
• Frövi Bridgeklubb
• Frövi Brukshundklubb
• Frövi Båtklubb
• Frövi Fågelklubb
• Linde Båtklubb
• Linde Schackklubb
• Lindesbergs Bridgesällskap
• Lindesbergs Brukshundklubb
• Lindesbergs Frimärksklubb
• Lindesbergs Turistbåtförening
• Norrby Badförening
• Snickartorps Badförening

Föräldraföreningar:
• Löa Unga Mammor
• Stråssa Föräldraförening

Handikappföreningar:
• Afasiföreningen i Örebro län
• Attention Lindesberg med grann-
kommuner
• Bergslagens Diabetesförening
• Bröstcancerföreningen I Örebro Län
• Föreningen För Pyskiatriskt Samar-
bete
• HIF Fritidsklubben Lindesberg
• Hjärt & Lungsjukas Förening Linde-
Nora
• Hörselskadades Förening Lindesberg
• Reumatikerföreningen Bergslagen
• RSMH Norra Örebro Län
• RTP - Bergslagens Lokavd.
• SRF Bergslagen
• T-Pro

Hembygdsföreningar:
• Allmänningbo Bygdeförening,
• Fellingsbro hembygds- & fornmin-
nesför.
• Folkets Hus I Guldsmedshyttan UPA
• Gusselby Hembygdsförening
• Hammarbackens Hembygdsförening
• Linde Fornminnes- & Hembygdsför-
ening
• Löabygdens Hembygdsförening
• Näsby Hembygdsförening
• Ramsbergs Hembygdsförening
• Wedevåg Hembygdsförening
• Hembygdsförening forts.
• Öskeviks Allmänna Byförening

Hjälporganisationer:
• Lions Club Storå

Idrottsföreningar:
• Aspa Gusselby Skytteförening
• Badmintonklubben Kristina
• Bergslagens Klättersällskap
• Bowlingklubben Atom
• Fellingsbro Allmänna Idrottsklubb
• Fellingsbro Bordtennisklubb
• Fellingsbro Frövi Ishockeyklubb
• Fellingsbro GOIF
• Fellingsbro Gymnastikförening
• Fellingsbro Innebandysällskap
• Fellingsbro Kraftsportklubb

Idag har du fått lära känna 
ett 60-tal föreningar som 
bidrar till att hålla Lindes-
berg i rörelse på din vand-
ring runt Lindessjön. 
Men det finns betydligt fler 
föreningar i kommunen! 
Listan på detta uppslag är 
alla föreningar som finns 
registrerade i kommunens 
föreningsregister!

• Frövi - Lindesberg PSK
• Frövi Gymnastikförening
• Frövi Idrottsklubb
• Frövi Jaktskytteklubb
• Frövi Judoklubb
• Frövi Tennisklubb
• Frövi Volleybollklubb
• Frövi-Lindesberg PS
• Föreningen Linde Ridskola
• Grönbo Idrottsförening
• Guldsmedshyttan Stråssa BK
• Guldsmedshytte Sportklubb
• Guldsmedshytte Vattenskidklubb
• Hot Boots Linedanceklubb
• IFK Lindesberg
• King Cobra Bowlingklubb
• Linde Dansklubb
• Linde Motorsportklubb
• Lindebygdens Orienteringsklubb
• Lindecyklisterna
• Lindesberg Skateboard Förening
• Lindesberg Volley BK
• Lindesbergs Allmänna Gymnastik-
förening
• Lindesbergs Curlingklubb
• Lindesbergs Golfklubb
• Lindesbergs Handikapp Hästklubb
• Lindesbergs Husmorsgymnastik
• Lindesbergs Kraftsportsklubb
• Lindesbergs Simsällskap
• Lindesbergs Skytteförening
• Lindesbergs Tennisklubb
• Lindeskolans Idrottsförening Lindes-
berg
• Lindetraktens Hästsportförening
• Lindlövens IF
• Löa Sportklubb
• Nyckelby Idrottsförening
• Oppboga Boulesällskap
• Ramsbergs Idrottsförening
• Ramsbergs Ryttarkamrater
• Ramsbergs Skyttesportförening
• Rockhammars Idrottsklubb
• SHRA Lindesberg
• Storå Bordtennisklubb
• Storå Gymnastikförening
• Storå Motorsällskap
• Storådalens Skidklubb
• Stråssa Gymnastikförening
• Team Mikro BSK
• Vedevågs Skytteförening
• Wedevågs Idrottsförening
• WSK Lindesberg Innebandy

Intresseföreningar:
• Bergslagens Kaninförening
• Bergslagens Rasfjäderfäförening
• Ervalla med omnejd biodlarefören-
ing
• Fröviortens Trädgårdsförening
• Linde Bergslags Släktforskarförening
• Linde Trädgårdsförening
• Lindesbergs Filmstudio
• Lindesbergs Köpmannaförening
• Lindesbergs Radioklubb
• Positiva Frövi

Jaktföreningar:
• Bergslagernas Jägargille
• Fellingsbro Jaktskytteklubb

Kulturföreningar:
• Barbershopengruppen Fifty-Fifty
• Bergslagens Finska Förening
• Bergslagens Slöjdare
• Damkören Akvileja
• Fellingsbro Föreläsningsförening
• Frövidansarna
• Föreningen Fellingsbro Filmstudio
• Liiten
• Linde Bergslags Kammarkör
• Lindesberg Afrika Kulturcenter
• Lindesbergs Folkdansgille
• Lindesbergs Fotoklubb
• Lindesbergs Konstförening
• Lindesbergs Teaterförening
• Linnésällskapet
• Manskören Harmoni
• Musik Över Gränserna
• Somaliska Integration Forum
• Tillaskören
• Vedevågs Teaterförening

Motionsföreningar:
• Hagaberg Sportklubb

Motorföreningar:
• Silver Wheels Bergslagen

Nykterhetsföreningar:
• IOGT-NTO Fritidsgård S:a Lövåsen
• JUNIS 336 Framtidshoppet
• Lf 33 David av IOGT-NTO
• LF. 426 Guldsmeden
• Lindesbergs MHF
• Ullersäters Blåbandsförening
• Verdandi Örebro Län/Storå

Pensionärsföreningar:
• GoCompany
• Pensionärernas Bowlingklubb
• PRO Fellingsbro
• PRO Frövi
• PRO Ramsberg
• PRO Rockhammar
• PRO Storå-Guldsmedshyttan
• PRO Vedevåg
• SPF Löa-Storåbygden
• SPF-Club Linde

Politiska	föreningar:
• Centerpartiet Fellingsbro
• Centerpartiet Frövi
• Centerpartiet Lindesberg
• Guldsmedshytte-Ramsbergs Center-
partiavd.
• Kristdemokraterna
• Miljöpartiet De Gröna
• Socialdemokraterna i Lindesberg
• Vedevågs Socialdem. Förening

Religiösa föreningar:
• Elimförsamlingen Frövi
• Filadelfiaförs. Allmänningbo
• Frälsningsarmen Lindesberg
• Frövi Missionsförsamling
• Guldsmedshyttans Församling
• Karma Dechen Ösel Ling
• Kristinakyrkan
• Linde Bergslags Församling
• Pingstförsamlingen
• SMU Frövi
• Spannarboda Kyrkliga Arbetskrets
• Öskeviks Missionsförsamling

Övriga föreningar:
• Bergslagens Godmanförening
• Lindesbergs Integrationsförening


