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VD har ordet
När vi tittar tillbaka på 2019 så kommer vi att minnas ett händelserikt 
och positivt år för Besök Linde AB tack vare starka insatser från vår 
personal. Tillsammans har vi utvecklats, vågat genomföra förändringar 
och blivit mer moderna. I år fick vi verkligen saker att hända! 

Det här var året när Badhuset Energikällan drabbades av en omfattande 

vattenläcka, men ur renoveringen reste sig en ännu bättre anläggning än 

tidigare – 30 år sedan den ursprungligen invigdes. I samma hus erbjuder 

vi numera även utökade gruppträningsmöjligheter på gymmet Actic.

Vi blev också ännu duktigare på att initiera egna evenemang på  

Lindesberg Arena, vilket skapar nya möjligheter framåt 

för att skräddarsy upplevelser som passar perfekt för 

boende i Lindesberg med omnejd. 

Därutöver övertog vi förvaltningen av  

Lindesbergs Bio som nu står rustad med en  

stark organisation och nytt bokningssystem  

för kommande år. 

Vi säger också adjö till Stripa gruvmiljö som  

vi inte längre kommer att driva vidare inom  

Besök Linde. Därifrån tar vi dock med mängder 

av lärdomar för resan framåt. 

Den största bidragande orsaken till att vi 

kunnat genomföra alla dessa förändringar är 

tack vare vår kompetenta och drivna personal. 

Internt har vi jobbat stenhårt med att lyfta vår 

egen värdegrund samt diskutera gott värdskap, 

såväl internt och externt. Nu ser vi resultatet av 

det arbetet.

Med personligt engagemang och hög  

kvalitet ska vi fortsätta erbjuda attraktiva upp-

levelser under hela året. Det är vår övertygelse 

att med en starkare besöksnäring gynnas hela 

näringslivet – såväl butiker, hotell, restauranger 

som andra aktörer.

 

Vi ses 2020!

Med vänlig hälsning
Åsa Jönsson-Carlsson
VD Besök Linde
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Lindesberg  
Arena

Året på Lindesberg Arena präglades av hög aktivitet i form av skol- och  

föreningsverksamhet samt evenemang. Arenans målsättningar överträffades 

bland annat tack vare satsningen på event i egen regi. Samtidigt fortsatte  

arbetet med att erbjuda högt värdskap för externa arrangörer. 

Lindesberg Arena är en livfull mötesplats  

som ofta är fullbokad från morgon till kväll.  

På dagarna genomför Lindeskolan sina idrotts-

lektioner i arenan, medan övrig tid fördelas 

mellan framförallt regionens idrottsföreningar. 

Helger fylls av exempelvis matcher och cuper – 

men också andra evenemang.

Under de senaste två åren har en ny 

organisation skapats för att arrangera egna 

event. Kompetensen har byggts genom lång 

erfarenhet av att hjälpa externa arrangörer med 

tillståndsansökningar, säkerhet, roddning samt 

värdskap. 

– Genom att själv stå som arrangör har  

vi större möjligheter att erbjuda evenemang  

för alla åldrar och smaker, berättar Sharon  

Almström som är arenachef på Lindesberg Arena. 



Evenemang i urval
• “The Imagine tour” med Lindsbergaren  

och idolvinnaren 2017, Chris Kläfford.  

Totalt besökte 920 gäster spelningen.

• Barnteaterföreställningen “Sjung med  

Pettson och Findus” där besökare även  

kunde köpa till en pannkaksbuffé.

• Manskören Harmoni arrangerade sin årliga 

Caprice, gästade av Carola Häggkvist och 

Bruno Mitsogiannis. Två spelningar lockade 

4 190 personer.

• Lindesbergsmässan med över 100 utställare 

med fokus på boende, mat, hem och/eller 

fritid.

• “Lekarena” för barn under tre veckor på som-

marlovet, detta lockade ca 11 000 barn och 

ungdomar.

• Humorshowerna “AW med Måns Möller” 

samt “Mamma ljuger med Jan Bylund och 

Mattias Lundberg”. Samarbete med lokala 

restauranger för att erbjuda mat och dryck till 

showerna.

• Kommunerna Lindesberg, Ljusnarsberg,  

Hällefors och Nora arrangerade senior- 

mässan med ca 2 000 gäster.

• “Star for Life” arrangerade en välgörenhets-

konsert med skolkörerna i kommunen samt 

sångerskan Sonja Aldèn. Evenemanget drog 

ca 850 besökare till arenan.

Den 1 november 2019 övertog Besök 

Linde driften av Lindesbergs Bio från 

kommunen. Med en väl fungerande 

organisation på plats, duktig perso-

nal och goda samarbeten avslutades 

filmåret starkt med 3 029 gäster och 

70 filmer.

November och december blev händelserika 

månader där fokus låg på att bland annat 

utveckla organisationen och lokalerna, samt 

se över affärsmässiga möjligheter. Dessutom 

införskaffades ett nytt modernt kassa-/boknings-

system som möjliggör webbaserad bokning. Även 

en ny hemsida skapades av bions personal.

Lindesbergs Bio

2019 i siffror
• Totalt besöktes arenan av 259 245 gäster under året.

• Varje vecka besökte 5 000 gäster arenan. 

• Arrangemang omsatte 1 011 tkr, vilket är en ökning med cirka 33 % 
från 2018. Detta beror till stor del på egna anordnade event.

• Konferensmålet på 912 tkr uppnåddes.

• Externa konferensgäster (ej kommunen) uppgick till 62 %.  
Målsättningen var minst 50 %.
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Efter att läckage upptäckts i badhusets källare 

påbörjades renoveringen i början av maj, vilket 

innebar att hela badanläggningen stängdes 

ner. Delar av badet kunde därefter öppnas upp 

i augusti, medan äventyrsdelen invigdes först i 

december. 

– Renoveringen har gått bra och gav 

exempelvis barnpoolen ett rejält lyft. Därutöver 

har hela simhallen fått en modernare känsla 

med nya kakelplattor och färgat ljus i poolen, 

berättar Fanny Ardesjö som är badhuschef 

sedan 2018.

Intresset för det nyöppnade badhuset 

var stort inför julhelgen med många nöjda 

besökare. Samma månad firade Energikällan 

dessutom 30 år sedan anläggningen invigdes 

första gången 1989.

Badhuset
Energikällan

Året på Badhuset Energikällan präglades till stor del av ett omfattande 

renoveringsarbete av anläggningens äventyrsdel. Detta blev dock ett 

perfekt tillfälle att genomföra stora förbättringar av hela badmiljön, inte 

minst för unga besökare. 

Året rymde även andra nyheter. Bland annat 

infördes nya armband som både kan användas 

vid inpassering och för att betala inne på an-

läggningen. Det skapar en smidigare badupp-

levelse och underlättar exempelvis för familjer 

som kan ladda sina barns armband med valfritt 

belopp.

Flera aktiviteter, som tipspromend och 

rutschbanerace, genomfördes i anslutning till 

höst- och påsklovet. I början av året arrangera-

des även ett evenemang i relaxavdelningen där 

gäster fick prova på hudvård och arombastu. 

Även badhusets simskolor var fortsatt  

populära under 2019. Skolsimskola bedrivs åt 

Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Skinnskatte-

bergs kommuner. Totalt genomfördes 7 513 



skolbad. Privata simskolor stod för cirka 400 tillfäl-

len med i snitt 10 elever. 

Under året genomfördes ett forskningsprojekt 

om klorföroreningar i luft kopplat till hälsoeffekter. 

Projektet drevs av yrkeshygieniker på Arbets- och 

Miljömedicin i Örebro och visade att badhuset 

håller sig inom rekommenderade gränsvärden. 

– Även om renoveringen påverkar årets resultat 

negativt så ser vi positivt framåt. Vi har ett moder-

nare och bättre badhus än någonsin tidigare, vilket 

känns jätteroligt, avslutar Fanny Ardesjö.

Badhuset Energikällans gym Actic 

genomförde en rejäl satsning på 

gruppträning under året. Med utöka-

de pass på gymmet lockades många 

nya besökare att testa bland annat 

tabata, yoga och flex. 

– Lindesberg har flera industrier med skift-

arbetstider, vilket gör att många vill träna på 

dagtid. Därutöver finns en stor grupp aktiva 

seniorer som tränar hos oss regelbundet, berät-

tar Åsa Jönsson-Carlsson som är VD på Besök 

Linde och har verksamhetsansvar för Actic.

Utökningen av gruppass innebär att  

befintliga lokaler och träningsredskap nyttjas mer 

effektivt än förut. Under året har gymmet även 

genomfört uppskattade evenemang med bland 

andra Leila Söderholm med fokus på träning och 

hälsa. Därutöver skapades evenemanget “Boost-

day” för att värva nya medlemmar.

Actic

2019 i siffror
• Totalt antal besökare: 93 772 personer

• Antal medlemmar på Actic: 916 personer

• Intäkter från cafeterian: 1 118 tkr (målsättning 1 380 tkr)

• Intäkter från relaxavdelningen: 270 tkr (målsättning 275 tkr)

• Intäkter från Actic: 1 329 tkr (målsättning 1500 tkr)
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Stripa är en unik järnmalmsgruva som ut-

märker sig genom att såväl inventarier som 

lokaler finns kvar i mycket välbevarat skick. 

Till skillnad från många nedlagda gruvmiljöer 

såldes exempelvis inte maskinparken när verk-

samheten avvecklades, istället finns allt kvar åt 

kultur- och historieintresserade besökare.

Detta blev inspiration för evenemanget 

“Siste man stänger dörren” – en spökvandring 

där besökare kunde stöta på gruvarbetare och 

andra spännande moment. Evenemanget sålde 

slut på såväl ungdoms- som vuxenbiljetter och 

tack vare alla duktiga statister blev spökvand-

ringen extra levande och läskig. Totalt uppgick 

antal besökare till 407 personer. 

– ”Siste man stänger dörren” var ett 

jättelyckat arrangemang som även lockade 

Ett händelserikt år blev avslutningen på Besök Lindes engagemang i Stripa  

gruvmiljö. På grund av ändrade ekonomiska förutsättningar stängdes besöks- 

centrat i samband med evenemanget ”Siste man stänger dörren”. Under året  

arrangerades även flera andra lyckade evenemang och visningar på området.

besökare utanför kommunen. Vår förhoppning 

är att kunna återkomma till Stripa med detta 

evenemang framöver, berättar Åsa Jönsson- 

Carlsson som är VD på Besök Linde och har 

verksamhetsansvar för Stripa gruvmiljö.

Året innehöll flera andra lyckade evene-

mang. Sommaren bjöd på familjeveckor med 

barnanpassade visningar samt butiksförsälj-

ning i det gamla förrådet. Loppisen i Stripa- 

magasinet utökades. 

För det populära Trollebolägret, som arrang-

eras av Junis Örebro, blev Stripa en perfekt 

miljö för ett spännande äventyr. Därutöver 

genomfördes även Round Tables europamöte 

samt Familjehemsdagen.

Under året har även samarbetet med  

Masugnens Arbetsmarknadsenhet AME fortsatt 

Stripa
gruvmiljö
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2019 i siffror
• Intäkter från visningar: 40 tkr (målsättning 60 tkr)

• Intäkter från arrangemang: 47 tkr (målsättning 115 tkr)

gällande renovering av gruvområdets föns-

ter, samt praktikplatser för daglig skötsel som 

exempelvis gräsklippning, målning och diverse 

andra arbetsuppgifter.

– Vi är jätteglada att vi fått utveckla Stripa 

gruvmiljö så att ännu fler kunnat besöka den 

här platsen. Även om vi framöver kommer att 

fokusera på övriga kärnverksamheter så tar 

vi med oss många lärdomar från tiden med 

Stripa, avslutar Åsa Jönsson-Carlsson.
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