Verksamhetsberättelse
”Föreningen Ramsberg en bygd i bergslagen” år 2021.
Föreningen.
Styrelsen har sammanträtt 10 gånger under verksamhetsåret varav 5 st hölls digitalt och
resterande 5 st fysiskt.
Det förskjutna årsmötet hölls den 3 oktober med 12 deltagare. Årsmötet beslutade bl.a. att
försöka förvärva Församlingsgården i Ramsberg.
Ekonomin är god i föreningen och under året har styrelsen undersökt vilka projekt i bygden
som kan stödjas ekonomiskt. Bl.a. beslutade styrelsen att stötta Handelsföreningen för affär i
Ramsberg.
Projektet Vattenvägar Ramsberg kallade till ett digitalt möte under året där ordf. deltog.
Projektet är långsiktigt.
Vindkraftsindustrier är under projektering kring Ramsberg. Eolus och Dalavind önskar
etablera tre vindkraftsparker i bygden. Föreningen Ramsberg är oroad över utvecklingen som
berör oersättliga naturvärden, det rörliga friluftslivet och värden på fastigheter. Föreningen är
har bl.a. tillskrivit Västerås stift och uttryckt sin oro över stiftets planer på att upplåta mark.
Bo Olsson ordf och sekreterare Föreningen Ramsberg
Ölsjöbadet

Campingen var öppen från mitten av maj till slutet av september.
Kommun har använt sig av allergislussarna från före detta Ramshyttans skola för att bygga upp den
nya campinganläggningen. Det var fortfarande inte klart när camparna flyttade in i maj, så det var lite
rörigt. Men vi har fått en fantastisk anläggning. Lite småproblem men det mesta är fixat under
säsongen. Det var stora problem med elen under säsongen. Kommunen väntade på Vattenfall om
besked att gräva ner ny elkabel. Under hösten gjorde Vattenfall klart.
Bastun fortsätter att vara en stor succé, uthyrd ca 75 ggr. Samt stor uppslutning på drop in bastun (ca
562 st).
Campingen och badet var välbesökt och många står i kö (12 st) för en säsongsplats.
Tack vare en fantastisk uppslutning med gåvor och bidrag. Vi fick in i 95 050 kr. Varav Kommunen
(fritidskontoret) bidrog med pengar till 2 SUP-brädor med paddlar och flytvästar, försäkringen 70 050
kr samt 5 800 i gåvor. De stora summorna av gåvor kom in redan 2020. Tack vare detta hade vi
möjligheter att köpa in den utrustning som försvann i branden.
Kiosken rullade på bra, så lättarbetat i de nya lokalerna. Så lättstädat i både toaletter och
campingköket som var fullt utrustat med micro och 2 spisar.
Gåvopengarna räckte även till en nyinvestering av 2 st kajaker.
Kommunen såg till att den gamla dåliga asfaltvägen ersattes med en ny fin ner till badet.

Ingemar och Carina Lundkvist/ Ölsjögänget
Kulturcentrum/ Servicepunkt i Ramsberg
Kulturcentrum har haft öppet från 1februari – 31 oktober, tisdagar och torsdagar 11.00 - 12.00
och 17.00 - 18.00. Från 1 november har vi öppet tisdagar och torsdagar 10.00 – 12.00 och
17.00 – 19.00.

Under hela våren och fram till och med juni var alla evenemang inställda eller uppskjutna
på grund av pandemin.
Släkt- och bygdeforskning under ledning av Gunilla Didriksson fanns det möjlighet att få
hjälp med på tisdagar under juli och augusti.
Under juni - augusti har vi haft utställning av Elsa Beskows barnböcker. Kulturcentrum har en
gedigen samling med Elsa Beskows böcker. Utställningen återkommer varje år då intresset är
mycket stort.
21 juni besök av näringslivsutvecklare Martina Björck och Ann Resare
15 augusti: Barnteater, ”Mästar Skräddare”, med Kalle Nilsson.
4 september: Författarbesök. Författarsamtal med Sofie Axelsson och Marianne Cedervall.
Sofie släppte sin bok ”Bokbussen kommer vid midnatt”.
11-12 september. Kulturarvsdag. Öppet hus på Kulturcentrum. Utställning om Krutbruket i
Resta Bygdegård.
10 oktober: Teater, ”Konsten att släppa taget” med Eva Ahremalm och Åse Christensen.
3 november: Skattjakt för barn och vuxna. Vi letar efter skatter i Lasse-Majas fotspår.
8 november: Författarbesök av Göran Karlsson som berättade om och släppte sin nya bok om
Släkten Beskow.
Under hösten har vi haft släkt- och bygdekurs och syjunta.
Kulturcentrum har lånats ut till olika föreningar som har haft sina möten och
sammankomster i lokalen:
Ramsberg - en bygd i Bergslagen.
Ramsbergs Hembygdsförening.
Ramsbergs Idrottsförening.
Ramsbergs Ryttarkamrater.
PRO.
Affärsgruppen.
Lokalen har vid flera tillfällen lånats ut till personer som har behövt ha wifi uppkoppling för
att kunna sköta sitt jobb hemifrån.
Kulturcentrum/Biblioteket har haft 491 utlåningar av böcker och talskivor.
Kulturcentrum har haft 421 besökare.
Kulturcentrum har haft 357 besök på evenemang.
Kulturcentrum har lånats ut till 29 föreningsmöten och kurser med 135 deltagare.
Under året har vi haft 913 besök i vår verksamhet.
2021 har fortsatt att vara ett mycket märkligt år då ingenting har varit som det brukar. Många
av våra planerade aktiviteter och evenemang har vi fått ställa in eller skjutit på framtiden.
Kulturcentrum har blivit en omtyckt mötesplats i byn. Där man kan låna en bok och ta en fika.

Eller bara komma in och prata en stund.
Kulturcentrum erbjuder turister broschyrer, kartor och information om sevärda platser och
annat av intresse i bygden.
Fiskekort finns att köpa på Kulturcentrum till sjöarna i vårt närområde.
Tubkikare och vuxen- och barn kikare finns att låna om man vill besöka fågeltornet eller om
man bara ska gå ut i skogen och kika.
Allt detta hade inte varit möjligt att genomföra utan alla som ställer upp ideellt för
Kulturcentrum och vår bygd.
Ett stort Tack till alla som gjort detta möjligt!
Britt-Marie Olsson
Kulturcentrum, Ramsberg.

