
Lokal Ekonomisk Analys – ett verktyg för utveckling

RAMNÄS
En bygd med länk in i framtiden!
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Inledning - LEA 

LEA-gruppen
Vi som ingått i arbetsgruppen heter:
Ulrika von Knorring, Martina Jarnuszak, 
Laila Axelsson, Eva Rosell, Petra Westerdahl, 
Sönke Rickertsen, Emelie Östlund, Mikael 
Högman, Ingela Back, Christina Lindström 
och Charlotte Jansson

Härifrån är det pendlingsavstånd till 
några av regionens största arbetsgivare. 
Samtidigt kan man få det bästa med att 
bo i ett litet samhälle – trygghet, gemenskap, 
nära till naturen och ett lugnare tempo. 
Allt det som får människor att må bra. 
Här finns goda förutsättningar för ett 
blomstrande och hållbart samhälle – på 
våra villkor.

Under 2021-22 har det genomförts en 
lokalekonomisk analys (LEA) i Ramnäs. En 
LEA kan liknas vid en ekonomisk mark-
nadsundersökning där invånare, med 
hjälp av statistik från SCB, kartlägger 
resurserna i sin bygd. Lokalekonomisk 
analys LEA är ett statistiskt verktyg som 
ger en uppfattning om förutsättningar 
och den potential som lokalsamhället 
erbjuder. 

Visste du att
...Sveriges näst äldsta 

konsumförening 
bildades i Ramnäs och 

fanns kvar fram till 
2020?

Vad handlar häftet om?
Ramnäsbygden har ett unikt läge mitt i Västmanland. Nära både till stadens puls 
och fantastiska naturupplevelser med ett kulturhistoriskt arv att vara stolt över.

Den är en viktig del i samhällets fort-
satta utveckling och ger svar på bland 
annat följande:

● Köns- och åldersstrukturen

● Inkomster och boendeformer

● Företag, arbetsplatser och pendlande

● Föreningar och fritidsmöjligheter

● Utrymme att stärka den lokala  
   självförsörjningen

Snabbfakta om LEA-området
Område: 4,6 inv/km2. 
Medelålder: 45,5 år 
Området har 1601 invånare, 
750 kvinnor och 851 män 
 
Området har under de senaste 10 åren 
minskat med 67 personer, varav  
50 kvinnor och 17 män.
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Ramnäs historia 
Förhistoria med jordbruk 
De första bofasta människorna slog sig ner i trakten för unge-
fär 5000 år sedan och började bedriva enklare jordbruk på de 
lerhaltiga odlingsmarker inlandsisen lämnat efter sig. Runt 
omkring bredde stora skogar ut sig.

Under första hälften av 1000-talet började boställena kring 
Ramnäs mer att likna byar – Ramnäs kyrkby, Norrby, Säter, 
Högbyn, Rävnäs, Seglingsberg, Fermansbo, Ulvsbomuren, 
Usträngsbo och Djupebo.

Bruksperioden 
1590 inträffade en stor förändring som fick betydelse för bygden. 
Den första stångjärnshammaren uppfördes på östra sidan av Ramnäs-
strömmen. Totalt fem järnhammare anlades i Ramnäsströmmen under 1600-talet. 
Även i Seglingsberg vid byn Fermansbo anlades en hammare år 1643. Ramnäs 
Bruk kom att bli ett av de mer betydande järnbruken i landet. Fram till 1980-talet 
förekom järnhantering i någon form vid bruket. Det är inte många järnbruk i lan-
det som kan se tillbaka på en mer än 400-årig verksamhet.

Ramnäs samhälle 
Periodvis fanns brukspatroner som engagerade sig i utvecklingen av samhället. 
1868 öppnade Sveriges näst äldsta ”konsumentförening”. Dåvarande bruks-
patronen insåg superiets skadliga verkan och godkände därför bildandet av 
Ramnäs handelsförening. Fram till början av 1900-talet var det Ramnäs Bruk som 
styrde Ramnäs socken och samhälle. 

När Bruket såldes i början av 1900-talet försvann patronens styrande hand. Efter 
hand började samhället demokratiseras och arbetarrörelsen fick allt större infly-
tande i samhällsbyggandet.

I mitten på 1900-talet fanns det tre livsmedelsaffärer, en charkbutik, apotek, bank, 
läkarmottagning, ekiperingsaffär, frisör och två kiosker. Det fanns också taxirö-
relse och bensinmack. Under första årtiondena av 1900-talet påbörjades avytt-
ring av Ramnäs Bruks tillgångar. 80 år senare var hela det stora skogsinnehavet 
sålt, likaså all jordbruksmark. Statliga direktiv om att en kommun måste ha ett 
visst antal medborgare för att fungera fick till följd att Ramnäs kommun gick 
samman med Surahammars kommun 1963.
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Seglingsberg. Två spelmän, c:a 1930.

Apotek, f.d. postkontor och läkarmottagning

Dragtest på Ramnäs bruk , 400 tons dragbänk. 
Dåtidens största i Skandinavien.

Seglingsbergs stationsbyggnad

Konsum i Seglingsberg

Visste du att...
Ramnäs Bruk verkade i 

över 400 år. En av de 
längsta tidsperioderna ett 

järnbruk i Sverige 
verkat.

Ramnäs handelsförening vid Bratthedens tågstation
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Det finns ett stort utbud av verksamheter, tjänster och aktiviteter i Ramnäs 
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Service vi har idag
■ Förskolor/Skolor (kommunal förskola, låg- och mellanstadium & gymnasial friskola)
■ Äldreboenden/Servicehus/Hemtjänst 
■ Frisör/Massage/Yoga/Naprapater
■ Dagligvaruhandlare/Utlämningsställe DHL/Western Union
■ Pizzeria
■ Bilverkstäder/Obemannad bensinstation/Industriservice
■ Samhälls- och städtjänster/Deltidsbrandkår
■ Anläggning för trädgårdsavfall, Kommunalt vatten och avlopp i tätorten  
■ Fjärrvärme centralt i tätorten/Bredbandsutbyggnad pågår
■ Hotel och konferens
■ Hantverkare av olika slag
■ Evenemangsherrgård
■ Lägergård med fritidsaktiviteter
■ Servicetjänster till företag
■ Utbildning

Kultur, fritid
■ Bibliotek
■ Badplatser
■ Småbåtshamn
■ Flera naturreservat med utsiktsplatser och fågeltorn
■ Rastbänkar, Grillplatser
■ Idrottsplats, Fotbollsplaner, Boulebana, Skidspår, Cykelpark samt Vandringsstig
■ Idrottsföreningar/Flertalet föreningar inom olika inriktningar (se nästa uppslag)
■ Midsommarfirande i Seglingsberg
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Föreningar i Ramnäs 
Föreningslivet är aktivt i Ramnäs med verksamhet inom idrott, natur och kultur. 
Många ortsbor deltar också i föreningslivet i centralorten Surahammar eller på 
annat håll. Bärande positioner i Ramnäs föreningar innehas främst av permanent-
boende, men fritidsboende och boende i omkringliggande samhällen deltar också 
i ortens föreningsliv.

■ PRO Ramnäs
Mötesplats för PRO-medlemmar i Ramnäs. Föreningsmöten, studiecirklar, motionsakti-
viteter och utflykter.

■ Ramnäs Cykelklubb
Centralt för verksamheten är en cykelpark, där grupper i olika åldrar tränar. 
Tillgång till stort antal stigar för mountainbike samt tävlingsverksamhet.

■ Ramnäs Fiskeförening
Tillhandahåller fiskekort till ett antal sjöar, bl.a. i tre ”Put and Take”-sjöar.  
Arrangerar 1-2 gemensamma kräftfiskekvällar/säsong samt fisketävlingar.

■ Ramnäs IF
Äger Ramnäs IP. Numera endast fotbollsverksamhet. Ett herrlag spelar i seriesystemet. 
Barnverksamhet där såväl flickor som pojkar årskullar 6-8 år ingår i en träningsgrupp.

■ Ramnäs-Virsbo Naturklubb
Bevakar flora och fauna i området. Involverade i bevarandet av värdefulla naturom-
råden samt praktisk naturvård.

■ Ramnäs-Virsbo Hembygdsförening
Ständigt pågående arbete med att dokumentera bygdens historia. Arrangerar för 
trakten traditionella aktiviteter som midsommarfirande, lucia, järnets dag med mera.  
Föreningsträffar med föredrag samt utflykter. 

Det lokala föreningslivet är en enorm tillgång för att ge ramnäsborna mötesplatser, 
en meningsfull fritid och tillfällen att lära sig nya saker. Det är också en bra grund för 
att starta nya projekt, där man kan använda sig av de redan existerande föreningar-
nas organisation, kontaktnät och kännedom om platsen. Man behöver med andra 
ord inte uppfinna hjulet på nytt varje gång!
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Hembygdsgården Söderhammar

Slåtter på Lönnbromossen

Metfiske vid Slaggen PRO-kören i Vita skolan

Ramnäs CykelklubbMidsommarfirande i Seglingsberg
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Det här har vi också 
Här ser ni exempel på företag och arbetsplatser baserat på storlek och antal 
anställda (siffror från SCB 2021). Mer statistik om företagande finns på sid 16.

Exempel på företag och arbetsplatser i bygden: 

De största företagen registrerade i bygden (efter omsättning 2021):

■ Ramnäs Lantbruk    Jordbruk
■ David Philips School Of Communication  Företagstjänster
■ Miljökompaniet     Fastighetsservice
■ Ramnäs EL Olsson    Byggverksamhet

De största arbetsgivarna med arbetsplatser i bygden (efter antal anställda 2021):
■ Surahammars kommun    Utbildning, vård och omsorg
■ Viljan Asperger Centrum    Utbildning, vård och omsorg
■ Miljökompaniet     Fastighetsservice
■ David Philips School Of Communication  Företagstjänster
■ Kvistberga Group    Tillverkning
■ Ramnäs Lantbruk    Jordbruk

Utbildning: 
■ Förskola 

■ Låg- och mellanstadieskola 

■ Friskola för ungdomar med Asperger-diagnos 

■ Bibliotek med meröppet alla veckodagar 

■ Kurserbjudanden via olika studieförbund 

■ Praktikplatser / Arbetsträning

Kommunikationer: 
■ Gratis busslinjer till Surahammar och Virsbo 

■ Tåghållplats för Bergslagspendeln 

■ Riksväg 66, Länsväg 668 (Nord/Syd) 

■ Länsvägar 233 Skinnskatteberg och 683 Skultuna (Öst/Väst) 

■ Samfällighetsföreningar för vägunderhåll 

■ Strömsholms Kanal/Kolbäcksån
1110
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Våra lokala resurser
Naturresurser som är till nytta för oss som bor här, och som också kan  
erbjuda möjligheter till rekreation och upplevelser.

Vattnet: 
Kolbäcksån och de många sjösystemen 
i området ger vatten till all mänsklig 
aktivitet i området. 

Strömsholmsåsen: 
Vattnet i Kolbäcksån filtreras genom 
åsen och ger dricksvatten av god kva-
litet till all befolkning i centralorten. På 
landsbygden erhålls dricksvatten främst 
genom egna borrade brunnar.

Matjord: 
Den nuvarande öppna jordbruksmar-
ken och även tidigare nu nedlagd jord-
bruksmark är en oersättlig resurs för 
lokal matproduktion.

Skogsmarken: 
En resurs för produktion av byggnads-
material, pappersprodukter och energi. 
Trädbestånden i skogen binder kol och 
därmed mildrar de effekter av klimat-
förändringen. Skogen är också en re-
surs för lokal matproduktion.

Biologisk mångfald: 
Ett rikt växt- och djurliv gör det mindre 
kostsamt/lättare att producera mat. Det 
minskar sårbarheten för sjukdomar och 
mildrar effekten av klimatförändringar.

Naturreservaten: 
Vi har åtta naturreservat inom området. 
Dessa bidrar till ett rikare växt- och 
djurliv.

Vattenenergi: 
Vattnet i Kolbäcksån rinner i Ramnäs 
mellan 1 och 89 m3 per sekund (årssnitt 
26,5 m3 per sekund) och driver två vat-
tenkraftverk i området. 

Solenergi:  
Per år har Ramnäsbygden i snitt 1700 
timmar solsken. Detta innebär ca 950 
kWh solinstrålning per m2 och år. 
(SMHI)
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Befolkningsutveckling
1601 personer var bosatta i LEA-området 2020. Dessa var fördelade på 760 hushåll.  
Under de senaste tio åren (2011-20) har innevånarantal minskat med ca 60 personer. 
Utmärkande är att antalet män varit fler än kvinnor och att den skillnaden ökat. 

Det är fler som flyttar härifrån än som 
flyttar hit. De flesta utflyttare finns i 
åldersgruppen 25-34 år. Födelse- och 
dödstalen är låga. Befolkningens med-
elålder är lite högre än i Surahammar. 
Ramnäsborna är i snitt 45,5 år gamla.

Den demografiska kurvan visar hur 
åldersgrupperna fördelar sig och ur det 
kan vi dra slutsater om vilken kommu-
nal service som behövs i byn.

Bostäder
Fördelningen av bostadsfastigheterna är ganska typisk för en äldre bruksort i 
Mellansverige med en ännu levande landsbygd i omgivningen. Följaktligen är 
de flesta bostadshusen av typ småhus.

Enligt (Statiska Central Byrån) SCB:s 
senaste statistik finns 765 bostads- 
fastigheter i området.

Vi blev lite förvånade över att antalet 
obebodda fastigheter är så högt i 
Ramnäs (228 stycken, eller 34% av fast-
ighetsbeståndet). Vi funderade på om 
det kunde bero på att det finns många 
fritidshus där ägaren är skriven på en 
annan ort, då tendensen är att tidigare 
året runt-boende har blivit fritidsboende. 

Eftersom fritidshus och även tomma 
hus och lokaler kan vara en stor och 
outnyttjad resurs i samhället genomför-
de vi en översiktlig inventering av hur 
många av dessa byggnader det finns i 
området. 

SCBs uppgift om 135 obebodda små-
husfastigheter i området stämmer väl 
med resultatet från vår genomförda 
inventering.
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Så här försörjer vi oss
Företagande 
 
I bygden finns ett hundratal personer 
som driver företag på hel- eller deltid, 
samt ett tiotal skogsägare som i varie-
rande grad har inkomster från skogen.

Antal arbetsställen i bygden är 124, 
varav 89 inte har några anställda. (2021)
Ramnäs äldsta företag har rötter från 
1590, och tillverkningsindustri är fortfa-
rande den största näringsgrenen. Men 
under de senaste åren har företags-
tjänster blivit alltmer dominerande.

De största näringsgrenarna för  
företag i bygden (anställda 2019, med 
procentuell ändring sedan 2015):

■ Tillverkning   148, -18% 
■ Vård och omsorg  124, +4% 
■ Företagstjänster  102, +73% 
■ Handel   83, +9% 
■ Byggverksamhet  70, +9%

Under pandemiåret 2021 registrerades 
5 nya företag och lika många som un-
der första kvartalet 2022. Ett växande 
antal nya företag anger flera SNI-koder 
(Näringsgrenindelning), vilket innebär 
ett bredare erbjudande av tjänster och 
produkter.

När vi intervjuade företagare på orten 
visade det sig att flera av dem som 
flyttat hit ännu inte är registrerade i 
Ramnäs.

Förvärvsarbete/ 
Pendling
2019 förvärvsarbetade 745 personer 
bosatta i området, alltså 47%.

Av dem bor och arbetar 136 (18%) inom 
området, 518 personer (70%) pendlar ut 
från området till arbetsställe och för 91 
personer saknas uppgifter om arbets-
ställe (12%).

De flesta pendlar till Västerås, Suraham-
mar eller Hallstahammar.

152 personer pendlar in till området.

Medianinkomsten ligger under  
kommun- och riksgenomsnittet. 

Visste du att...
Ramnäsborna tillsammans 

har en köpkraft på över 
300 miljoner kronor 

per år?
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Turistinformation 
Besökare ska enkelt kunna få aktuell 
information, var kan de äta, fika, sova 
över, handla, få lokala guidningar, hyra 
cykel, med mera. Vi har möjlighet att 
vara med och styra över hur och vilken 
information som når fram. Allt från 
skyltar till folders och appar är tänkbart. 
Här har vi goda förutsättningar att gyn-
na lokala företag och föreningar genom 
informationsurval och bra presentation.

Ställplatskoncept 
Ett växande antal husbilar och husvag-
nar väntas när hemester får fler och fler 
anhängare. Det finns önskemål om tyd-
ligare riktlinjer kring ställplatserna för 
att de ska uppfattas som ett positivt in-
slag på orten. En annan faktor som kan 
påverka ramnäsbornas inställning till 
besökarna är att man upplever att man 
får något tillbaka, till exempel i form av 
intäkter som stannar kvar i bygden. 
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Gäster & Besökare
Gäster & besökare sprider bilden av vår bygd. En positiv bild och feedback 
samt ökande antal besökare ökar vår stolthet över vår bygd. Det behövs dock 
balans mellan boende och besökare, så att alla känner att de har tillgång till 
våra smultronställen.

Naturturister – ja tack! 
Gäster och besökare som vill uppleva 
naturen på ett skonsamt sätt och med 
lätt bagage har många möjligheter till 
upplevelser i bygden. Ramnäs är belä-
get i knutpunkten mellan flera viktiga 
friluftsstråk för vandring (Bruksleden), 
cykling (Cykla längs Strömsholms kanal) 
och paddling (Kolbäcksån). Flera ställen 
i området är rekommenderade övernatt-
ningsplatser.

Annat som skulle kunna erbjudas

• Övernattning/stugor

• Påfyllnad av proviant

• Reparation av fritidsutrustning,

• Laddstolpar för e-cyklar och elbilar

• Information om/utveckling av kom-
pletterande besöksmål (brand, ekomu-
seum, historiska rundvandringar)
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Utveckling 
 
Vi är medvetna om att vår bygd påverkas i lika hög grad som andra delar i 
landet av konflikter och krig, social oro och politiska strömningar från hela världen.  
 
Det finns dock goda värderingar och bra verksamheter i Ramnäsbygden som vi 
känner oss trygga med och som vi tillsammans måste försvara. Det finns också 
utvecklingsmöjligheter på flera områden som vi också tillsammans kan hjälpas åt att 
genomföra. 
Under arbetet med LEA-rapporten för Ramnäsområdet har många exempel på 
möjliga förbättringsområden kommit upp till diskussion. Vi har en önskan om att vi 
boende i Ramnäs nu fortsätter jobbet med att utveckla bygden. Det är vi som bor 
här som vet vad vi behöver och hur vi vill se vår framtid! 

Som inspiration till oss alla Ramnäsbor har vi tecknat ner några av de punkter som 
varit uppe till diskussion under LEA-gruppens möten. Vi vet också att det finns flera 
områden som diskuteras ute i området.

Vad kan vi utveckla?
• Mötesforum/plats för företagare
• Utegym och pingisbord (möjligheter till idrottsaktiviteter för vuxna)
• Utveckla kollektivtrafiken och trafiksäkerheten
• Utveckla badet på Brattheden
• Inlämningsplats för trädgårdsavfall
• Mobilt återbruk tillbaka 
• Lokalt transportinitiativ
• Samlingslokal
• Gemensam bastu
• Utveckla fritidsgårdar
• Företagsförteckning
• Företagarnätverk
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Hur ser vår framtid ut?
Kartläggningen av Ramnäs situation visar att vi invånare i stort lever på ett bra 
ställe. Vi har inte för långt till jobben, kan engagera oss i fungerande föreningar 
och har mycket vacker och omväxlande natur omkring oss att vistas i.  
Men mycket går att förbättra.

Avgörande för vår framtid är vår förmåga att själva ta initiativ och se till att sa-
ker händer. En bild av Ramnäs man ibland stöter på är att bygden präglas av 
”bruks-mentalitet” där man förväntar sig att andra ordnar service och utbud på or-
ten. Och kanske är erfarenheten av att det offentliga drar sig tillbaka, lokala arbetsgi-
vare försvinner och bybutiker lägger ner en fullt legitim orsak att vara missnöjd.

Ramnäs är idag en ort där de flesta bilpendlar till arbete på annan ort. Detta leder 
till att man spenderar mindre tid i Ramnäs och kanske är mer benägen att göra sina 
inköp och också tillbringa fritiden någon annanstans. Det finns med andra ord inte 
samma underlag för butiker och annan service som tidigare.

Givet dessa förutsättningar finns det mycket vi kan göra själva för att göra Ramnäs 
(ännu) bättre. De som idag flyttar till Ramnäs kommer hit med nya perspektiv och 
idéer. De som bott här länge kan bidra med den mer positivt klingande ”bruksan-
dan”, som präglas av sammanhållning och en lojalitet till platsen. Om vi hittar sätt 
att mötas och samverka kan vi göra verklighet av många bra idéer.

Resultatet av vår LEA, den skrift du nu håller i handen, visar att det går att mötas och 
åstadkomma något tillsammans. Vi har gjort detta på vår fritid, utifrån ett intresse 
av att utveckla platsen där vi bor. Vi är en blandning av infödda Ramnäsbor och in-
flyttade, pensionärer och unga föräldrar och allt däremellan, med olika utbildningar 
och olika intressen. Vi har lagt ner olika mycket tid och engagemang, bidragit med 
våra olika kompetenser. Men vi gjorde det tillsammans. På vägen har vi också hunnit 
ordna ”Påskkul” för alla barn i Ramnäs och en gemensam potatisodling. Vi vet att 
det finns en massa andra idéer därute i stugorna, som redan har blivit verklighet 
eller som bara väntar på att hitta sin form.

Tillsammans kan vi!

”Vi kan inte vänta på att någon 
annan ska göra det åt oss, det 

hänger på vårt eget engagemang. 
Samhället, det är ju vi – du och jag 

och våra grannar.” 

”Det behöver finnas meningsfulla 
aktiviteter för våra barn och unga!”

2120
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“Det måste finnas något för företagarna!  
Ett nätverk, en mötesplats eller något liknande. 

För att bygden ska leva måste  
företagen lyftas fram.”

”Tänk om det fanns en bastu som  
man kunde låna kanske nere vid Slaggen?  

Det skulle förhöja min livskvalitet!”

”En mötesplats för både gamla  
och unga, där man träffas, spelar pingis, 

fikar eller går en kurs tillsammans.”

”Gamla brukskontoret – vad synd  
att det bara står och förfaller.  

Vad häftig om det kunde användas  
till något för Ramnäsborna?” ”Bergslagsvägen är ett problem  

i Ramnäs. Det känns inte säkert när 
stora långtradare dundrar fram långt 
över hastighetsgränsen. Det vore bra 

med farthinder eller liknande.”

”Det finns många som odlar,  
har djur eller producerar andra varor i 

Ramnäsbygden. Det skulle vara fint om det 
fanns en butik där man kunde sälja  

lokalproducerade varor.” ”Tänk om det fanns ett utegym i Ramnäs! 
Och om elljusspåret kunde rustas upp?”

”Jag skulle vilja kunna cykla till jobbet  
i Sura, men tycker landsvägen känns osäker.  

Hur svårt kan det vara att anlägga  
en cykelbana?”

Framtidsvision Ramnäs 
Året är 2042. Det är sommar i Ramnäs. Vi lägger till vid gästhamnen, där barn 
och hundar plaskar vid stranden. En bit bort ser vi ett bröllopsfölje vid den 
festsmyckade herrgården.

En interaktiv informationstavla visar oss vägen till byns centrum. Vi väljer att ta den 
natursköna Spången in till samhället. På vägen möter vi en grupp från Italien som är på 
kurs hos ett av ortens företag. De rekommenderar oss att köpa mat från en foodtruck 
som för tillfället står parkerad vid torget. Där visar det sig även finnas café, restaurang, 
ett par pop up-butiker och en föreningsägd matbutik. Där finns produkter från traktens 
lantbruk och trädgårdar som potatis, honung och korv, kompletterat med en del varor 
mer långväga ifrån. 

Runt torget har man planterat träd som ger välbehövlig skugga över de utspridda sitt-
platserna. Runt omkring lockar välskötta rabatter humlor och fjärilar. I lekparken stojar 
några av byns barn medan föräldrarna håller ett vakande öga på dem från sina cafébord. 

När vi handlat det vi behöver tar vi en fika på det välbesökta cafét. I ett hörn finns ett mi-
nibibliotek där man både kan låna biblioteksböcker och byta böcker med andra. Vi byter 
in våra utlästa pocketböcker mot nya. Vid utgången passar vi på att studera anslags-
tavlan, där vi både blir inbjudna till en pubafton med lokal trubadur och hittar numret 
till Ramnäs taxi. Efter några minuter blir vi och våra tunga matkassar upphämtade och 
skjutsade tillbaka till gästhamnen. Men först bjuder taxichauffören på en sightseeing 
genom Ramnäs. 

Vi får veta att Bergslagsvägen som löper tvärs igenom byn har gått från att vara en 
genväg för tung trafik på väg till bruket i Virsbo, till att bli ett tryggt, trädkantat stråk för 
både gående, cyklister och personbilar. Fortsätter man söderut tar man sig enkelt över 
riksvägen via en bro. Där hittar man både nybyggda flerfamiljshus och ett naturreservat 
med fågeltorn. På gång- och cykelbanan tar man sig lätt vidare mot Surahammar. Det 
går också gratisbussar från Ramnäs en gång i halvtimmen både mot Virsbo och mot Sura. 

“Gamla Konsum”, som lade ner för 20 år sedan, har blivit en träffpunkt där både ung-
domar och äldre kan träffas för att spela pingis eller boule, meka med veteranbilar och 
ta del av det kursutbud som erbjuds av studieförbunden. De många föreningarna kan 
också hyra in sig här. Både föreningar, företag och privatpersoner är aktiva när det gäller 
att arrangera olika evenemang för barn, familjer och vuxna – det legendariska midsom-
marfirandet i Seglingsberg och den välbesökta byloppisen är bara ett par exempel. 

När vi passerar bron mellan herrgårdarna berättar chauffören att Ramnäs numera är 
självförsörjande på energi tack vare att de båda vattenkraftverken kompletterats med 
solenergi, som kan lagras till solfattiga vinterdagar.  

Väl tillbaka i gästhamnen ser vi efter om den gemensamt ägda bastun är ledig för kväll-
en. Det är den! Trötta, varma och nöjda slänger vi oss sedan i det svalkande vattnet från 
den lilla bryggan. Vi stannar nog ett par dagar till i Ramnäs! 

22



Kontakta oss och kom gärna med andra förslag  
hur vi kan utveckla Ramnäs tillsammans.

Mailadressen: hej@ramnaslea.se

Mvh LEA-gruppen för ett levande Ramnäs


