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BID Grängesberg, som är ett 18-månaders 
projekt, med avslut i september 2021, har 
samlat enastående ideella krafter. Det är och 
har varit ett fantastiskt engagemang. Jag är 
övertygad om att Grängesberg fortsätter att 
utvecklas med hjälp av idéer och planer som 
tagits fram under projekttiden.”

Lars Lindblom, vd Samarkand2015  

och BID-manager för BID Grängesberg

”
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1. Historik – bakgrund
och förskolor. Arbetspendling till Ludvika, 
Västerås, Borlänge och andra orter är frekvent. 
Grängesberg är kultur och historia som Mojsen, 
Cassels donation, Stora Hagen, filmarkivet, 
Disponentparken, lokmuséet, gruvnäringen, 
bruksmiljön och bryggeriet. Grängesberg är 
folkhälsa, rekreation och friluftsliv genom sin 
närhet till naturen och idrottsanläggningar. 
Grängesberg är också arkitektur och identitet 
genom ett flertal funkisbyggnader, skyltar i typisk 
50- och 60-talsstil med slingrande neonbokstäver 
och en stor, aktiv Folkets Park.

Grängesbergs största arbetsgivare är Spendrups 
bryggeri som har investerat stort under de senaste 
åren. Grängesberg är en gammal gruvort med en 
växande turism som har goda förutsättningar för 
fortsatt god utveckling. Det finns också en rad 
mindre företag som är aktiva och framgångsrika, 
trots detta har orten under många år haft en 
negativ utveckling inte minst befolkningsmässigt 
med bland annat sämre samhällsservice. 
Grängesberg som samhälle är inte sammanhållet 
utan geografiskt spritt, de västra och norra 
(Björkås) delarna är helt i avsaknad av såväl 
kommersiella som samhälleliga servicepunkter. 

Vad är Grängesberg?  
För de 3 226 * personer som bor här är 
Grängesberg hemma. 

Ett hemma där det är nära till naturen. Ett hemma 
som erbjuder ett litet centrum med affärer, 
konditori och bank. Ett hemma för Sveriges äldsta 
bryggeri och för en nedlagd gruvverksamhet. 
Ett hemma för den som pendlar till närliggande 
samhällen och städer och ett hemma för barnen 
som går i skola. 

För många andra är Grängesberg något som man 
kör igenom på väg någon annanstans, det som 
händer mellan Dalporten och Spendrups – två 
entréer med vitt skilda identiteter och syften. 
Men mellan de två finns tätorten Grängesberg 
och massvis av möjligheter, kulturskatter och 
spännande historik. När man stannar här så väcks 
nyfikenheten − kanske man ska boka biljetter 
till ett evenemang på Cassels; vem är den där 
Skutborraren och hur häftigt är det inte att ha 
flyttat ett helt samhälle på grund av gruvan? 

Grängesberg har en fungerande vardag i form 
av service, relativt många arbetstillfällen, skolor 

* År 2019.

  Stationshuset i Grängesberg. Foto: Samarkands bildarkiv
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1.1 Problemställning
Utmaningen för Grängesberg är att anpassa 
servicen till det sjunkande befolkningsunderlaget, 
skapa framtidstro och göra den kommersiella 
servicen mer tillgänglig. Ambitionen med BID 
är och har varit att belysa de möjligheter och 
svårigheter som finns så att denna handlingsplan 
kan leda till konkreta och långsiktiga resultat. 
BID-processen ger möjlighet att få en tydligare 
och mer mångsidig bild av verksamheterna kring 
besöksmålen och övriga samverkansaktörer

Hur kan man med små ingrepp tillgängliggöra 
och öka attraktiviteten för boende och besökare 
i Grängesberg? Bland annat handlar arbetet om 
att tillgängliggöra och stärka befintliga områden, 
byggnader, kvaliteter och identiteter. Att skapa en 
aktiv plats som knyter ihop historia och nutid för 
både turister och boende. 

Vi har i BID-processen valt att lägga fokus på 
de delar som fungerar väl och hur annat kan 
förbättras, både för den som har Grängesberg 
som hemma och för att få fler att stanna till och 
ta med sig ett gott intryck härifrån.

1.2 Vad behöver utvecklas
Syftet är att stärka samverkan mellan privata, 
offentliga och ideella aktörer inom ett 
avgränsat BID-område, där man tillsammans 
skapar en gemensam vision och målbild. För 
Grängesbergs del innebär det i praktiken en 
samverkansorganisation som bygger på tillit 
och förtroende, som tillsammans ska genomföra 
utvecklingsprojektets affärsplan. Målet är att 
denna affärsplan ska stärka attraktiviteten att bo, 
leva, verka och besöka Grängesberg. 

Den samlade synen på Grängesberg är att 
underhåll är det primära behovet för orten. 
Få talar om behovet av nya platser eller nya 
aktiviteter medan nästan alla anser att många 
befintliga platser är trasiga, slitna och dåligt 
underhållna eller behöver tillägg för ökad 
säkerhet/ökad känsla av trygghet.

• Det behövs en allmän uppfräschning i form av 
röjning, skötsel av grönytor, lagade affärsskyltar 
och fasader med mera, så att det ska se 
trevligt och inbjudande ut. Särskilt då kring 
genomfarten men också i västra Grängesberg. 
Det är viktigt att mobilisera näringsidkare, 
fastighetsägare med flera för att också bättre 

nyttja tomma skyltfönster och få till en annan 
framtoning av handel och service. Miljön 
upplevs trasig, ofräsch och skräpig av alla, 
från barn till äldre. Den slitna miljön skapar 
otrygghet och en negativ känsla för orten. 
Dåligt underhållna platser finns i hela orten och 
de mest omtalade är centrum, längs riksvägen 
och Västra kring Cassels och Disponentparken.

• Befintliga handels- och servicepunkter behöver 
förstärkas och utvecklas. Befintligt butiksutbud 
har generösa öppettider och en offensiv 
ambition vilket ger ett positivt utgångsläge. Att 
den enda banken, Handelsbanken, meddelat att 
de avvecklar sitt kontor i Grängesberg är till 
nackdel och påverkar utbudet negativt.

• Grängesberg har en aktiv turistverksamhet där 
främst vinterdestination för längdskidåkning 
är förhållandevis stor, där den kommersiella 
servicen kopplat till turismen behöver 
utvecklas. För att lyfta som ett skidcentrum för 
Mellansverige måste servicen förstärkas brett. 
Den kommunala översiktsplanen pekar också 
ut Grängesberg som en serviceort.

• För Grängesbergs utveckling behöver närings-
idkare och andra aktörer rustas för att bättre 
möta omvärldsförändringar i form av ökad 
konkurrens och krav som såväl boende som 
besökare ställer på servicefunktionerna i 
samhället. 

• Genom att stärka och utveckla de befintliga 
servicecentra görs servicen mer tillgänglig och 
skapar framtidstro. Genom att höja sin kunskap 
om framtida servicelösningar och tillsammans 
ta fram koncept för hur befintlig service kan 
moderniseras och göras mer attraktiva ökar 
konkurrenskraften. Turism och de stora 
industrierna på orten involveras i utveckling av 
serviceåtgärder för att öka kundunderlaget 

• För att säkra utvecklingen på längre 
sikt undersöks möjligheten att bilda en 
samfinansierad utvecklingsorganisation för 
centrumutveckling och turistnäringen som 
har kapacitet att ta emot och implementera 
ny kunskap om kommersiella och offentliga 
servicelösningar.

• Effektmålet är att bevara och utveckla 
lokal kommersiell service och skapa en god 
samverkansorganisation mellan näringsidkare, 
civilsamhälle, föreningsliv och offentlig sektor 
såsom kommun och region. 
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Organisation – roller och ansvar
De arbetsgrupper som finns med som 
referensgrupp träffas sex gånger per år. Den 
så kallade Samarkandkretsen som består av 
samtliga ägare och medlemsorganisationer och 
företag träffas fyra gånger per år och även där 
ges möjlighet till information och dialog kring 
BID-projektet.

Vi har nu slutit ett avtal med Ludvika kommun där 
såväl Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 
som Näringslivsenheten representerats och vi har 
där kommit överens att Samarkand blir bärare 
av affärs- och handlings planernas genomförande. 
Detta ger möjlighet att nyttja det ovan beskrivna 
arbetssättet också för genomförandet av 
affärsplanen. Avtalet tydliggör respektive parts 
åtagande.

Det finns en, sedan många år etablerad, 
centrumgrupp i Grängesberg som skulle kunna 
förstärkas och breddas och som skulle kunna vara 
central i genomförandet av affärsplanen.

Troligen bildar vi en ”Arbetsgrupp Grängesberg” 
med två involverade genomförandegrupper; 
centrum respektive västra bildas för 
genomförandet av affärsplanen. 

Projektet drivs med AB Samarkand som 
projektledare, BID-manager. Samarkand är ett 
regionalt utvecklingsbolag som startade 2002 
och har en lång erfarenhet att driva projekt 
i olika former. Bolaget ägs av en ekonomisk 
förening bestående av ägarna Ludvika kommun, 
Smedjebackens kommun, Hitachi-ABB Power 
Grids och Ovako Bar samt medlem i form av 
Region Dalarna. 

Förutom detta har Samarkand ett fyrtiotal 
medlemmar i form av företag och andra 
organisationer. Detta säkerställer en stark 
samverkans-organisation då Samarkand 
organiserar och driver ett antal arbetsgrupper 
för olika strategiska utvecklingsfrågor. Relevanta 
arbetsgrupper kommer att fungera som ett 
referensunderlag för BID-projektets affärsplan 
med Samarkands styrelse som ytterst garant för 
en långsiktighet i arbetet. Detta ger också en 
bred förankring i såväl näringsliv som offentlig 
förvaltning. Samarkand har också en aktiv dialog 
med den ideella, föreningsburna, sektorn.

BID Västra 
Grängesberg

Fokusområden 
1–5

Referensgrupper

Boende – Infrastruktur

Ungdom

Media – Kommunikation

Samarkand2015

BID Manager

BID-organisation Grängesberg.
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2. Geografiska BID-området
Grängesberg som samhälle är inte sammanhållet 
utan geografiskt spritt. 

De västra och norra (Björkås) delarna är helt i 
avsaknad av såväl kommersiella som samhälleliga 
servicepunkter. 

Grängesberg är en tätort i Ludvika kommun 
i Dalarnas län. Orten är utbredd och har av 
Statistiska centralbyrån, SCB, 2015 avgränsats till 
tre områden: Grängesberg, Grängesberg västra 
och Hörks Hage i söder. 

De tre områderna har totalt cirka 3 300 invånare.

GGGGGGGGrrrrrrrräääääääännnnnnnnggggggggeeeeeeeessssssssbbbbbbbbeeeeeeeerrrrrrrrggggggggGrängesberg
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3.1 BID-område 1:  
Centrum/Genomfart
Centrum är snarare en genomfart med 
intilliggande område kring riksväg 50. Detta kan 
betraktas som centrumutveckling men också som 
ett stråk. 

Efter att ha passerat bostadsområden, kyrkan och 
skymtat Folkets Park möts man av Spendrups 
transportbro, ett landmärke som bildar en hög 
portal över vägen. Transportbron är ett tydligt 
entréelement och man vet nu att man närmar 
sig centrum. Intrycket domineras av stora 
industribyggnader, industristängsel, den nakna, 
höga banvallen och riksvägen. En separerad 
gång- och cykelväg ligger mellan riksvägen 
och Spendrups industriområde, det är den 
huvudsakliga vägen som många elever från de 
västra delarna av Grängesberg tar till skolan. 
En sliten gles trädrad med björkar står mellan 
riksvägen och gång- och cykelvägen. Trafikbullret 
från riksvägen är markant.

Parallelliteten mellan riksvägen och järnvägen 
skapar ett avlångt, smalt stadsrum. Målpunkter 
och mötesplatser ansamlas vid riksvägen och till 
viss del längs Örabergsvägen. Framkomligheten 
för gångtrafikanter mellan dessa punkter 
begränsas av den starkt trafikerade riksvägen 
där trafikbuller, brist på trygga passager samt 
ofullständiga trottoarer är huvudorsaker. Bilister 
har däremot stor framkomlighet med breda 
körfält och många angöringszoner samt ett 
generöst antal parkeringsytor. 

Gatan i södra delen av centrum kantas här på 
östra sidan av två våningar höga byggnader som 
inrymmer både bostäder, och närmare hjärtat av 
centrum, också butikslokaler i bottenvåningen. På 
denna sida finns en ganska bred kantstensförsedd 
trottoar som ger en stadsmässig strukturerad kant 
åt gatan. 

Gatans västra sida kantas av en bensinmack, 
nyetablerad plåtfirma i gammal bensinmack och 
en stor låg industrilokal med en plåtfasad

Genomfarten genom Grängesberg kantas främst av 
butikslokaler på ena sidan och järnvägsstation samt 
bensinstationer på andra sidan. 

En del skyltfönster är tomma, men flera fönster nu 
levandegjorts med bland annat konst, andra butikers 
produkter och informationsmaterial.

Foto: Google Street View

Riksväg 50, infart mot Grängesberg. Till vänster i bild 
är Lombergshjulet. Rakt fram syns den smala tunneln 
Dalporten. 

Foto: Google Street View

Karta från Ludvika kommun.
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3.2 BID-område 2:  
Västra Grängesberg
Det andra geografiska området är ”Väster” med 
inriktning på besöksnäring och platsutveckling 
där Disponentparken, Cassels, Gruvområdet 
och Grotfallets skidanläggning identifierar det 
geografiska området.

Detta område med utgångspunkt i Grängesbergs 
gruvmiljö präglas av en modernistisk arkitektur 
med byggnader som tillsammans berättar 
historien om Sverige som industrination och 
där Grängesbergs gruvor under förra seklet var 
motorn i landets välfärdsbygge. På området finns 
flera tydliga besöksmål: 

• Disponentparken

• Cassels

• Maskinhuset 

• Mojsen.

Samtliga bedriver publika verksamheter. Detta 
kompletterat med skidområdet Grotfallet med det 
närliggande Fjällberget som utgör BID-områdets 
norra slutpunkt. 

Lummiga Disponentparken i Grängesberg.  
Foto: Samarkands bildarkiv.

Mojsen var gruvarbetarnas matsal, idag är det ett gruv-
historiskt upplevelsecenter. Foto: Samarkands bildarkiv.

Fjällberget bjuder på härlig utförsåkning.  
Foto: Samarkands bildarkiv
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3. Intressenter
Som nämnts ovan drivs projektet med AB 
Samarkand som projektledare, BID-manager. 

Projektet är väl förankrat med Ludvika 
kommun som också är representerade i samtliga 
fokusgrupper. Ludvika kommun har avsatt pengar 
för ett utvecklingsarbete i Grängesberg inom 
ramen for ”Vision Grängesberg 2.0”.

Samarkand alternativt Ludvika kommun 
kommer att ta ett ansvar för handlingsplanens 
genomförande och har också medel avsatta 
för detta. Aktuella fastighetsägare och handel 
är med. Vi ser Ludvika kommun, Samarkand, 
fastighetsägare och handel som framtida 
finansiärer av affärsplanen.

Maskinhuset är en vacker, industriell funkispärla bland Bergslagens Industriarv. Bild: Samarkands bildarkiv.
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4. Identitet – varumärke
• Grängesberg har en berättelse som berör. 

Kulturmiljöerna och specifikt gruvmiljön kan 
både väcka stolthet och nyfikenhet hos såväl 
besökare som invånarna.

• Viktigt är att med Spendrups arbeta vidare 
på bilden av Grängesberg för att ge orten en 
bättre självbild i kombination med att stärka 
bryggeriets eget varumärke. 

I den enkät som fokusgrupp 1 genomfört är dessa 
några ”stolthetsfaktorer” som de boende frekvent 
lyfter fram.

• En underbar miljö

• Fina omgivningar

• Det finns ”utvecklingspotential”

• Tillhör Dalarna med rik natur och härliga 
människor

• Att vi har så fina aktivitetsmöjligheter 

Vår närhet till naturen och historien

• Ett fantastiskt och unikt konditori!

• Bra fiske
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5. Syfte
Syftet är att stärka samverkan mellan privata, 
offentliga och ideella aktörer inom ett avgränsat 
BID-område, där man tillsammans skapar en 
gemensam vision och målbild. 

För Grängesbergs del innebär det i praktiken en 
samverkansorganisation som bygger på tillit och 
förtroende, som tillsammans ska samfinansiera 

och genomföra utvecklingsprojektets affärsplan. 
Målet är att denna affärsplan ska stärka 
attraktiviteten att bo, leva, verka och besöka 
Grängesberg. 

Grängesberg erbjuder fin skidåkning i vacker natur. Foto: Samarkands bildarkiv
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6. Vision
Vad är vår dröm? Vad är vår dröm i 
framtiden? Vad ska vi vara och för vem?

En ort som är en vistelseplats för de boende, en 
ort där man stannar upp till skillnad från en ort 
som enbart passeras på väg någon annanstans. 
En ort som är trygg och attraktiv. En ort som 
är tilltalande, väl underhållen och som har god 
social och kommersiell service. Den enkät som 
fokusgrupp 1 genomfört stärker denna vision när 
boende anger sin bild:

• En uppfräschad centrumkärna. 

• Ett upprustat snyggt centrum med en snygg 
genomfartsled som lockar turister att stanna 
Grängesberg. 

• Grängesberg är en trygg plats att bo och leva 
på, samhället är väl underhållet.

• Vi har en upprustad social service med 
vårdcentral och folktandvård återetablerad.

• Vi har fler företag.

• Ett föreningsliv med full aktivitet för alla 
åldersgrupper.

Fotoutställning i Mojsen. Foto: Samarkands bildarkiv.



14

7. Målriktning – målbilder
Vi vill skapa en organiserad samverkan som 
bygger på förtroende mellan offentlig (kommun) 
och privat sektor (näringsliv, organisationer, 
fastighetsägare, markägare, boende). Samt skapa 
en gemensam förankrad vision, målbild och 
affärsplan med tillhörande finansiering. Det breda 
engagemang och den vilja till utveckling som de 
olika fokusgrupperna visat ger stor möjlighet att 
nå vår vision om ett välkomnade och attraktivt 

Grängesberg för de boende och för besökare. 
Detta är nyckeln till framgång. Vi vill tydligt 
kommunicera en positiv bild av Grängesberg där 
vi fått ett uppfräschat centrumstråk och Västra 
Grängesberg. 

Vi kommer att följa handlingsplanernas 
genomförande genom styrgrupp och reaktioner 
och kommentarer på sociala medier.

Grängesbergs stationshus. Foto: Samarkands bildarkiv 

Lombergshjulet. Foto: Samarkands bildarkiv

BID-platsvandring. Foto: Petra Holmlund

Badhuset i Grängesberg. Foto: Samarkands bildarkiv 
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8. Delmål

Cassels konsert- och kulturhus. Foto: Samarkands bildarkiv

Effektmålet är att bevara och utveckla 
lokal kommersiell service och skapa en god 
samverkansorganisation mellan näringsidkare, 
civilsamhälle, föreningsliv och offentlig sektor så 
som kommun och region. 

Resultatmålet är att projektets olika arbetsinsatser 
mynnar ut i en finansierad handlingsplan. Där 

har alla aktörer och intressenter givits möjlighet 
och på frivillig basis deltagit i arbetet. Arbetet 
i fokusgrupperna har resulterat i konkreta 
åtgärder som också till vissa delar genomförts 
under projekttiden, se bilagda handlingsplaner. 
Arbetet har också ett mer jordnära mål att genom 
samverkan göra Grängesberg ännu mer attraktiv 
att bo, leva och verka från samt besöka.
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9. Nulägesanalys
förhållandevis stor, där den kommersiella servicen 
kopplat till turismen behöver utvecklas.

Genom att stärka och utveckla de befintliga 
servicecentra görs servicen mer tillgänglig och 
skapar framtidstro. Genom att höja sin kunskap 
om framtida servicelösningar och tillsammans 
ta fram koncept för hur befintlig service kan 
moderniseras och göras mer attraktiva ökar 
konkurrenskraften. Turism och de stora 
industrierna på orten behöver involveras 
i utveckling av serviceåtgärder för att öka 
kundunderlaget.

En annan viktig del av Grängesbergs marknad 
är att få passerande att stanna. Riksväg 50 har 
en här potential som rätt utnyttjad kan skapa 
utrymme för expanderande service och handel.
Hur ser då konkurrenssituationen ut med 
utgångspunkt från riksväg 50? 

Arbetet i Grängesberg inleddes med en 
stadsvandring, i maj 2020, med ett drygt 30-tal 
deltagare. Där introducerades BID-modellens 
arbetssätt och de fem fokusområden som vi ska 
arbete med.

Samtliga grupper har löpande fått fungera som 
remissinstans för framtagande av nulägesanalys, 
affärsplan och handlingsplaner.

Vi organiserade fokusområdesgrupperna så att vi 
nått ett brett deltagande och att det funnits minst 
en representant för Ludvika kommun i varje 
fokusområde. Varje grupps minnesanteckningar 
har skickats till övriga grupper så att vi i 
möjligaste mån undvikit dubbelarbete. Vi 
har också kallat till stormöten där samtliga 
fokusområden träffas gemensamt. 

Grängesberg har en aktiv turistverksamhet där 
främst vinterdestination förlängdskidåkning är 

BID-projektmöte utanför Disponentparken. Foto: Projektgruppen
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Den norrifrån kommande trafiken har strax innan 
passerat Ludvika med det utbud av mat- och 
tankställen som finns där. 

Cirka 10 kilometer från Grängesbergs centrum 
ligger Lyviksbergets handelsområde i direkt 
anslutning till riksväg 50. Här finns matbutiker, 
byggvaruhandel, Elgiganten, Jysk och Rusta samt 
tankställe, biltvätt och bilfirma. Dock finns inget 
ställe att äta, men något som planeras

Läget söderifrån är betydligt mer gynnsamt, med 
något undantag (Lindesberg) finns inte några 
naturliga stopp eller kommersiellt utbud i direkt 
anslutning till riksvägen norr om Örebro. Detta är 
en potential att fånga upp förbipasserande! 

Som en del av genomförande av handlings-
planerna är en fortsatt aktiv marknadsföring av 
platsvarumärket av största betydelse, ordmolnet 
här är ett exempel på hur vi kan exponera 
Grängesberg.



18

I Lokmuseet finns det bevarat ungefär 160 fordon från 1850-talet till 1970-talet. Foto: Samarkands bildarkiv.

10. Strategi och framtid
Vilka är det viktigaste saker som behövs för att 
göra Grängesberg ännu bättre för de som bor i 
Grängesberg och för besökare (våra målgrupper)?

Nulägesanalys och enkäter ger tydliga svar på 
detta.  

Det behövs också en allmän uppfräschning i 
form av röjning, skötsel av grönytor, lagade 
affärsskyltar och fasader med mera så att det ska 
se trevligt och inbjudande ut, särskilt då längs 
genomfarten. 

Det är viktigt att mobilisera näringsidkare, 
fastighetsägare med flera för att också bättre 
nyttja tomma skyltfönster och få till en annan 
framtoning av handel och service. Detta arbete 
med stor framgång redan startat upp under BID-
processen.

11.1 Åtgärder
För att attrahera våra målgrupper; boende och 
passerande behöver ett antal saker göras:

• Befintliga handels- och servicepunkter behöver 
förstärkas och utvecklas.

• Bättre utbud av affärer.

• Bättre utbud av kultur och nöjen.

• Fler arbetstillfällen.

• Ett finare och renare centrum.

• Bättre buss- och tågförbindelser.

Att få boende att känna stolthet för sin ort är en 
viktig del. Här har åtgärder påbörjats redan under 
det pågående BID-arbetet.

Grängesberg är det första välkomnande intrycket 
i Ludvika kommun för alla som färdas norrut 
med bil på riksväg 50 och vice versa, det sista 
intrycket när man åker söderut. Både det första 
och det sista intrycket behöver förstärkas positivt. 
Här har fokusgrupperna gjort ett storstilat jobb.
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Bilaga 1 – Exempel på handlingsplaner

Västra Grängesberg

Cassels donation, ett magnifikt konsert- och kulturhus i Grängesberg. Foto: Magnus Binnerstam 

Aktivitet/Åtgärd/Målbild Var/Platsen När/Tid/Prio Beräknad kostnad Vem betalar Vem är ansvarig

Dokumentation av vår unika historia Inom Gruvområdet Våren 2021 Lena T, Bengt A, Stig W
för de olika platserna Drygt 10 objekt övriga
dokumentation färdig med QR-kod varje besöksmål

bänkar + sop 5-6 utsedda 2021-03-01 kommunen Daniel, Iréne

Inläsning av historia Våren 2021 Kopplas ihop med QR-kod

"Kulturvandring" till de olika platserna Hela området, start vid Våren 2021
QR-koder Disponentparken

Skyltning vid platserna På respektive plats Våren 2021 Göran G, Lena K, Ulrika A

Vägskyltning Vid riksvägarna och infarter 2021? Trafikverket, Ulrika, kommunen
K-märkningsskylt Brunvit skylt kultur Lena K, Iréne

Lekplats Cassels park/Disponentpark 2021 Ann-Mari, Vänföreningen
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Platsvarumärke

OMRÅDE TID ANSVARIG Kommentar

Facebook – ge fler access att 
administrera sidan. Minst en ungdom.

Jan–april Petra Lars L, Åsa A, Petra H, Elisabeth Sandberg, Marianne L, 
Kathrine A, Lena Tapper, Mats Erixon, Ulrica Andersson, 
Marita jansson, Håkan jansson

Saknas en pers under 
25. Klart f.ö

Administrera, uppdatera plattform och 
innehåll på hemsidan MittGrängesberg. 

Nov–april Petra Stor del klar. Uppdaterad info under flikar, borttag av 
gammal info. Anlitat lokalt företag för teknisk support. Fb-
flöde har importerats som nyhetsflöde på startsidan.

Klart!

Hemsida, länk till kommunens felanmälan 
samt info om BID-projekt och sidaägare

Dec Petra Klart!

Sammanställa enkätfrågor Nov Gemensamt Klart!

Informera om projektet Löpande Petra Publicerat info på Samarkands hemsida, på 
MittGrängesbergs hemsida samt på facobookgrupper, 
tidningsartikel samt presentationer på möten mm

Fortgår

Enkät – produktion och spridning Januari Petra Producerad på google. Publicerad på mittgrängesberg.se, 
delad på facebooksidan Mitt Grängesberg, Samarkands 
facebooksida samt på ytterligare relevanta sidor. 

Klart!

Samla enkätsvar utanför Ica mm Januari Gemensamt Aktörer från flera Bid-grupper samlade svar Klart!

Tomte på transportband Dec Sarah Flyttade till butiksfönster i centrum. Klart!

Klisterdekaler med ordmoln April–juni Sign stop 6000 klisterdekaler med ordmolnet är levererade. Ska 
delas ut på evenemang i Grängesberg.  

Klart!

Visit Dalarnas evenemangskalender 
filtrerad till Grb-evenemang, publiceras 
på MittGrängesberg.se

April–juli Ulrika/Petra Våra it-kontakter sköter det tekniska På G!

Affischer med ordmoln (enkätsvar) Mars–april Petra Klart! 40 st tryckta. Lena fixat sponsrat pris på 24 st ramar 
50x70 cm. Delas ut till näringsliv, föreningar och offentliga 
platser i Grängesberg

Klart!

Publicera info om enkät samt resultat på 
webben

April Petra Görs samtidigt som ordmoln och affischer sätts upp Klart!

mittgrängesberg.se på infartsskyltar Q12022 Ulrica Ulrica kollar upp om det är möjligt att sätta 
MittGrängesberg.se på digitala infartsskyltar. (Fått svar att 
det är möjligt vissa tider.)

Klart!

Marknadsföra Gasolines evenemang (28 
aug)

Mars–aug Gemensamt Via webb, sociala medier mm Klart!

Synpunkter på infrastruktur/trafiksäkerhet Sarah Önskemål framförda till Trafikverket Klart!

Marknadsföra Folkets Park 
(arrangemang tex 12 aug mfl)

April–augusti Gemensamt Via webb, sociala medier mm Kontinuerligt på G!

FÖRSLAG 
Underhåll av tunnel vid Engelska parken 
(målning) 

Höst 2021 Lena Lena kollat, ok att måla i tunneln. Arbetsgrupp tillsatt. 
Planering av färg/motiv pågår

På G!

Konst av återvunnet material från 
Spendrups

Oktober Sarah/Lena Björn Flinth skapar konstverk av "skrot". På G!

Nyttja banvallen mitt emot Spendrups 
som PR-yta eller för fin dekoration?

Höst 2021 Gemensamt Ska kontakta Trafikverket
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Vi ville veta vad Grängesbergare själva tycker. 
I en enkät med både färdiga svarsalternativ 
samt möjlighet till frisvar fick vi veta vad man 
tycker bäst om och är stoltast över gällande 
Grängesberg. I ordmolnet har vi lyft fram det 
positiva som enkätsvaren visar. Ordmolnet är 

tryckt som affischer 50 x 70 cm, som inramade 
pryder väggar och skyltfönster i Grängesbergs 
föreningsliv, näringsliv och på offentliga platser. 
Ordmolnen finns även som kisterdekaler som ska 
delas ut under kommande evenemang.

Ordmoln med ortsbornas egna ord om Grängesberg. Foto: Projektgruppen.
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Centrumgruppen Gemensamma 
krafter
Vad är problemet Åtgärd / Delsteg Ansvarig Medhjälp Färdigtid StatusKommentar

Involvera COOP Tag kontakt med Lena. Inger S 2020-09-25 OK Fick kontaktuppgifter av Lena till 
fastighetsägarna.

Involvera COOP Kontakta ägarna till 
COOP fastigheten.

Jan M. 2020-09-28 OK Linjemålning och räcken kommer att målas * 
till Jan Magnusson

Involvera fastighetsägare 
efter Kopparbergsvägen

Kontakta fastighets 
ägarna

Annelie Håkan 2020-10-08 OK Lars Sandblad / Borrenergi / Gulf macken / 
Riksbygge huset Blomsterbärget / Richard , 
Therese Rohde.

Ruttna Björkarna vid 
Spendrups

Ta bort dom Ersätt dem 
med nya

Daniel Sara 
Hjälm

2021-10-30 G Daniel söker kontaktperson från trafikverket  
/  Sara Hjälm SPENDRUPS    kommer 
kontakta trafikverket i ärendet.                                                                           

Badhusets fasad ser 
tråkig ut

Markiser bort Rengör 
fönser rengör fasaden.

Daniel Angeliqa 2021-05-20 OK Markiserna är nu nedplockade.

Badhusets parkering ris 
kvar

Plocka bort riset Angeliqua 2020-12-02 OK

Fula garage vid 
Hantverkargatan

Kontakta ägaren vad är 
framtids visionen.

Ann-Catrin 2021-12-02 G Röjning och målning & städning kommer att 
ske under 2021

Lutande elskåp vid 
Hantverkar gatan

Kontakta VB energi. Annelie 2020-12-02 OK 1 skåp kommer plockas bort. Det andra 
kommer klottersaneras.

Parkeringen söderom 
Hantverkargatan

Röja snygga till sätt 
buskar.

Per 2021-08-30 G Per Andersson kontrolerar detta./Ärendet 
ligger hos kommunen.

Växtlighet mot stödmurar 
mm i samhället. 

Utred vem som har 
ansvar för detta.

Jan 2021-06-30 OK Daniel kontrolerar detta. / Ärendet ligger hos 
kommunen. Kontaktperson finns på gatu / 
park.

Ser besvärligt ut på 
gräsytan nedanför 
folkets hus.

Ytan ska skötas klippas. Daniel 2021-06-30 OK Daniel informerar om att kommunen jobbar på 
ett framtida klippschema för grönområdena. 
Ytan är ren från buskar Vi får fortlöpande ha 
en framtida dialog med gatu/park ang 
skötseln på denna yta.

Gamla Besons vad är 
framtids vitionen.

Kontakta fråga Lars 
Sandblad.

Annelie Jan 2020-12-02 OK Lars medelar att Höörks antik är nu hyresgäst 
och förhoppningsvis även i framtiden.

Engelska parken ger 
inget gott intryck.

Måla bänkarna mm. Daniel Annelie 2021-06-30 OK Viktigt   Daniel återkommer. Annelie driver 
denna fråga att göra Engelska parken mera 
trevlig för besökarna. / Bänkarna är målade 
gjutjärns urnor för blommor är på plats (dessa 
behöver målas)   urnorna är målade och 
blommorna är planterade.                                                                                                                                                                           

Tunneln in till gamla 
Gränges ser tråkig ut. 

Måla den i trevlig färg Lena 
Kansbod

2021-06-30 G Lena Kansbod jobbar med detta och 
återkommer. Björn Flinth jobbar med att 
iordningställa ett konstverk Spendrups 
sponsrar med material för detta.

Namn saknas på vissa 
parkområden sittbänkar 

Ordna med namngivning Håkan 2022-06-02 G Eventuellt ordnar vi detta själva i gruppen.                                                                  

Central stolpe saknas på 
namngivna parker 
sittbänkar.

I orningsställ en central 
placerad stolpe 

Håkan ? 2021-07-30 G VIKTIG  Håkan fotar stolpar i Ludvika och 
kommer med förslag var det kan vara lämpligt 
att placera  skyltar i Grängesberg. Daniel har 
lämnat in byggnadslov och stolpen är 
beställd.
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Vad är problemet Åtgärd / Delsteg Ansvarig Medhjälp Färdigtid StatusKommentar

Sitt bänkarna och 
rabatten norr om stopet 
ser bedrövligt ut.

Iornings ställ reparera 
och nya buskar 
blommor.

Daniel Gruppen 2021-08-30 G Troligtvis kommer den att försvinna i 
framtiden. Gruppen ger förslag på ersättnig. 
Gjutjärnsurnan för blommor målas, muren bör 
tvättas. Muren är tvättad och ormbunkar 
kommer att. planteras av gruppmedlemmar. 
Platsen kommer att ändras i framtiden vi 
bevakar detta ny detaljplan kommer att 
iordningställas av kommunen.

Staket saknas vid nya 
lekplatsen

Montera staket så inte 
barn springer ut i gatan.

Daniel 2021-07-30 G Daniel lyfter detta att staket kommer att 
monteras. Under 2021.                                               

Parken utaför Stopet ser 
bedrövlig ut.

Iordningställ parken visa 
framtids vitionen.

Daniel Gruppen 2022-06-30 G Viktigt   Gruppen får vara med och komma 
med förslag på ny utformning.  / Daniel måste 
komma med konkret förslag vad som kommer 
att göras med denna yta till sommaren. / Det 
kommer bord med fasta bänkar detta 
temporär lösning. ny detaljplan kommer att 
göras för området.                                                                           

Dålig struktur på ICA & 
COOPs  parkeringar 

Kontakta ägarna med 
förslag om uppmärkning 
om P-rutor.

Malin 2022-12-30 G ICA kommer att bygga ny entre 
parkeringsplatsen blir nästa steg. COOP 
kontaktade 2021-04-14 då utlovades det att 
iordningställa uppmålade parkeringsrutor och 
måla räckena. COOP har målat sina 
parkeringsrutor.

Skräpigt ovanför ICA 
fastigeten oklippt gräs.

Kontakta ägarna med 
förslag om åtgärd.

Malin 2021-07-30 G

(Borrenergi) Huset ser 
ovårdat ut.

Kontakta ägarna för 
eventuell framtidsvition

Angeliqua 2020-12-02 OK Tackbyte pågår

(Blomsterbärget) Huset 
trasiga fönster.

Konakt ägarna om detta. Håkan 2020-11-08 OK Nya fönster kommer att monteras och 
fönstren kommer att skyltas upp av Karin på 
Blomster bärget.

Tomma skyltfönster i 
samhället.

Snygga till fönstren 
kontakta ägarna om 
detta och få ett 
färdigdatum.

Annelie Håkan 2021-08-30 G Anneli ska träffa ägarna till södra fastigheten 
RV-50. Håkan har tillgång till skyltfönstren i 
järnvägsstationen och under Stopet. 
Bandyklubben har nu tillgång till det fönstret. 
Skyltfönstret i gamla pizzerian har vi tillgång 
till. Detta fönster åtgärdas senare.

M 3 fastigheten vad 
händer.

Vad är för händer på 
framsidan och baksidan

Jenny 2022-03-02 I M 3 kommer att åtgärda fasaden längre fram.

Gulf fastigheten vad 
händer.

Framtiden målning / ytan 
mot M 3 ??

Jenny Annelie 2021-06-30 G Annelie tar kontakt med Camilla. Dom yttre 
pumparna ska troligtvis bort.

Ovårdat vid järnvägs 
området

Gör en inspektion i 
området

Jan 2020-12-02 OK Jan har inspekterat området och det ser bra 
ut. Positivt.

Vad händer med gods 
magasinet

Kontakta Mats Bringås Bengt 2020-12-02 OK Fastighetsägaren kommer att måla och 
renovera fastigheten.

Felaktigt placerad 
återvinnings station vid 
ESSVERK.

Spåna om en framtida ny 
placering i centrum.

Malin Daniel 2021-06-30 G VIKTIGT  Daniel kontaktar återvinnings 
företaget om förslag på ny placering.Malin på 
KLARABO har förslag bakom apoteket om ny 
placering  och eventuell boule bana.                                                                                     

Tunnlarna i Grängesberg 
inger ett tråkigt utsende.

Måla snygga tunnlarna 
så de så ser trevliga ut.

Jan Håkan 2022-06-30 I Viktigt   Sara Hjälm Spendrups kontaktar 
trafikverket ang viadukterna.

Håkan har dalahästar i 
garaget vad gör vi med 
dom.

Måla upp hästarna och 
montera dom på 
fastigheterna

Håkan 2021-07-30 G Malmens mekaniska har slipat och rödmålat. 
Därefter kommer Jenny Larsson Mujovic har 
målat hästarna och dom finns hos Håkan dom 
kommer att monteras kommande veckor.
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Vad är problemet Åtgärd / Delsteg Ansvarig Medhjälp Färdigtid StatusKommentar

Trasig bortkörd lyktstolpe 
vid GULF macken

Kontakta trafikverket om 
detta åtgärda problemet.

Daniel 2020-12-02 OK Daniel söker kontaktperson från trafikverket.

Dålig skötsel norra delen 
av järnvägs stationen 
PRO lokalen.

Kontakta 
komunfastigheter om 
bättre skötsel.

Daniel. 2020-12-02 OK Ser bra ut i dagsläget.

Dålig skyltning vid 
infarten Grängesber 
norrifrån

Bättre skyltar vad finns i 
samhället mat butiker 
appotek mm.

Daniel. Gruppen 2022-06-30 G   Vi får spåna på ideer om vad det ska vara 
på skyltarna Daniel får vara kontaktperson 
mot trafikverket..                                                                                                                 

Trasig bänk vid 
Hansingels plan.

Reparera skadan. Håkan 2020-12-02 OK 2020-12-03 Felanmält i kommunens 
felrapporterings app. / Kommer att göras i 
sammband med målning av bänkarna.

Det finns ingen belyning 
på Grängesbergs skylten 
på järnvägs stationen 

Undersök om det går att 
belysa skylten.

Daniel 2022-06-30 G                                                                                                                                                                                                                                                 

Skatboard ramp 
felplaerad.

Flytta den mer centralt i 
samhället.

2020-12-02 OK Detta kommer inte att geomföras.

Butiks ståket ser tråkigt 
ut i dagsläget.

Kompletera med 
Blommlådor Bänkar mm.

Annelie 2021-06-30 OK  Viktig  Butiks stråket RV 50 och Coop / ICA / 
Apoteket ska vara inbjudande. I dagsläget 
kommer det inga bänkar och blomlådor men 
Dalahästarna kommer att monteras på 
fastigheterna. Det kommer även att monteras 
upp tygvepor på Hans-Ingels plan / 
Örabersvägen.

Tråkiga lyktstolpar Vepor i stolparna lika 
som Ludvika.

Veronica Håkan 2021-07-30 G  Viktig Veronica återkommer i ärendet. Vi 
söker medfinansiärer för detta eventuellt 
Spendrups. OK från Spendrups veporna är 
beställda kommer att monteras kommande 
veckor

Dålig skötsel 
gräsklippning / slyröjning 
almänna ytor.

Se Kommunens klipp- 
och slyröjnings plan inför 
kommande sommar

Håkan Annelie 2021-06-30 OK  Viktig Vi måste bjuda in Kommunen och få ta 
del av deras klipp plan. Fortlöpande 
uppdatering med gatu / park.

Fula elskåp Tvätta vissa skåp / 
fotofilm på vissa skåp 
monteras.

Veronica Annelie 2021-08-30 G Veronica tar fram prisuppgifter för detta. VB-
energi kontaktas. Annelie skickar ett mail till 
VB energi om dom är intresserade att sponsra 
detta.

Grushögar norr om 
Godsmagasinet

Ta bort dessa. Annelie Håkan 2021-08-30 G Kontakta Per Andersson på kommunen. 
Trafikverket kommer att ta bort högarna i 
höst.

Vi vill träffa Per 
Andersson 

Kontakta Per för en 
vandring i Gränges.

Annelie Håkan 2021-06-30 OK Vandringen är utförd med gott resultat.

Lutande lyktstolpar norr 
om Stopet

Rikta upp dessa och ta 
bort rabatten. Plantera 
växter i den gamla 
fontänen.

Annelie Håkan 2022-06-30 G Vi titta på detta med Per Anderssn när vi gör 
en vandring i Gränge. Kommer att justeras 
under nästkommande år.

Smutsig fasad badhuset 
/ Dörren behöver 
underhållas.

Kontakta LKFAB ang 
detta.

Angeliqa Annelie 2021-06-30 OK LKFAB kommer inte att göra något med 
fasaden i närtid pga Spendrups eventuella 
framtids planer.

Blommurna saknas vid 
korsningen R-50/ 
Grangärdevägen.

Flytt av urnan i Engelska 
parken.

Annelie Håkan 2021-06-30 OK Detta är genomfört.

Trasig ledsagarbänk vid 
järnvägs stationen.

kontakta Trafikverket / 
SJ om detta.

Annelie Håkan. 2021-06-30 OK
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Centrumgruppen har med bidrag från Spendrups, 
Malmens Mekaniska, Gia Premix med flera 
företagare i Grängesberg åstadkommit stora 
förändringar genom nya blomsterdekorationer, 
dalahästar, uppsnyggade skyltfönster och 
dekorativa vepor.

Lokala konstnären Jenny Mujovic tog sig an 
uppdraget att snygga till bänkarna i centrum. 
Resultatet blev fantastiskt bra med röda bänkar 
som lyser upp genomfarten.  

Engagerade krafter har gemensamt förfinat 
Grängesberg. Foto: Projektgruppen



26

Stort tack 
till alla som har varit, som är och som vi hoppas 
kommer att bli engagerade i BID Grängesberg. 

Tillsammans åstadkommer vi mästerverk!
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