
Verksamhetsberättelse  
”Föreningen Ramsberg en bygd i bergslagen” år 2019. 
 
Föreningen. 
Styrelsen har sammanträtt 11 gånger under verksamhetsåret.  
 
Föreningen har via några ledamöter deltagit aktivt i arbetet med att bevara Ramshyttans skola 
genom att delta i skolgruppens möten. Skolgruppen beviljades medel om 10.000 kr från 
Föreningen Ramsberg att användas i samband med sitt arbete. 
Skolgruppen beslutade under året att lägga ner sitt arbete då elevunderlaget är för litet. 
 
Förtydligande om LIS-områden begärdes från Kommunen, ingen reaktion. 
 
Föreningsdag genomfördes 2019 08 17 med alla föreningar i Ramsberg. 
 
Föreningens försäkringar uppgraderades under året. 
 
Naturreservatet Notkojudden skänktes till Föreningen Ramsberg av de nya skogsägarna under 
året. Ägarbyte sker under 2020. 
 
Fiber  
Under verksamhetsåret har inget hänt med fiberfrågan. Inget besked har lämnats från Telia 
och Telia hoppades kunna lämna besked under december 2019 vilket inte skedde. 
Dock har Telia per telefon meddelat fiberambassadören att pengarna för utbyggnad i 
Ramsberg m.fl. områden är slut. Inga besked om nya pengar har lämnats. Telia meddelade att 
ett möte med Lindesbergs kommun skall hållas under början av 2020. 
 
Styrelsen för föreningen Ramsberg lade under slutet av år 2019 ett medborgarförslag i frågan, 
ett förslag som kommer att behandlas under februari månad 2020. 
 
Ölsjöbadet 
Campingsäsongen startade med en städdag 11 maj. Många kom och hjälpte till så det 
fungerade bra.  
Vi har målat golven i dusch- och toadelen så det är mer lättstädat och ser trevligare ut. Och så 
har en gunghäst skänkt av Britt-Marie och John kommit på plats. 
 
Vi har haft 8 säsongsplatser 2019 och utöver det så hade vi 448 gästnätter under året. Stugan 
har varit uthyrd 31 nätter. 
 
Kiosken har varit öppen från midsommar till en bit in i augusti då vi avslutade säsongen 9 
augusti på sedvanligt sätt med en bit mat och fika för alla duktiga ideellt arbetande som hjälpt 
till på olika vis.  
 
Bastun har varit väldigt välbesökt, ca 33 ggr har den varit uthyrd och Drop In bastun har 
besökts av ca 630 personer. Nästan en dubblering av året innan. 
 
Det blev klart i slutet av året att rutschbanan är utdömd, men att vi kommer att få en ny från 
Kommun. 
 



Dessutom har vi fått 50 000 av Sparbankstiftelsen till ny lekutrustning som vi kommer att 
köpa in 2020. 
 
Vi har också köpt in två Paddelboard och flytvästar, som ska vara för uthyrning. 
 
 
Kulturcentrum i Ramsberg 2019 
Kulturcentrum har öppet året runt tisdagar och torsdagar 10.00 - 12.00 och 16.00 - 19.00. 
 
6 och 20 januari gratis bokloppis i Resta Bygdegård med fika servering. 
2 - 3 februari deltog vi i Vinterspår med släktforskning i Kulturcentrum. Utställning i kyrkan 
om ”Festspelen i Ramsberg 1997 och 1998”. Festspelsminnen av Stefan Jansson.                          
Utställning av bilder från kolmilor och bakugnar från bygden. 
21 februari gåva från Ramshytte Hyttelag 6 714 kr.  
17 och 24 februari gratis bokloppis i Resta Bygdegård med fika servering. 
3 mars stormöte i Ramshyttans skola med inbjudna politiker. 
12 april teaterföreställningen ”Flyga högt” i Resta Bygdegård. 
18 april besök av näringslivsutvecklare Daniel Fagerlund. 
23 april författarkväll med Arne Johnsson. 
12 maj besök av Järnringen med Gunilla Didriksson. 
16 maj Plant- och bokbytardag. Kaffe och våfflor. 
6 juni fick vi mottaga en fana vid Örebro slott. 
22 juni biblioteket 150 år. Öppet hus. 
 
Under juni – augusti har vi haft utställningar: 

1. Elsa Beskow böcker som finns på Kulturcentrum.  
2. Anders Bergmans utställning av telefoner i olika färger och former. 

 
18 juni författarbesök av Monica Zak. 
17 augusti, Ramsbergsdagen. Öppet hus med släktforskning. Visning av kyrkan. 
22 augusti författarbesök av Monica Zak och Gunnar Thorell. 
28 augusti DNA-café. 
22 september, äventyraren Johanna Davidsson berättade om sina äventyr och om boken 
”Solar Sister” i Resta Bygdegård. 
30 oktober Skattjakt i Lasse-Majas fotspår. 
17 november teaterföreställningen ” Stenar i fickan” i Resta Bygdegård. 
22 november besök av näringslivsutvecklare Daniel Fagerlund. 
10 december bidrag på 30 000 kr från Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas 
minnesfond. 
17 december besök av näringslivschef Wilhelm Magnusson och näringslivsutvecklare Daniel 
Fagerlund. 
 
 
Vi har haft olika aktiviteter: datakurs, bokcirkel, släktforskning, bygdekurs och syjunta. 
 
Kulturcentrum har lånats ut till olika föreningar:                                                                                         
Ramsberg - en bygd i Bergslagen.                                                                                                                       
Ramsbergs Hembygdsförening.                                                                                                                       
Ramsbergs Idrottsförening.                                                                                                                               
Ramsbergs Ryttarkamrater.                                                                                                                                       



PRO.                                                                                                                                                            
Kraftsamling norr.                                                                                                                                                                  
Landsbygdspartiet oberoende.                                                                                                                                                             
Centerpartiet.                                                                                                                                         
Skolgruppen. 
 
Turister från andra länder har besökt oss. 
 
Kulturcentrum/Biblioteket har haft 501 utlåningar av böcker och talskivor.                                           
Kulturcentrum har haft 975 besökare.                                                                                            
Kulturcentrum har haft 813 besök på evenemang.                                                                                                                 
Kulturcentrum har lånats ut till 74 föreningsmöten med 756 deltagare. 
Under året har vi haft 2544 besök i vår verksamhet. 
 
Sammanfattningsvis kan vi se tillbaka på ett mycket händelserikt och glädjefullt år. 
Ramsberg med omnejd har i Kulturcentrum fått en mötesplats där man kan låna böcker och ta 
en fika. Det finns även gamla handlingar och kort från svunna tider.                                                          
Turister kan få information om sevärda platser och annat av intresse i bygden. 
 
Allt detta hade inte varit möjligt att genomföra utan alla som ställer upp ideellt för 
Kulturcentrum och vår bygd. 
Tack till alla som gjort detta möjligt! 
 
 
Bo Olsson/ordf Föreningen Ramsberg 
 
Ingemar Lundkvist/Ölsjögruppen 
 
Britt-Marie Olsson  Kulturcentrum                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 


