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Inledning 
För att fortsätta utveckla ekomuseet med dess industrihistoriska miljöer utformades 
verksamhetsplanen för 2017, liksom tidigare år, i punkter som utgick från stiftarnas 
viljeinriktning från 2014. 
  Punkterna inriktades mot en ökad samverkan både mellan stiftarkommunerna och 
föreningslivet men även med sikte på en vidare blick ut mot Bergslagen. 
Arbetsåret har varit variationsrikt och spännande. Verksamheten innebär ett skiftande 
arbete som spänner mellan praktiskt administrativa uppgifter på kontoret till möten och 
samverkan med ekoråd, ledningsgrupp och många andra sammanhang i syfte att utveckla. 
Under året har strategiska dokument skapats, viktiga för tydligheten i det fortsatta arbetet. 
Det innebar bland annat att kriterierna för besöksmålen förnyades och förtydligades i 
samband med att kommunerna gjorde sin översyn av besöksmålen. En mall med tips på vad 
som är viktigt i en utvecklingsprocess för ett besöksmål har för första gången gjorts liksom 
även en kommunikationsplan som beskriver hur nätverken tillsammans gör ekomuseet 
synligt och attraktivt. 

Det är roligt att konstatera att jag för ekomuseets räkning haft möjlighet att vara delaktig 
i lite större och bredare utvecklingsprojekt som på sikt kan utveckla kultur och turism 
i Bergslagen. Här tänker jag bland annat på projektet ”Konstrum Bergslagen” där åtta 
konstrum i industrihistorisk miljö i tre län ingår. Det så kallade ”Gruvuppdraget” har också 
lett fram till att ekomuseet förankrats utanför det egna området. 
  I slutet av året beviljade region Västmanland medel till projektet ”Ekomuseum art space”. 
Det är ett pilotprojekt där vi tillsammans med bland annat Konstfrämjandet i Västmanland 
under ett år ska prova att utveckla konstprojekt i anslutning till en av ekomuseets miljöer i 
Hallstahammar. Målet är att sedan utvidga. 

Samarbetet med Fagersta kommun, Strömsholms kanalbolag och Bergslagssatsningen 
kultur och turism har varit mycket positivt för ekomuseet när det gäller den fortsatta 
planeringen av ett besökscentrum för hela ekomuseet. Om allt går i lås, vilket ännu inte är 
säkert, möjliggör det starten för ett helt nytt perspektiv – att underlätta för besökarna att 
hitta till de kulturhistoriska platserna och att vara delaktig i att utveckla en destination. 
Avslutningsvis vid en snabbt titt i backspegeln ser jag att ekomuseet under de senaste 
fyra åren ytterligare förankrats och att verksamheten nu är stabil. Ekoråden är aktiva och 
kommunerna inriktade på samverkan. Det bådar gott. 

Ludvika januari 2018

Anna Falkengren
Verksamhetschef
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Förvaltningsberättelse 

Verksamhetsplan 2017
1. Ökad integration:
Uppmuntra föreningar knutna till besöksmålen att skapa aktiviteter som inspirerar till och 
främjar integration. 

2. Strategi för marknadsföring:
Göra en övergripande strategi för marknadsföring och kommunikation.

 
3. Samverkan med näringsliv och turism:
Besluta om vad det innebär, hur det ska fungera samt starta upp.

 
4. Beslut om nya kriterier 
Besluta om nya kriterier för besöksmålen samt förankra dem.

 
5. Vilka besöksmål ska ingå? 
Med anledning av att Surahammar återigen deltar och nya kriterier tagits fram är 
det återigen dags att ta nytt omtag kring vilka besöksmål som ska ingå i respektive 
stiftarkommun.

 
6. Påbörja arbetet med ny skyltning och ny guidebok 
Med anledning av att fler besöksmål ingår fr o m 2017, och några faller bort, bör detta göras:
Ny guidebok och nya skyltar.

Kort sammanfattning
Sedan 2015 har de årliga verksamhetsplanerna formats med utgångspunkt från stiftarnas 
viljeinriktning från våren 2014. Under de tre år som gått sedan dess (2015, 2016 och 2017) 
har i det närmaste alla stiftarnas önskemål tagits i beaktning för att på olika sätt uppnå 
resultat.
Av de arbetspunkter som sattes upp för 2017 har alla utom ett nått tydliga resultat. Arbetet 
under verksamhetsåret 2017 har i grova drag handlat om följande områden:

1. nya strategiska dokument
2. delaktighet i olika projekt som förankrat ekomuseet utanför det egna området
3. vidareutvecklat #järnruttenveckan
4. fortsatt arbetsprocess för ett skapa ett besöks- ‐ och informationscentrum
5. årligen återkommande arbetsuppgifter som trycksaker, webb, sociala medier,  

möten mm…

Överst vänster: Boel Werner 
och Maria Norgren drama-
tiserade livet på Hammar-
backen i smedsbostaden för 
mellanstadieelever i Ludvika.  
   Överst höger: Dalarnas 
landshövding Ylva Thörn och 
Strömsholms kanalbolags 
styrelse i Smedjebackens 
hamn.
   Mitten: Landshövding-
en i Västmanland Minoo 
Akhtarzand inviger Bråfors-
dagarna och Järnrutten-
veckan samt förklarar ett av 
husen på gården i Bråfors 
för byggnadsminne. Här 
tillsammans med Margareta 
och Erik Brate. 
   Nederst vänster: Gemen-
sam informationstavla för 
Ekomuseum Bergslagen 
och Strömsholms kanal 
samt ”den pratande stolen” i 
Smedjebackens hamn.
   Nederst höger: Marléne 
Carlsson gör vargskrämmor 
i skogen tillsammans med 
barn under Järnruttenveckan 
vid Skilåtorpet i Riddarhyttan.
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Stiftelsen Ekomuseum 
Bergslagens ändamål
Stiftelsens ändamål från 1990 är att i samverkan belysa och lyfta fram Bergslagens historia 
och att utveckla ett nätverk av attraktiva besöksmål i landskapet.

Stiftarnas viljeinriktning från 2014

1. verksamheten samverkar med näringsliv och turism
2. stiftarnas utsedda tjänstemän tar tydlig aktiv roll i verksamheten
3. samverkan med kommuner också utanför stiftelsen främjas
4. verksamheten samverkar med Strömsholms kanal, Bergslagssatsningen, 

Intresseföreningen Bergslaget och Bergslagsakademien
5. verksamheten presenterar en strategi för marknadsföring och kommunikation
6. samverkansmöte sker en gång om året, vilket stiftarna ansvarar för
7. verksamhetens fokus på barn och unga ökas
8. politikernas roll tydliggörs
9. Ekorådets roll tydliggörs för stiftarna
10. antal besök vid besöksmålen ökar, till exempel genom nya kopplingar till olika 

konstformer.

Tillägg vid stiftarmöte den 16 juni 2016:
Ett angeläget arbetsområde är integration. Kommunerna får statliga medel för detta. EmB 
bör inspirera föreningar att söka dessa medel.

Aktiviteter som utförts 
enligt verksamhets-
planen 2017
1. Ökad integration
Möjligheten att skapa aktiviteter på kulturmiljöerna som inspirerar till integration har 
tagits upp på ekoråd och lokala ekoråd, för att inspirera till att komma igång med sådana 
arrangemang. Det är lite osäkert vad det resulterat i eftersom det är en svår uppgift men 
angelägen. I de nya kriterierna och i mallen för besöksmålens utveckling är det nu inskrivet 
att det är viktigt att de kulturhistoriska miljöerna, alltså besöksmålens tillgänglighet alltid är 
på dagordningen.

2. Strategi för marknadsföring
Under året har ett dokument för marknadsföring tagits fram. Dokumentet är en 
kommunikationsplan där det beskrivs varför en sådan plan ska finnas, vad som ska utföras, 
vem som ansvarar för vad och när det ska ske. Huvudparten av ansvaret tas av ekomuseets 
kansli men ansvar vilar även på alla parter i nätverket som kulturförvaltningarna, 
föreningarna, styrelsen och stiftarna. Kommunikationsplanen togs fram i samråd och genom 
workshops med ledningsgruppen och ekorådet och ska förankras under 2018.

3. Samverkan med näringsliv och turism
Under året har arbetet med att planera ett besöks- ‐ och informationscentrum för 
ekomuseets alla besöksmål fortsatt. Om planerna går i lås och den så kallade ”Kokillen” 
byggs kommer det att bli utgångspunkt inte bara för bättre möjligheter för besökare att 
hitta till platserna i hela ekomuseet utan även att bli ett naturligt centrum för arbetet med 
att i samverkan med andra aktörer verka för en destination.
  Även om ekomuseets besöks- ‐ och informationscentrum Kokillen inte kommer att byggas 
så är tiden inne för att i samverkan med ekomuseets alla kommuner, besöksmål och 
turistnäring komma igång med att skapa en destination. Under 2017 har ekomuseet deltagit 
i bergslagssatsningens workshops med inriktning på detta.
  Dialog har även inletts med Strömsholms kanalbolag om fördelarna med att våra två 
organisationer samverkar mot att skapa en destination. Den gemensamma nämnaren är 
att kanalkommunerna ingår i ekomuseet och att parallellt arbete inte vore ekonomiskt 
försvarbart.

4. Beslut om nya kriterier
Under året arbetade ledningsgruppen, ekorådet och även styrelsen med att förnya kriterier 
för ekomuseets besöksmål. Arbetet gjordes i workshopform.
  Styrelsen beslutade i februari att kriterierna ska fungera som ett verktyg för utveckling av 
besöksmålen i riktning mot djupare kunskap och bredare upplevelser av platserna och att 
kriterierna används utifrån platsernas egna och olika möjligheter. De nya kriterierna finns i 
tryckt form för internt arbete.
 
Utvecklingsplaner: I samband med arbetet med förnyade kriterier kom behovet av 
utvecklingsplaner upp. Därför arbetades även en mall för utveckling av besöksmålen 
fram. Mallen fungerar som handfasta tips att följa för en bra utveckling. Mallen beskriver 
enkelt fyra viktiga utvecklingsområden: Fastigheten, innehållet, upplevelsen och 
kommunikationen. Utvecklingsmallen/tipsen är kopplade till kriterierna.

5. Vilka besöksmål ska ingå?
Ungefär vart åttonde till vart tionde år görs en översyn och revidering av besöksmålen. 
Detta på grund av att något besöksmål kanske inte längre har en ägare eller på annat sätt 
inte längre uppfyller kraven, andra besöksmål vill komma med. Redan i juni skickades 
ärendet till stiftarkommunerna och under hösten har svaren inkommit. Förslag på nya 
besöksmål som på ett fint sätt kompletterar de redan befintliga har inkommit. Styrelsen 
kommer att ta beslut utifrån kommunernas förslag vid första styrelsemötet 2018.

6. Påbörja arbetet med ny skyltning och ny guidebok
Arbetet med ny skyltning har pågått under hösten och kommer att färdigställas under våren 
2018. Skyltarna kommer att i stort sätt behålla textinnehållet men den grafiska formen 
förnyas i stil med den nya illustrerade kartan. Inget arbete har ännu inletts för ny guidebok.
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Överst: Gruvuppdragets workshop vid Falu gruva. 
Anna Björkman, Cecilia Lagerfalk-Rooth, Catarina 
Karlsson, Carina Janzon och Ing-Marie Pettersson 
Jensen.
   Nederst vänster: En ny plats för Ekomuseum 
Bergslagens besökscentrum Kokillen på 
hembygdsgården i Västanfors togs fram. Bygglov 
söktes och beviljades.
   Lilla bilden: Gruvuppdraget avslutades med stort 
seminarium på Färgfabriken i Stockholm.

Aktiviteter under året
Gruvuppdraget
Ett uppdrag från näringsdepartementet till Riksantikvarieämbetet om att främja attraktiva 
natur-  och kulturmiljöer i nya och befintliga gruvsamhällen.
  Riksantikvarieämbetet arrangerade under 2016 en rad seminarier där ekomuseet deltog i 
ett delprojekt. Gruvuppdragets avslutning och slutrapport hölls i Stockholm den 1 februari 
på Färgfabriken. Ordförande och verksamhetschefen deltog. Från ekomuseets övriga 
miljöer deltog företrädare för Flogbergets gruva, Norberg och Lapphyttan, Fagersta turism 
och Strömsholms kanal.
  Efter gruvuppdragets avslutning har deltagare från delprojektet ”Med fokus på järn, 
koppar, silver” fortsatt att träffas för att mejsla fram en idé om turistisk samverkan kring de 
tre metallerna järn, koppar och silver och de berörda besöksmålen. En idé har formulerats 
för att kunna söka externa medel för att utveckla en gemensam webbplats. I arbetsgruppen 
har bland annat ingått Falu koppargruva och världsarv, Sala silvergruva, Norberg- 
Lapphyttan, Strömsholms kanal, Fagersta med Oljeön och Världsarvet Ängelsberg, Avesta 
verket samt Ekomuseum Bergslagen.
  Fortsättning följer under 2018.

Besökscentrum
Under året har ekomuseet med stöd från Bergslagssatsningen kultur och turism, Fagersta 
kommun och Strömsholms kanalbolag fortsatt planeringen för möjligheten att skapa 
ett Ekomuseum Bergslagens besökscentrum förlagt till Västanfors hembygdsgård. 
Arkitektfirman Bornstein och Lyckefors, upphandlad av Bergslagssatsningen kultur och 
turism, tog redan under 2016 fram ett förslag på byggnad som kallas Kokillen. (Ritningen 
nominerades under året till det så kallade WAN ‐award-‐priset).
  Fagersta kommun beslutade under början av 2017 att man var positiv till att äga 
byggnaden efter att den färdigställts samt att till projektet tillskjuta 1 mkr. Dessutom att 
i anslutning till byggnation även förbättra miljön gällande bryggor vid vattnet samt utöka 
parkeringsplatserna.
  Under början av året emotsatte sig Fagersta Västanfors hembygdsförening den föreslagna 
placeringen mellan Handelsboden och Rune Lindström ‐museet.
  Ansökan om nytt bygglov på annan plats närmare vattnet med justerade ritningar gjordes 
därför under hösten. Nytt bygglov beviljades av V- Dala miljö-  och byggnadsnämnd i mitten 
av november. Bygglovet gick på remiss till Länsstyrelsen i Västmanland, Västmanlands 
läns museum samt till Fagersta Västanfors hembygdsförening. Från Länsstyrelse och 
Länsmuseum förelåg inga hinder. Fagersta Västanfors hembygdsförening överklagade 
bygglovet.
  Ett besökscentrum är av betydelse för Ekomuseum Bergslagen för att skapa en mötesplats 
för nätverk och besökare och att förklara vart man kan åka och vad som händer. En 
annan anledning är att utifrån den fysiska byggnaden förstärka samverkan också med 
turismnäringen och att i förlängningen arbeta mot att aktivt medverka i skapandet av en 
destination.

Hatt, mössa, sjal
På initiativ av ekomuseet skapade Ludvika hembygdsförening under 2016 ett skolprojekt 
med tema integration. Medel söktes från Skapande skola via Ludvika kulturförvaltning och 
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Marnäs‐skolan, vars elever i åk 3 och 4 deltog. Ledare för temadagen var Gun- Britt Udd, 
Gunilla Lärfars och Anna‐Cari Jadling. I september 2016 genomfördes dagen på Ludvika 
gammelgård med mycket lyckat resultat. I september 2017 upprepades skolprojektet, nu 
med samordning av Ludvika hembygdsförening.

#järnrutten
För andra året i rad genomfördes järnruttenveckan, även detta år under första veckan i juli, 
vecka 27 med båda helgerna inräknade. Även detta år blev antalet arrangemang runt 130 
stycken, spridda under de nio dagarna. Högtidlig invigning hölls under Bråforsdagarna i 
Bråfors bergsmansby av Västmanlands läns landshövding Minoo Akhtarzand som samtidigt 
förklarade ett av husen till ett av Västmanlands byggnadsminnen. Alla programpunkter 
skrivs in i en digital kalender på www.ekomuseum.se.
  Hur många besökare som veckan haft är omöjligt att säga. I Norberg upplevde man att 
fler besökare än året innan kom, och att fler pratade om järnruttenveckan. Ekorådet och 
föreningarna är positiva till en fortsättning eftersom en sammanhållen programvecka 
med stöd från ekomuseets kansli gör det enklare för besökaren att röra sig runt i hela 
ekomuseet. Tredje Järnruttenveckan kommer att genomföras 2018.

Gemensam skyltning längs Strömsholms kanal
Ytterligare tre skyltar i samverkan mellan Strömsholms kanalbolag och Ekomuseum 
Bergslagen planerades, men är fortfarande under arbete.

Ekomuseum Bergslagen ”Art space”
Ekomuseet sökte tillsammans med Konstfrämjandet i Västmanland medel till ett 
pilotprojekt kallat Ekomuseum Bergslagen ”Art space”. Meningen är att under ett år 
gemensamt utveckla och producera ett konstprojekt i en unik kulturmiljö i Västmanland 
i ekomuseets område. Syftet med pilotprojektet är att långsiktigt utveckla möjlighet för 
samtidskonst i kulturarvsmiljöer. Projektet genomförs i samverkan med kanalbolaget och 
Västmanlands länsbildnings förbund. Projektet har beviljats strax före jul 100 000 kronor via 
Region Västmanland och ”Stöd för kulturella och kreativa projekt”.
 

Konstrum Bergslagen
Idén till ett nätverk kallat Konstrum Bergslagen på temat samtidskonst på nationell och 
internationell nivå i industrihistoriska lokaler föddes redan för ett antal år sedan då Avesta 
Art, Meken Smedjebacken och Maskinhuset Grängesberg bildade ett nätverk med stöd från 
Bergslagssatsningen kultur och turism. Önskemål om en fortsättning och en utökning av 
Konstrum Bergslagen kom fram under 2016, inte minst från Grafikverkstan Godsmagasinet 
i Uttersberg. Drivande kraft har också varit Maria Lindgren, kulturutvecklare konst, 
Region Västmanland. Flera möten hölls under 2017 och ganska snart söktes medel från 
regionerna Västmanland, Örebro och Landstinget Dalarna vars kulturavdelningar snabbt 
lämnade bidrag med 20 tkr vardera för att ge möjlighet att ta fram en gemensam broschyr. 
Broschyren gjordes av ”Skogen grafisk form” i Nora och ekomuseet samordnade alla 
bidragen. Under 2017 har diskussion om utvidgning av projektet initierats.
I Konstrum Bergslagen ingår: Avesta Art, Meken Smedjebacken, Maskinhuset Grängesberg, 
Galleri Astley Uttersberg, Bryggeriet Nora, Frövifors pappersbruksmuseum, Gallerirum 
Stripa gruva och Skulpturparken i Ängelsberg.

Revidering och översyn av besöksmålen
Ungefär vart åttonde till vart tionde år görs en översyn och revidering av besöksmålen. 

Sommarfoldern bytte namn till KARTAN och fanns på plats tidigt under våren.

Detta pga att något besöksmål kanske inte längre har en ägare eller på annat sätt inte 
längre uppfyller kraven, andra besöksmål vill komma med. Redan i juni skickades ärendet 
till stiftarkommunerna och under hösten har svaren inkommit. Förslag på nya besöksmål 
som på ett fint sätt kompletterar de redan befintliga har inkommit. Styrelsen kommer att ta 
beslut utifrån kommunernas förslag vid första styrelsemötet 2018.

Kriterier för besöksmålen
Under året arbetade ledningsgruppen, ekorådet och även styrelsen med att förnya kriterier 
för ekomuseums besöksmål. Arbetet gjordes i workshopform.
  Styrelsen beslutade i februari att kriterierna ska fungera som ett verktyg för utveckling av 
besöksmålen i riktning mot djupare kunskap och bredare upplevelser av platserna och att 
kriterierna används utifrån platsernas egna och olika möjligheter. De nya kriterierna finns i 
tryckt form för internt arbete.

Mall för besöksmålens utvecklingsplaner
I samband med arbetet med förnyade kriterier kom behovet av utvecklingsplaner upp. 
Därför arbetades även en mall för utveckling av besöksmålen fram. Mallen fungerar 
som handfasta tips att följa för en bra utveckling. Mallen beskriver enkelt fyra viktiga 
utvecklingsområden: Fastigheten, innehållet, upplevelsen och kommunikationen.
Utvecklingsmallen/tipsen är kopplade till kriterierna.

Kommunikationsplan
Under året har ett dokument för marknadsförings tagits fram. Dokumentet är en 
kommunikationsplan där det beskrivs varför en sådan plan behövs, vad som ska utföras, 
vem som ansvarar för vad och när det ska ske. Huvudparten av ansvaret tas av ekomuseets 
kansli men ansvar vilar även på alla parter i nätverket som kulturförvaltningarna, 
föreningarna, styrelsen och stiftarna. Kommunikationsplanen togs fram i samråd och genom 
workshops med ledningsgruppen och ekorådet och ska förankras under 2018.
 

Järnladies
Andra upplagan såldes slut under året. Styrelsen beslutade under hösten att en ny tredje 
upplaga trycks i början av 2018. Upplaga 1000 ex.

Kartan
Gratisbroschyren med kort information om alla besöksmålen på svenska och 
engelska uppdaterades och bytte namn till #JÄRNRUTTEN. Innehållet fokuserar på 
järnruttenveckan. Upplaga 8 000 ex.

Magasinet
Nytt nummer producerades för fjärde året i rad. Årets tema var ” Små museer med mycket 
att berätta” och innehöll artiklar och tips om vart man kan åka för att hitta de små men 
spännande museerna i ekomuseet. Årets skribenter var Maria Backman och Hanna Sjöberg 
om ryssläger och om museet i Krampen. Maria Norgren om Dan Anderssons hem Gamla 
stugan i Gonäs, Anne Seppänen om Johan Ahlbäck och hans ateljé i Smedjebacken, Yvonne 
Gröning om livet under järnåldern, förlagt till platsen för blästerugnarna i Dunshammar och 
Lars–Erik Lärnemark om Thorshammars verkstad. Upplaga 4000 ex.
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Överst vänster: Bokförsäljning vid 
säsongsöppning av Borgåsunds hamn.
   Överst höger: Karta med ny grafisk form i 
sommarbroschyren.
   Mitten vänster: Carina Janzon, Strömsholms 
kanal, inledde en förstudie tillsammans med 
Stiftelsen kulturmiljövård och ekomuseets 
besöksmål längs kanalen för att lyfta fram fler 
berättelser. Carina Janzon, Birgittta Larsson 
och Britt-Marie Hägerman.
   Mitten höger: Konstrum Bergslagen, möte i 
Gallerie Astley i Uttersberg.  
   Underst: Folk strömmar till Thorshammars 
verkstad i Norberg under Järnruttenveckan.

Bokförsäljning
Guideboken cirka 90 ex + cirka 10 ex engelska. 
Järnladies cirka 100 ex (slut under året).
Från berg till spik 60 ex (ett fåtal kvar).  
Älskade Mathilda cirka 25 ex.
Krasch, bom, bang – en bok om berg och stenar – 200 ex.

Sålda annonsplatser i Magasinet
Sju stycken à 5000 kr, en styck à 2 500 kr.

Föreläsningar/information om Ekomuseum Bergslagen
Rotary Fagersta den 6 mars i Västanfors.
Kretsmöte Dalarnas hembygdsförbund, 25 april i Ludvika. 
Borgåsunds hamnfestival, 27 maj i Borgåsund.
Svenska järnvägsföreningen, 26 augusti i Bruksmuseet i Fagersta.  
Gamla gardet i Surahammar, 20 september i Folkes hus i Surahammar.

Ny form på webbsidan
Den grafiska formen på kartan förnyades för webbsida och sommarbroschyr samt grafisk 
form på webbsidan under fliken besöksmål.

www.ekomuseum.se
2017: användare 27 624, sidvisningar 75 575. Topp under juli. (2016: användare 30 004, med 
en stor topp i juli).
(2015: användare 28 080).
 

www.järnrutten.se
2017, 1 428 användare och 2 836 sidvisningar, nästa alla under juli.
(2016, 3 787 sidvisningar, topp under sommaren).

Facebook
2017‐12‐31 hade sidan 749 följare, ökning med 134. (2016‐12- 31 hade sidan 615 följare, 
ökning med 115).

Instagram #järnrutten
2017‐12-31 fanns 135 följare, en ökning med 100. (2016 ‐12‐31 fanns 35 följare).

Blogg
Under 2017 hade bloggen 5 973 besök och 20 661 sidvisningar.
(Bloggen hade 6000 besök 2016).

Annonsering
Museiguiden (ArbetSam), Visit Dalarna magasin +karta, Visit Västmanland magasin + karta, 
Hit och Dit (Tåg i Bergslagen), Svenskt kulturarvs magasin + apparna SKA och KUL- TUR 
(för barn) samt i några lokala annonsblad inför Järnrutten‐veckan.

Pressinformation 
Under året har pressinformation gått till lokal-  press och radio angående Järnruttenveckan.
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Ledningsgruppen
Ledningsgruppen har en viktig funktion för verksamheten som kontaktyta in mot 
kommunerna och länsmuseerna och som bollplank för ekomuseets verksamhetsplanering. 
Den huvudsakliga uppgiften är att tillsammans, utifrån Stiftelsen Ekomuseum Bergslagens 
ändamål ta fram den årliga verksamhetsplanen, samverka utifrån den, följa upp samt hålla 
den levande.

Ledningsgruppens deltagare 2017
Christer Björklund, Dalarnas museum
Carl‐Magnus Gagge, Västmanlands läns museum 
Susanne Eriksson, kultursekreterare Ludvika
Göran Gullbro, ny kulturchef i Ludvika
Anne Seppänen, kulturchef Smedjebacken
Britt- Marie Hägerman, kulturassistent i Smedjebacken 
Lena Sundholm, kultur‐ och fritidschef i Fagersta
Ulf Öhman, kulturchef Norberg
Niklas Ulfvebrand, ny kulturutvecklare i Norberg
Staffan Bergman, kulturchef Skinnskatteberg
Sven‐Olof Juvas, kultur-  och fritidschef Hallstahammar 
Adjungerad: Carina Bergqvist Jansson, Strömsholms kanal

Möten 2017
Under året har ledningsgruppen samlats för diskussioner som rör ekomuseets verksamhet 
under fyra tillfällen.

2 mars på Kulturhuset i Hallstahammar
Sven- Olof Juvas visade runt och berättade om det nyrenoverade biblioteket samt om det 
nya Kulturhuset och dess tillblivelse. Han visade även den alldeles nya fina konsthallen 
Naturfotografiska.
  Huvudsakliga ärenden behandlade kommande Järnruttenveckan angående delaktighet och 
marknadsföring, samt information om läget kring Kokillen, ekomuseets besökscentrum.

4 maj i Västanfors på Lindgården
Mötet handlade om kommunikationsplanens innehåll samt skrivelsen till kommunerna 
angående översyn och revidering av besöksmålen.

13 september i Surahammar, Folkets hus
Mötet handlade även denna gång om kommunikationsplanens form och innehåll. Efter 
mötet bjöd Gunilla Falk på en visning av Bruksmuseet i Surahammar.

9 november i Johan Ahlbäcks ateljé i Smedjebacken
Anne Seppänen inledde med att berätta om konstnären Johan Ahlbäck och hans liv 
och arbete i Smedjebacken samt om framtidsplanerna för ateljén. Mötet behandlade 
sedan huvudsakligen verksamhetsplanen för 2018, planeringen och utformning av nya 
informationsskyltar vid alla besöksmålen samt revidering och översyn av besöksmålen.

Överst: Ledningsgruppens möte i Surahammar avslutades med en visning 
av Bruksmuseet. Carl-Magnus Gagge, Staffan Bergman, Niklas Ulfvebrand, 

Gunilla Falk, Stig Gustavsson (guide), Ulf Öhman och Anne Seppänen.
Nederst: Ledningsgruppens möte i Hallstahammar med visning av det 

nya Kulturhuset. Lena Sundholm, Ulf Öhman, Sven-Olof Juvas, Susanne 
Eriksson, Carl-Magnus Gagge, Staffan Bergman och Anne Seppänen.
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Ekorådet 
Ekorådets uppdrag är att företräda sina respektive kommuners besöksmål i ekomuseet och 
att förstärka verksamhetsledarens kontaktyta mot de lokala föreningarna så att information 
lätt kan kommuniceras, att tillsammans diskutera övergripande och gemensamma frågor i 
syfte att bevara, utveckla och tillgängliggöra besöksmålen.

Ekorådets resa
Årets resa gick till Surahammars kommun och de intressanta industrihistoriska miljöerna 
där. Dagen startade i Surahammar med förmiddagskaffe i Stenhuset och därefter visning 
av verksamheten där. Därefter promenad till Bruksmuseet med guide. Vidare till Virsbo 
och guidad visning av smedjan samt besök i Skinnbutiken och Smedja Levey. Lunch på 
Virsbo herrgård med efterföljande föreläsning av Pia Axelsson från Region Västmanland 
turism, om hur föreningar enkelt och gratis kan arbeta med sociala medier för att nå ut 
med information. Dagen avslutades med visning av arkivbyggnaden, Virsbo konsthall och 
vandring i Virsbo gamla bostadsområde. Agneta och Stig Gustavsson, Laila Axelsson samt 
Inge Larsson svarade för värdskap och givande visningar.

Ekorådet 2017
Anna‐Karin Andersson, Ludvika, ordförande 
Bertil Andersson, Ludvika
Anders Stendalen, Ludvika
Karl ‐Erik Nohrstedt, Smedjebacken
Kristina Bjerndal, Smedjebacken
Malin Andersson, Fagersta, (slutade vid årsskiftet)
Katarina Unemar, ny verksamhetsledare, Fagersta Västanfors hembygdsgård 
Hans Philip, Fagersta
Gunnar Ahl, Skinnskatteberg
Karl ‐Åke Nordebring, Skinnskatteberg
Bertil Skog, Skinnskatteberg

Hans Lundin, Norberg 
Anders Gustavsson, Norberg
Agneta Gustavsson, Surahammar 
Inge Larsson, Surahammar
Erik Holsten, Hallstahammar 
Lennart Lindgren, Hallstahammar 
David Lunde, Hallstahammar 
Kristina Jonsson, Hallstahammar

Möten 2016
2 mars i Surahammar, Stenhuset
Mötet som för första gången på mycket läng hölls i Surahammar började med att Agneta 
Gustavsson visade runt i Stenhuset med konsthall, smedsbostad, hantverksbutik och café. 
Här fanns förr sex lägenheter till smederna och deras familjer. Idag är en lägenhet bevarad 
som museum och besöks ofta av skolklasser. Därefter bjöds på kaffe med hembakat bröd. I 
närheten av Stenhuset finns Surahammars bruksmuseum, ett MC- museum och en historisk 

Vänster: Ekorådets möte på Skantzen i 
Hallstahammar. Efter mötet berättade 
Annika Eriksson, längst till vänster i bild, om 
Svedvi Berg hembygdsförenings verksamhet.
   Överst höger: Ekorådet lyssnar och lär om 
sociala medier. Föreläser gör Pia Axelsson 
från region Västmanland.
   Nedan: Ekorådets möte i Norberg. Efter 
mötet var det dags för kaffe och Tangotårta 
på nyuppförda Elsa Anderssons konditori. 
Från vänster: Hans Philip, Kristina Bjerndal, 
Anders Gustavsson, David Linde, Malin 
Andersson, Inge Larsson, Karl-Erik Nohrstedt, 
Lennart Lindgren, Kalle Nordebring, Agneta 
Gustavsson, Bertil Skog och ordförande i 
ekoråded Anna-Karin Andersson.
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promenadslinga.
  Därefter behandlade mötet bland annat nya kriterier för besöksmålen, järnruttenveckan 
samt nya besöksmål med anledning av kommunernas revidering och översyn.

18 maj i Norberg, Abrahamsgården
Marie Bjerndal Swärd, ägare till Abrahamgården, berättade om gårdens och 
hantverksbutikens bakgrund. Efter mötet var kaffe och tangotårta beställt på Elsa 
Anderssons konditori som byggts upp efter branden och nyligen återinvigts.
På agendan stod huvudsakligen planering inför årets järnrutten- vecka, översyn och 
revidering av besöksmålen samt planering inför årets resa.

18 augusti i Hallstahammar på Skantzen
Mötet hölls utomhus i vackert väder på Skantzen ‐området och började med kaffe och 
hembakat bröd och en presentation av Annika Eriksson som sedan i vintras arbetar som 
ny kanslist för Svedvi Berg hembygdsförening med kontor i det gamla kanalkontoret på 
området.
  På mötet återberättades från sommarens händelser runt om i ekomuseet, samt sista 
planeringen inför ekorådets resa som detta år beslutades gå till Surahammar, Virsbo och 
Ramnäs.

8 december i Söderbärke, Tolvsbo bergsmansgård
Innan mötet startade serverades julbord i Tolvsbo bergsmansgårds restaurang. Ekorådet 
och EmB styrelse intog jul‐lunchen tillsammans. Mötet diskuterade bland annat året som 
gått, ekomuseets verksamhetsplan för 2018, nya infoskyltar samt hur ett styrelsearbete ska 
gå till för att fungera som bäst.

Lokala ekoråd
Lokala föreningar i respektive stiftarkommun har träffats ett flertal gånger vår och höst i 
Norberg, Skinnskatteberg, Smedjebacken, Surahammar och Ludvika.

Ekorådets ordförande har ordet
Under 2017 genomlyste kommunerna de olika besöksmålen. Vilka skulle vara kvar och 
vilka skulle kunna tillkomma? På de flesta håll hade också ekorådens medlemmar goda 
möjligheter att vara med i diskussionerna. De nya och gamla besöksmålen bör nu stå stabilt 
med en grund bestående av de kriterierna som vi arbetade med förra året. Jag hoppas att 
detta arbete ska leda till en livaktig och stabil organisation. Dock är det problematiskt i de 
kommuner där lokala ekoråd ännu inte hittat sin plats.

Problemet för Ekomuseum Bergslagen är också de olika miljöernas struktur. Här finns stora 
välorganiserade platser, små miljöer kanske med en ideell förening som ägare och dessutom 
platser som är privatägda. Samverkan, gemensamma möten och ett stöd från vårt lilla kansli 
är nyckeln till framgång.

Jag vill åter lyfta fram de ideella krafter som arbetar ute på besöksmålen. Utan frivilliga står 
ekomuseum sig slätt. Ekorådet anordnar varje år en resa för att uppmuntra dem. Tyvärr 
har inte anslutningen varit så bred som man skulle önska. Det är en utmaning för hela 
Ekomuseum och ekorådet att finna ett sätt att uppmuntra de frivilliga krafterna. Vi måste 
finna vägar att locka både gamla och nya medarbetare!

Ekomuseiveckan järnrutten, utvecklas till ett allt större arrangemang. Ju fler besöksmål som 
kan delta desto större blir upplevelsen.

Vi jobbar träget vidare med att få tråden från styrelsen till besöksmålen starkare. I flera 
kommuner finns nu en grund för en god kommunikation. Ansvaret ligger hos oss i ekorådet. 
Delaktighet är otroligt viktigt!

Det är också värt att upprepa förra årets avslutning. Vi får inte fastna och fortsätta i gamla 
hjulspår, utan söka förnyelse och ta emot nya intresserade som förhoppningsvis har friska 
och ibland helt annorlunda tankar.

Med gott hopp om en god framtid för vår del av Ekomuseum.

Januari 2018

Anna- Karin Andersson
Ordförande i ekorådet
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Styrelsen 
Stiftelsen Ekomuseum Bergslagens styrelse består av ordförande, 14 ordinarie ledamöter 
och 13 suppleanter. Adjungerade till styrelsen är två representanter från ekorådet samt 
representanter från Visit Dalarna och Region Västmanland turism.
Styrelsen sammanträder 4 ‐5 gånger per år.

Ledamöter 2017
Christer Björklund, Dalarnas museum
Carl ‐Magnus Gagge, Västm. läns museum 
Susanne Andersson, Ludvika
Maino Wohlfeil, Ludvika
Kerstin Sunnerby, Ludvika 
Wilhelm Schaub, Ludvika, ers. 
Jan Larsson, Ludvika, ers.
Lena Hjalmarsson, Ludvika, ers. 
Helena Andersson, Smedjebacken 
Håkan Berggren, Smedjebacken
Vanja Larsson, Smedjebacken, ers. 

Anders Lindblom, Smedjebacken, ers. 
Lars Carnbrand, Skinnskatteberg
Gunlög Olsson, Skinnskatteberg, ers. 
Elizabeth Pettersson, Norberg
Nancy Ibarra, Norberg, ers.(slutat) 
Lars Gustafsson, Norberg, ers. (ny) 
Lena Eldstål, Fagersta
Tomas Ulfborg, Fagersta ers. 
Thure Anderssen, Hallstahammar
Andreas Almqvist, Hallstahammar, ers.

Adjungerade:
Anna‐Karin Andersson, Ludvika, ordförande ekorådet 
Gunnar Ahl, ekorådet, Skinnskatteberg
Henrik Wester, turismchef, region Västmanland
Håkan Rosén, Visit södra Dalarna 
Ulrika Andersson Visit Dalarna 
Fredrik Sandberg, Länsstyrelsen Dalarna
Karin Johansson, ekonomi
Anna Falkengren, verksamhetschef

Möten 2017
20 januari i Västanfors, Lindgården konferens.  
Halvdags workshop om nya kriterier för besöksmålen.  
 

24 februari i Surahammar, kommunhuset.  
Bokslut.
 

19 maj i Virsbo herrgård.  
Årsstämma. 

22 september i Västanfors, Lindgården konferens.  
Verksamhetsplan 2018.

8 december i Söderbärke, Tolvsbo bergsmansgård.  
Budget 2018. Lunch med ekorådet.

Överst: Stiftelsens styrelsemöte 
i Västanfors på Lindgården.
   
Mitten: Framför maskinhuset 
i Grängesberg. Styrelsens 
ordförande Ingvar Henriksson till 
höger med länsmuseicheferna 
Carl-Magnus Gagge, 
Västmanland till vänster och 
Christer Björklund, Dalarna, 
mitten.
   
Nedan vänster: Ordförande 
Ingvar Henriksson med 
arbetsgruppen för ekomuseets 
besökscentrum Kokillen.

Nedan höger: Kommunkontoret i 
Surahammar.
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Styrelsens ordförande har ordet
Många vill vara med i ekomuseet.
När Ekomuseum Bergslagen startade för mer än 30 år sedan ingick 49 besöksmål. Under 
en period var det sedan 52 och från 2009 har inte mindre än 63 besöksmål ingått. Med 
ojämna mellanrum, men ungefär vart åttonde till tionde år ser styrelsen tillsammans med 
stiftarkommunerna över vilka besöksmål som ska vara med den kommande perioden. 
Anledningen till den återkommande översynen, eller revideringen är att det kan vara så 
att någon miljö inte längre har någon ägare, eller av andra orsaker inte kan fungera som 
ett besöksmål enligt ekomuseets kriterier och att andra gärna vill komma med. När det 
nu var dags att se över besöksmålen var det samtidigt mycket lämpligt att göra detsamma 
också med kriterierna. Styrelsen har medverkat i workshop för att sålla fram vad som är 
viktigt när det gäller kriterierna. Likaså genomfördes workshops med ledningsgruppen 
och med ekorådet. Resultatet blev en folder som innehåller en sammanställning av hur 
ansvarsfördelningen ser ut, främst mellan stiftelsen och objektsägare. För första gången 
finns, kopplat till kriterierna, även en enkel mall, eller ska man kalla det en sorts ”lathund” 
med enkla råd kring vad och vilka områden som är väsentliga att ta hänsyn till vid 
utvecklingen av besöksmålen. Kriterierna med utvecklingstipsen kan fungera utmärkt som 
ett verktyg och som underlag för diskussioner om framtida utveckling.
  Redan i början av juni skickades skrivelsen till samtliga kommunstyrelser i ärendet om 
översikt av besöksmål och under hösten har svaren inkommit. De allra flesta besöksmålen 
kommer att finnas kvar även framöver. Några nya kommer att komplettera de redan 
befintliga. Det är mycket trevligt för styrelsen och för mig som ordförande att konstatera att 
många vill vara med i ekomuseet och att hälsa de nya besöksmålen välkomna in i nätverket 
är ett rent nöje.

Ett besökscentrum och i framtiden kanske en destination
Året har också bestått av fortsatt planering för ekomuseets blivande besökscentrum med 
arbetsnamnet Kokillen. Som ordförande har jag följt processen men även deltagit i ett par 
möten som klart visar att detta kan bli ett riktigt bra startskott för ekomuseet att närma sig 
en ny era, där samverkan mellan kulturhistoriska besöksmål och turismnäring har en given 
plats. Ett första steg kan vara att ekomuseets styrelse och Strömsholms kanalbolags styrelse 
redan börjat samtala kring att här finns ett gemensamt intresse med sikte på att samverka 
för att på riktigt skapa en destination.
  Detta fixar man inte var och en för sig själv, det kräver gemensamma målbilder för alla 
inblandade. Samarbete över kommun och länsgränser är en grundpelare för ekomuseet, 
men när det gäller en framtida destination krävs mer eftersom fler berörs.
En spännande framtid är möjlig.

Januari 2018

Ingvar Henriksson
Ordförande i stiftelsen Ekomuseum Bergslagen
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Kansli: Nils Nils Gata 7, 771 53 Ludvika 
0204-66 30 82, info@ekomuseum.se 
www.ekomuseum.se


