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Inledning 
I april 2014 genomfördes en dialogdag på Barken konferens utanför Smedjebacken. Stiftare, 
politiker, tjänstemän och ideella, mer än 50 personer, samlades för att under en dag 
tillsammans diskutera viktiga frågor om Ekomuseum Bergslagens framtid, mål och mening. 
Dagen slutade i stor entusiasm. Stiftarna formulerade och skrev på en viljeinriktning som nu 
ligger till grund för verksamhetsplanen 2015. Alla stiftarna utom Surahammars kommun är 
nu aktiva över kommungränserna i riktning mot att utveckla verksamheten.
   I enighet med stiftarnas önskemål att hålla samverkan levande förtydligade sig den 
tidigare så kallade tjänstemannagruppen genom att bilda en ledningsgrupp med uppdrag 
att ta fram förslag till de årliga verksamhetsplanerna samt driva igenom projekt som gagnar 
och utvecklar besöksmålen. Ledningsgruppen består av kulturcheferna i stiftarkommunerna 
samt museicheferna på de två länsmuseerna.
   Under hösten pågick intensiv planering tillsammans med Ekorådet för att återuppliva de
lokala Ekoråden, ett arbete som ska ge resultat 2015. Året som gått har alltså inneburit
förankringsarbete och nytänkande. Stiftarnas engagemang och ledningsgruppens energi 
talar för en aktiv framtid.
   Det gladde mig mycket att under året leverera ut det första numret av Ekomuseum
Bergslagens ”MAGASINET”. En snygg skrift med modern form som innehåller en
blandning av bergslagshistoria och nutid kring besöksmålen. Första numrets tema var
Strömsholms kanal. Alla 4000 exemplaren var slut innan sommaren var slut.
Under sommaren kom besök från Ecomuseo di Argenta i Italien. De representerade tre
Ekomuseer samt LAG DELTA 2000, en motsvarighet till svenska Leader Bergslagen.
Meningen med besöket var att skapa nätverk och kontakter mellan ekomuseer i Europa.
Sådana nätverk är viktiga och ger perspektiv på den egna verksamheten. Senare deltog jag i 
en internationell workshop i Italien om ekomuseer och turism och reste hem med insikt om 
att ekomuseer i världen är en växande form av museum och att Ekomuseum Bergslagen är 
ett känt begrepp.

Januari 2015

Anna Falkengren
Verksamhetschef

Dialogmötet på Barken Konferens den 4 april.
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Förvaltningsberättelse 
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsinriktning
Stiftelsens ändamål är att stärka bygdens identitet, klargöra Bergslagens särart och verka 
för utveckling av Ekomuseum Bergslagen till ett attraktivt besöksmål.

Verksamhetsplan 2014
Styrelsen beslutade att under året:
1. Ta fram vandringsfoldrar till fler besöksmål
2. Göra en ny sommarbroschyr
3. Fortsätta utveckla Järnrutten
4. Ta fram nytryck av Guideboken ”Om järn och människor”
5. Utveckla arbetsformerna gentemot ideella föreningar
6. Upprätthålla internationella kontakter
7. Börja producera en årlig tidskrift
8. Arrangera ett stormöte om ekomuseums fortsatta verksamhet

Föremål av vass tillverkades i Ecomuseo delle Erbe Palustri i Argenta, Italien.

Verksamheten under 
räkenskapsåret
Det som särskilt präglat verksamheten under året är att stiftarna formulerat en vilje-
inriktning och att verksamheten börjat fokusera arbetet på den. Efter sommaren 
förtydligade därför tjänstemannagruppen sitt uppdrag och bildade en ledningsgrupp vars 
uppgift är ta fram förslag till de årliga verksamhetsplanerna samt genomföra gemensamma 
projekt som gynnar besöksmålen. Ekorådet drog igång planering för att förbättra och 
återuppta de lokala Ekoråden för att skapa fler kontakter och dialoger kring besöksmålens 
utveckling.

1. Vandringsfoldrarna
Under året färdigställdes vandringsfolder till:  
1. Flogbergets besöksgruvor i samarbete med
Flogbergssällskapet och Kulturförvaltningen i Smedjebacken.  
2. Söderbärke kyrkby och hembygdsgård i samarbete med Söderbärke hembygdsförening.  
3. Världsarvet och Stationssamhället Ängelsberg i samarbete med Fagersta turism.

2. Sommarbroschyren
En ny mindre variant av den årliga sommarbroschyren togs fram, med tydligare besökstips. 
Den trycktes i 4000 ex. som tog slut, det var alltså för få. Önskemål om större kartbild 
framfördes från flera besökare.

3. Järnrutten, www.jarnrutten.se
Järnrutten uppdaterades samt minskades ner till att gälla endast Ekomuseum Bergslagens
område. (Husbyringen och Järnriket kopplades ifrån). Järnrutten fick dessutom teman som 
till exempel ”Skog och finnmark”, ”Vatten- och järnvägar”, ”Konst” och ”Bruksmiljöer” med
flera, istället för bara besöksmål som rubrik.

4. Guideboken
Målet var nytryck av guideboken till sommaren. Ett arbete gällande uppdatering inleddes
tillsammans med kommunerna. Arbetet lades på is från och med april för att vänta in beslut
från Surahammars kommun angående delaktighet. Arbetet återupptogs efter sommaren 
men utan Surahammar. Vid årets slut var arbetet med uppdateringar och nya bilder och 
uppslag i det närmaste klart. (till tryckeriet i februari 2015).

5. Utveckla arbetsformerna gentemot de ideella
Tillsammans med Ekorådet har det planerats för att åter införa lokala Ekoråd, vilket betyder
att Ekorådets ordförande och verksamhets-chefen, en eller ett par gånger per år 
tillsammans med respektive kulturförvaltning arrangerar träffar med föreningar och 
entreprenörer som driver verksamhet vid ekomuseums besöksmål. (första mötet 20 jan 
2015 i Smedjebacken). Ekorådet har förtydligat sitt uppdrag som kontaktyta gentemot 
styrelse och verksamhetsledning, som beskrivs i en nygjord broschyr. 

6. Internationella kontakter
Några olika besök och en resa:
1. Professor Kazuoki Ohara från universitetet i Yokohama Japan besökte EmB och presen-
terade ett nystartat ekomuseum i Japan som han medverkat till samt tittade bl.a. på restau-
reringarna av husen Källfallet i Grängesberg och rekonstruktionen av Lapphyttan i Norberg.
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samtalsledare, Pernilla Luttrop, bjöds in för att leda dagens samtal enligt Open space-
principen. Dagen innehåll förutom gruppdiskussioner utifrån önskade ämnen också två 
inspirerande föredrag av dels Jan Lundin från RTS Rese- och turistnäringen i Sverige samt 
av professor Christer Gustafsson om kulturdriven samhällsutveckling. Alla inbjudna bjöds 
på lunch under dagen.

Stiftarnas viljeinriktning
Som resultat av dialogdagen tog stiftarna initiativ till att formulera en viljeinriktning för
framtiden, den undertecknades av samtliga stiftare och har legat till grund för
verksamhetsplanen 2015.

Stiftarnas viljeinriktning i 10 punkter
Med utgångspunkt i det industrihistoriska arvet vill stiftarna att:
1. verksamheten ska söka utökad samverkan bland annat med näringsliv och turism
2. utsedda tjänstemän ska ta tydligare aktiv roll som referensgrupp och bollplank
3. att man ska kunna ha samverkan med kommuner utanför stiftelsen
4. öka samverkan med Strömsholms kanal, Bergslagssatsningen, Intresseföreningen
Bergslaget och Bergslagsakademien med flera
5. arbeta fram en strategi för marknadsföring och kommunikation
6. kalla stiftarna till samverkansmöte en gång om året
7. öka fokus på barn och unga
8. tydliggöra politikernas roll
9. titta på Ekorådets roll gentemot kommunerna
10. verka för att besöksmålen får fler besökare genom nya kopplingar till olika konstformer.

Övrigt
Visorna vid Väsman
Ekomuseum har varit medarrangör under året till Visorna av och med trubaduren Bertil
Olsson. Konserterna har varit på Skantzen Hallstahammar, i Surahammar, Meken Smedje-
backen, Fagersta Västanfors hembygdsgård samt fyra hembygdsgårdar utanför EmB. 

I samarrangemang med ABF Dala Finnmark
En serie om Finnmarken med två föreläsningar, en prova på hantverk och ett studiebesök i
Grangärde Finnmark. 

I samverkan med Arbetsam
”Lilla museiskolan” i Hallstahammar, vilket var början på Arbetsams seminarieserie som
fortsatte i landet. 

En bok för barn om geologi
En idé började ta fart och ett manus till en bok för barn, mellanstadiet, har påbörjats i
samverkan med Västerbergslagens geologiska förening och Lilian Jacobsson. 

Tjänstemannagruppen
Tjänstemannagruppen bytte namn till ”Ledningsgrupp” och formulerade i och med det sitt
uppdrag tydligare. Uppdraget är att ta fram de årliga verksamhetsplanerna och förankra 
dem i kommunerna innan beslut i styrelsen samt att gemensamt driva projekt som kan 
utveckla besöksmiljöerna (enligt stiftarnas viljeinriktning).  

I Ledningsgruppen ingår kommunernas kulturchefer samt länsmuseicheferna i de två länen.

2. Ecomuseo di Argenta samt LAG Delta 2000 från norra Italien besökte EmB under juli. Tre
dagars rundresa arrangerades. Förutom samtal med EmB och stiftelsens ordförande 
ordnades träffar med föreningar och ordförande För Leader Bergslagen samt besök på 
besöksmål i Ludvika, Fagersta och Norberg. Italienska gruppens mål var att skapa nätverk 
mellan ekomuseer i Europa.
3. Under juli kom en grupp från Polen. En dags rundresa arrangerades i Ludvikaområdet,
samt träff med ordföranden.
4. Under året kom en grupp från Ekomuseum Samsö i Danmark förbi på kansliet. De plane-
rade för ett studiebesök i Ekomuseum Bergslagen med en större grupp till sommaren 2015.
5. Arkitekturstudenten Shinta Akida besökte kansliet kort. Han kom från Japan och 
studerade i Portugal. Nu reste han runt i Bergslagen och tittade på byggnader.
6. Från Italien och Ecomuseo di Argenta kom inbjudan att delta i ett seminarium om
ekomuseer och dess betydelse för platsers utveckling och turismen. Förutom Ekomuseum
Bergslagen deltog, ekomuseer från norra Italien, Kroatien, Brasilien, Portugal och 
Frankrike. Alla länderna deltog i paneldebatter, upplevde staden Argentas Ekomuseum- 
marknad samt deltog i studiebesök vid ett par ekomuseer.

7. En årlig tidskrift
Under året gavs första numret av Magasinet ut. Temat var Strömsholms kanal och innehöll
både historiska- och nutidsreportage om kanalen skrivna av olika skribenter. Den trycktes 
i 4000 ex och delades ut gratis och tog snabbt slut. En liten del av kostnaden täcktes av 
annonsintäkter. Bra respons från olika håll.

8. Via Ekorådet arrangera ett Bergslagsting/stormöte av typ Open 
space dialogmöte.
Efter önskemål från ett par av kommunerna om ett öppet samtal där alla berörda kunde
komma till tals och diskutera ekomuseums mål och mening blev det till sist så att en
dialogdag ordnades på Barken konferens. Inbjudan gick ut brett och en professionell

Birgitta Ahrås guidade vid Bränntjärnstorpet i juni.   Ledningsgruppens möte i Söderbärke i augusti. 
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Statistik
 
Blogg:
1.  Antal besök 2014: 17 000 besökare, (2013: 23 000)
2. Antal inlägg 2014: 26 nya blogginlägg under året (2013: 67 st)
 
Facebook:
Antal gillamarkeringar december 2014: 300 stycken, vilket är en ökning med ytterligare
97 gillamarkeringar. (2013: 203 st)

Hemsida:
1. Antal unika besök 2013: 39 429, 2014: (siffror för 2014 kommer inte pga byte av
 webbhotel).
2.  Antal besök 2013: 88 449, (inga siffror 2014)

Bokförsäljning:
1.  Guideboken ”Of man and iron”  8 ex. (engelska upplagan av guideboken)
2. Från berg till spik   14 ex.  
3.  Järnladies   82 ex, (varav 20 ex till Adlibris)
4.  Mathilda   12 ex. (varav 10 ex till Adlibris)
5.  Annat    17 stycken (blandade titlar).

Annonseringar
Under året annonserades i Visit Södra Dalarna, Visit Västmanland, Tåg i Bergslagen, Svenskt
kulturarvs Upptäcktsresan och Arbetsams katalog Museiguiden. Dessutom en mindre 
annons i Svensk camping.

ÄLSKADE
MATHILDA
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ÄLSKADE MATHILDA
100 brev om kärlek, slit och nöd

Hopp och drömmar övergav aldrig familjen som levde i kanten 
av gruvsamhället Norberg. De kom från en herrgård i Sunne, 
Värmland, de hade förlorat allt och skulle nu bygga upp ett nytt 
gott liv. Men det var hårda livsvillkor i 1880-talets Bergslagen. 
Säsongsarbete på annan ort var inte ovanligt, då tvingades famil-
jerna att leva isär. 
   Här samtalar två autentiska röster om sin vardag i brevform. 
Mathilda tar hand om barnen i en arbetarbarack nära samhäl-
let, Lars säsongsarbetar på sågverk många mil därifrån. Han gör 
hembesök några gånger per år. De har svårt att få pengarna att 
räcka till. Det fjärde barnet, en dotter, föds 1888 – hon som så 
småningom skulle bli författaren Maj Hirdman.
   I boken varvas brev med faktatexter samt kommentarer av 
barnbarnet Birgit Hirdman Rørslett. Gamla svartvita fotogra� er 
förstärker bilden av ett vardagsliv i slutet av 1800-talet.
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ISBN  978-91-637-0588-5

Ekomuseum Bergslagen 
är sedan 1986 ett industrihistoriskt nätverk som 
omfattar sju kommuner i två län, Dalarna och Väst-
manland. Det handlar om ekonomisk historia i ett 
rikt naturlandskap med ett 60-tal besöksmål från 
kolarnas � nnmark i norr till hyttor, bergsmansbyar 
och järnbruken i söder. Världsarvet Engelsbergs 
bruk ligger som ett hjärta i mitten och Strömsholms 
kanal går som en pulsåder ner mot Mälaren. Här 
gick järnexporten via Borgåsund och järnvägen i 
Stockholm direkt ut i världen. 
   Ekomuseum Bergslagen berättar om järn och 
människor, en historia som började för 2 500 år se-
dan. Berg, skog, vatten och eld – de fyra elemen-
ten – lade grunden till en framgångsrik järnindustri.

Ekomuseum Bergslagens järnskola för barn

FRÅN BERG 
TILL SPIK 
 
Om spikens långa vandring från gruva till smedja

Visste du att en smed kan blåsa bort det onda om 
du slagit dig? Eller att barn förr i tiden ofta fick hjälpa 
till vid gruvorna med något som heter skrädning? 

I den här boken får du veta hur man gjorde spik förr 
i tiden – innan det fanns electricitet, grävmaskiner 
och ordentliga vägar. Men allra först måste man hitta 
järnmalmen någonstans i berget...
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ISBN 978-91-637-0587-8
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Ekorådet 2014 
Ledamöter som deltagit under året:
Anna-Karin Andersson, Bertil Andersson och Anders Stendalen från Ludvika kommun
Kristina Bjerndal och Karl Erik Nohrstedt från Smedjebackens kommun
Gun-Lis Gustavsson, Olle Olsson, Hans Philip och Malin Andersson från Fagersta kommun
Sven Olof Pettersson från Norbergs kommun
Kalle Nordebring och Gunnar Ahl från Skinnskatteberg kommun
Lars Lysén, Lennart Lindgren och Daniel Sköld från Hallstahammar kommun

Möten:
Den 6 mars i Söderbärke församlingshem.  
Söderbärke hembygdsförenings ordförande deltog.
Den 9 maj i Lokstallet i Riddarhyttan.  
Visning av Lokstallet och Liens hytta.
Den 4 september i Gravendal.  
Visning av Hammarsmedjan, Labbi och Bakarstugan.
Den 17 oktober på Skantzen i Hallstahammar.  
Visning av Kanalmuseet och Redskapsmuseet. Svedvi Berg hembygdsförening deltog.
Den 11 december på Fagersta Västanfors hembygdsgård.  
Gemensam lunch med styrelsen.

xxxxxxxxx

Verksamhet under året
Teatermaskinens bok ”Vi går en annan väg”
Under året har tre personer från Ekorådet, Anna-Karin, Kristina och Karl-Erik läst
manuskriptet och reflekterat kring det tillsammans samt gett ett gemensamt utlåtande till
redaktionen för boken.

Resan
Årets resa gick till Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby där gruppen valde guidad tur 
i hyttan eller i gruvan. Resan fortsatte till Bredsjö ostbutik och café. Lunchen intogs på
Måltidens hus i Grythyttan. Cirka 50 personer deltog.

Ny broschyr
Under året har Ekorådet tagit initiativ till att ta fram en enkel broschyr med tydlig
uppdragsformulering.

Lokala Ekoråd
Ekorådet har under året verkat för och deltagit i planeringen för att skapa Lokala ekoråd i
varje kommun.

Slutord av Ekorådets Ordförande
Under förra året bytte Ekomuseum Bergslagen verksamhetsledare, och nu har också 
Ekorådet genomgått en större förändring. Ordföranden sedan tio år, Gunnar Ahl, drog sig 
tillbaka och undertecknad ska försöka att axla hans mantel, vilket inte blir lätt. Gunnar har 
flitigt debatterat, ifrågasatt verksamheten och kämpat för alla ideella ute i föreningarna. Det 
är dessa som vårdar och visar de objekt som finns med i Ekomuseum.
   För att lyfta Ekorådets roll krävs mera av oss som deltar. Tidigare fanns lokala ekoråd 
i alla stiftarkommunerna. Dessa skulle utse representanter till vårt Stora Ekoråd, och de 
var garanter för ett smidigt informationsflöde mellan de olika objekten och styrelsen. I 
dag återfinns denna funktion enbart inom Ludvika kommun. Krafttag ska nu tas för att 
få tillbaka denna kontakt, för om inte denna struktur kan återskapas finns ingen naturlig 
koppling mellan Ekomuseums själ och hjärta, objekten, och styrelsen. Hela organisationen 
blir då ihålig, med en styrelse långt ovan verkligheten!
   Flera av ekorådets medlemmar deltog också i workshopen på Barken konferens i april. 
Den lite pessimistiska andan vid inledningen avslutades i en god framtidstro. Alltså 
arbetar vi vidare, som vår biskop så klokt brukar säga. Diskussion har sedan förts på 
flera möten hur vi ska kunna vitalisera vår del av organisationen. Vid årets slut har en ny 
informationsbroschyr tagits fram.
   Teatermaskinen i Skinnskatteberg har engagerat tre personer ur Ekorådet som en
referensgrupp. Det är ett utmärkt exempel på hur vi kan verka i framtiden. Låt oss ta plats 
och visa upp vilken kompetens som finns.

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

Januari 2015
Anna-Karin Andersson
Ordförande i Ekorådet

Ekorådets reste till Pershyttan och Bredsjö i september.
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Styrelsen 2014
Ordinarie ledamöter: 
Ingvar Henriksson ordförande, Ludvika kommun 
Kerstin Sunnerby Ludvika kommun 
Susanne Andersson Ludvika kommun 
Ulf Andersson  Smedjebackens kommun 
Thomas Björnhager Smedjebackens kommun 
Ingrid Falquist Norbergs kommun 
Tomas Ulfborg Fagersta kommun 
Gunlög Olsson Skinnskattebergs kommun 
Thure Andersén Hallstahammars kommun 
vakant  Surahammars kommun  
Jan Raihle Dalarnas museum 
Carl-Magnus Gagge Västmanlands läns museum 
 
Ersättare: 
Barbro Karlsson Skoglund Ludvika kommun 
Mon-Lisa Jansson Gleimar Ludvika kommun 
Seppo Timonen Ludvika kommun 
Anders Lindblom Smedjebackens kommun 
Ingemar Hellström Smedjebackens kommun 
Henrik Nyström Norbergs kommun 
Olle Olsson Fagersta kommun 
Lars Carnbrand Skinnskattebergs kommun 
vakant Hallstahammars kommun 
Lars Jönses Dalarnas museum 
Lina Gatte Redin Västmanlands läns museum

Adjungerade: 
Henrik Wester Turismchef Västmanlands Kommuner & Landsting 
Håkan Rosén Visit Södra Dalarna 
Fredrik Sandberg Länsstyrelsen i Dalarna 
Gunnar Ahl Ekorådet 
Anna-Karin Andersson Ekorådet
 
Valberedningen: 
Karl-Georg Karlkvist sammankallande Ludvika kommun 
Norbert Junker Smedjebackens kommun 
Monika Andersson Fagersta kommun 
Åke Andersson Norbergs kommun 
Carl-Erik Fredman Skinnskattebergs kommun 
Lennart Ahlström Hallstahammars kommun 
vakant Surahammars kommun

Stämmoombud: 
Kar-Georg Karlkvist  Ludvika kommun, ersättare Joakim Hellqvist 
Carin Runeson Smedjebackens kommun, ersättare Fredrik Rönning 
Elizabeth Pettersson Norbergs kommun, ersättare Peter Lind 
Jarmo Vuorinen Fagersta kommun, ersättare Gunilla Sundberg 
Lars Andersson Skinnskattebergs kommun, ersättare Lars Carnbrand 
Ingemar Sten Hallstahammars kommun, ersättare Tommy Claesson 
vakant Surahammars kommun 

Styrelsemöten och årsstämma
27 februari i församlingshemmet i Söderbärke.  
Årsredovisning och bokslut.
16 maj på Bergsmansgård Tolvsbo.  
Årsstämma.
25 september hos Ingvar Henriksson i Klenshyttan.  
Förslag verksamhetsplan 2015.
11 december på Fagersta Västanfors hembygdsgård i Teatermuseet.  
Beslut verksamhetsplan och budget 2015.

Styrelsemöte i Klenshyttan hos Ordförande Ingvar Henriksson i september.
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Ordförandes slutord
Ett viktigt dialogmöte genomfördes under våren. Ett möte där styrelsen fick möjlighet att
träffa kommunernas politiker och tjänstemän samt många ideellt engagerade föreningar och
personer, de som lägger tid och arbete på ekomuseets besöksmål, med flera. Alla var 
inbjudna för att under strukturerade former på allvar diskutera stiftelsens framtid. 
Det viktiga med mötet var att erbjuda möjlighet till samtal och att lyssna av, både från 
politikerhåll och från de ideella, om intresset för verksamheten fortfarande fanns kvar. Samt 
ställa frågan om hur fortsättningen i så fall ska se ut. Att lyfta verksamhetens mål och vision 
in i nutid är angeläget och bör göras med jämna mellanrum. Stiftelsen har funnits i 24 år, 
verksamheten har varit igång i snart 30, mål och vision har varit desamma. Ska de kanske 
ändras eller uppdateras? Allteftersom dagen gick och samtalen framskred kom förvissning 
om att stiftelsen Ekomuseum Bergslagen fortfarande har ett viktigt uppdrag. Att arbeta 
gränsöverskridande, samverka kring områdets utveckling av besöksmålen till nytta och 
glädje för både lokalbefolkning och en utvecklad turism. Tillsammans blir man stark.
   Samtalen resulterade i att stiftarna, representerade av kommunernas kommunalråd och
länsmuseernas chefer, formulerade en viljeinriktning för framtiden. Den handlar, i stora 
drag, om att fortsätta verksamheten med ökad kommunikationen, ta tydlig aktiv roll i nät-
verken och fokusera på besöksmålens utveckling, marknadsföring och ökad turism. Viljein-
riktningen skrevs under av alla stiftarna och ligger till grund för verksamhetsplanen 2015.
   Under tidig vår hade vi besök från Japan och under sommaren från Italien och Polen. Den
italienska gruppen representerade Ecomueum di Argenta och EU-projektet LAG Delta 2000.
   Den polska gruppen var i inledningsskedet med att starta ett ekomuseum. Det var mycket
stimulerande att samtala med dem om hur de många ekomuseerna i Italien och Polen och
Japan arbetar och delvis är inspirerade av Ekomuseum Bergslagen, men det är också viktigt
för oss att ta in kunskaper från dem.
   Jag är förvissad om att ekomuseum som arbetsform har framtiden för sig. Kanske är det 
till och med viktigare idag än när det hela drog igång. Ekomuseer startas hela tiden, inte 
ofta i Sverige men i Europa och i världen är det en växande form av museer som bygger på
delaktighet och samarbete. Det är modernt och ligger i tiden, och kraftfullt när det fungerar.

Ludvika januari 2015
Ingvar Henriksson
Ordförande i Stiftelsen Bergslagen

Dialogmöte 4 april.  
Paul Erikssonmuseet i Söderbärke kyrkby.  

Hakspelet i Bastnäs renoverades under året.
Strömsholms kanal öppnade för säsongen, Smedjebackens hamn i juni.  

Under vintern renoveras slussportar i Kanalbyggnadshyttan.
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LUDVIKA   
Gravendal 1 000 
Strömsdal 600 
Luossa/Skattlösberg 1 463 
Bränntjärnstorpet 300 
Mårtens och Kullens kyrkstigar 100 
Grangärde kyrkby 5 000 
Cassels 18 785 
Grängesbergs gruvområde  
& Maskinhuset 2 500 
Lokmuseet 1 500 
Stora Hagen 400 
Klenshyttan 5 000 
Ludvika gammelgård  
& gruvmuseum 30 000 
Hammarbacken 2 597 
Finngården Rikkenstorp 1 100 
Nyhammars herrgård 0 
Lekombergs gruva 2 800 
Summa Ludvika: 73 145 
 
SMEDJEBACKEN  
Schisshyttans v-led 300 
Stollberg 5 685 
Flogberget 3 914 
Flatenberg 760 
Smedjebackens hamn & lokstall 35 000 
- Lokstall 0 
- Meken 6 270 
Stimmerbo-Torrbo 200 
Söderbärke hemb.gård 3 800 
Malingsbo bruksm. 800 
Summa Smedjebacken: 56 729 
 
NORBERG 
Kärrgruvan: Mossgruveparken 600 
Kärrgruvan: Gruvmuseet 600 
Kärrgruvan: Svinryggen 500 
Kärrgruvan: Polhemshjulet 2 500 
Thorshammars verkstad 200 
ENJ o Järnvägen 1 434 
Gamla Norberg o Engelbrekt 4 000 
Nya Lapphyttan 2 562 
Hembygdsg. Karlberg 6 500 
Klackbergs gruvfält 1 000 
Olsbenning o Lapphyttan 200 
Högfors bruk 1 000 
Landforsens hytta 100 
Bråfors bergsmansby 2 000 
Summa Norberg: 23 196 

FAGERSTA 
Semlaområdet 1 200 
Fagersta Bruksmuseum 900 
Fagersta Bruksamhälle 8 000 
Västanfors  172 215 
Världsarvet Engelsberg 2 232 
Stationsområdet E-berg 10 000 
Oljeön 2 844 
Dunshammar 71 
Summa Fagersta: 197 462 
 
SKINNSKATTEBERG 
Ebba Brahes lusthus 5 000 
Skinnskattebergs herrgårdsmiljö 1 100 
Kolarbyn 5 000 
Bastnäs gruvfält 500 
Kopparverket 400 
Lokstallet KURJ 15 000 
Lienshytte masugn 500 
Röda jorden 700 
Krampen 400 
Uttersberg med Galleri Astley 65 000 
Karmansbo bruksmiljö 3 519 
Färna bruksmiljö 10 000 
Summa Skinnskatteberg: 107 119 
 
HALLSTAHAMMAR 
Skanzen 32 547 
Trångforsområdet 1 500 
Västerkvarn med kvarnuseum 30 000 
Strömsholms slott 6 000 
Slottsparken 75 000 
Knytpunkt Strömsholm 5 000 
Borgåsunds hamn 27 000 
Strömsholms kanal ingen siffra 
Summa Hallstahammar: 177 047 
 
 

Besöksstatistik 2014

TOTALT ALLA KOMMUNER:  

634 698 besökare
   
Ökning med  24 334 st
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Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen
Årsredovisning för 2014

6(12)

Flerårsjämförelse

Stiftelsens ekonomiska utveckling i sammandrag.

2014 2013 2012 2011 2010
Stiftelsens intäkter tkr 1 485 1 464 1 501 1 598 1 607
Resultat efter finansiella poster tkr -49 22 8 57 -125
Balansomslutning tkr 412 397 392 390 316
Soliditet  % 51 65 61 59 55

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 259 363
Årets resultat -48 531

kronor 210 832

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs 210 832

kronor 210 832

Ekonomisk utveckling
Nettoomsättningen som i huvudsak består av stiftarnas årliga bidrag uppgår till: 
1 428 tkr (1 427 tkr).
 
Stiftelsen redovisar en förlust efter finansiella poster med 49 tkr (f.å + 22 tkr).
 
Inga investeringar har skett under de senaste två räkenskapsåren.
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Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen
Årsredovisning för 2014
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Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31

Tillgångar 1
Omsättningstillgångar

Varulager m m
Varulager 10 000 25 000

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 15 581 23 487
Aktuella skattefordringar 14 080 12 545
Övriga fordringar 54 833 20 626
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 32 773 21 318

117 267 77 976

Kassa och bank 3 284 812 294 196

Summa omsättningstillgångar 412 079 397 172

Summa tillgångar 412 079 397 172

Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen
Årsredovisning för 2014

7(12)

Resultaträkning Not 2014 2013

Rörelsens intäkter m m
Stiftarnas uppdrag 1 428 000 1 427 000
Övriga intäkter 56 882 37 285

Summa intäkter m m 1 484 882 1 464 285

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -719 799 -680 317
Personalkostnader 2 -815 977 -765 834

Summa rörelsens kostnader -1 535 776 -1 446 151

Rörelseresultat -50 894 18 134

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 4 498 6 061
Räntekostnader -2 135 -2 105

Summa resultat från finansiella investeringar 2 363 3 956

Resultat efter finansiella poster -48 531 22 090

Skatt på årets resultat - -1 535

Årets resultat -48 531 20 555
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Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen
Årsredovisning för 2014
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäkter
Försäljning av tjänster redovisas vid utförande av aktuell period. Försäljningen redovisas efter avdrag
för moms.

Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först in-först ut-principen, till det lägsta av
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.

Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen
Årsredovisning för 2014

9(12)

Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Kapitalbehållning vid årets början 259 363 238 809
Årets resultat -48 531 20 555

Kapitalbehållning vid årets slut 210 832 259 364

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 31 811 14 995
Övriga skulder 46 626 35 919
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 122 810 86 894

Summa kortfristiga skulder 201 247 137 808

Summa eget kapital och skulder 412 079 397 172

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen
Årsredovisning för 2014
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Not 2 Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inkl pensionskostnader

2014 2013

Medelantalet anställda
Kvinnor 1 1

Totalt 1 1

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och andra ersättningar 530 768 522 290
Sociala kostnader 191 425 183 555
Pensionskostnader 71 295 36 112

Totalt 793 488 741 957

Not 3 Checkräkningskredit

2014-12-31 2013-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 200 000 200 000
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Kansli: Nils Nils Gata 7, 771 53 Ludvika, 0204-66 30 82, info@ekomuseum.se, www.ekomuseum.se


