
  

 

 
 

Välkommen till Fellingsbro 
  landsbygden inom räckhåll 

 
Fellingsbro i Lindesbergs kommun är en gammal kulturbygd i 

Västra Mälardalen på väg mot Bergslagen. En lantlig idyll men 

nära till det mesta - drygt tre mil till Örebro och knappt sju till 

Västerås och Eskilstuna. 

Vi har låg- och mellanstadieskola, barnomsorg och vårdcentral 

som ligger i topp. Bra allmänna kommunikationer under 

arbetstid och fina fritidsanläggningar med bad, gräsplaner och 

ishall. En fantastisk natur att upptäcka och villapriser som är 

synnerligt konkurrenskraftiga. 

 

                             



  

Leva och bo 
 

  
 

Ett bra urval av olika boendeformer finns. För unga familjer 

kanske villan hägrar.  Urvalet är gott med hus i tätorten eller 

ute på landsbygden. Med ett pris på en fjärdedel av det i 

Örebro kan drömmen förverkligas redan nu.  

 

Det går utmärkt att arbeta utanför Fellingsbro då resor med 

allmänna medel fungerar bra. 

   

Är du lite äldre eller bekvämare så finns hyreslägenheter. På 

ålderns höst har vi utmärkt äldreboende.  

 

All basservice finns nära tillhands. En välsorterad matvaruaffär 

med bra öppettider, banker med uttagsautomat, post, apotek 

m.fl. butiker underlättar vardagen. 

 

Ett rikt utbyte av föreningar och fantastiska strövområden 

omkring med bär- och svampmarker gör fritiden meningsfull. 

 

 



  

Arbete 

 

  
 
Mindre industrier präglar Fellingsbros näringsliv.  

 

Snabba bredbandsförbindelser finns redan idag. Kommunen 

satsar på ännu snabbare. Detta i kombination med det 

geografiska läget och kostnadsläget gör det mycket 

konkurrenskraftigt att etablera sig här. 

 

Närheten till större orter och goda kommunikationer 

gör det möjligt att arbeta på annan ort. 

 

 

 
 

 



  

Skolor 
 

Våra skolor ligger i topp. En fantastisk trygg miljö för våra 

barn att växa upp i. Närhet till vidareutbildning ända upp till 

universitetsnivå. 

 

Förskolor 
 

 

Slangbellan - Föräldrarkooperativ 
Slangbellan är inhyst i en vacker gammal skolbyggnad från 

1800-talet vid Fellingsbro kyrka.  

Lokalerna är varierande och kreativa, detta stimulerar barnen 

som har tillgång till t.ex. bollrum, snickeriverkstad och 

målarrum. Detta ger också möjlighet att ta vara på behov och 

intressen efter barnens varierande åldrar. 
 

Gläntan - prisbelönt 
Gläntans "kulturkoll" gav del av årets pedagogiska pris. Det är 

en förskola med 5 avdelningar där barnen är indelade i yngre-  

och äldregrupper. Leken och att ha roligt tillsammans är det 

viktigaste pedagogiska verktyget för att påbörja det livslånga 

lärandet. I leken stärker barnen sin sociala kompetens och 

utvecklar sin egen identitet. Det är nära till naturen med 

skogsområden.  



  

Låg- och mellanstadier  

 

 
Ekbacken är en låg- och mellanstadieskola med eleverna i 

centrum. Föräldrar och elever påverkar skolans verksamhet 

genom skolrådet. Skolans lokaler är ljusa, luftiga och trevliga 

att vistas i. Två kvällar i veckan är fritidsgården öppen.  

I den fina idrottshallen vid skolan finns en bassäng. Både den 

och hallen används ofta av skolan och fritidshemmen. Det är 

nära till naturen med skogsområden och elljusspår.  

 

 

Högstadieskola 
Högstadieskolan finns i Frövi c:a 15 km från Fellingsbro. 

Skolan har cirka 240 elever och 35 lärare som är fördelade på 

tre arbetslag. Dessutom finns en liten undervisningsgrupp, som 

stöd och hjälp för elever. På skolan arbetar också kurator, 

skolpsykolog, skolsköterska, specialpedagog samt studie- och 

yrkesvägledare vilka ingår i ett stödteam. Elevstödjare finns på 

skolan dagtid och två kvällar i veckan arbetar de med 

”gårdsverksamhet”. 



  

Gymnasier 
Lindesbergs gymnasium ligger c:a 35 km från Fellingsbro. 

Skolan har ett brett utbud med möjligheter till specialintressen 

inom bland annat idrott, kultur, media och språk.  

Dessutom finns ett utökat utbud av utbildningslinjer i Örebro. 

Universitet 
Örebro universitet c:a 35 km från Fellingsbro är ett av Sveriges 

mest expansiva universitet.  

Universitetet har utbildning och forskning inom humaniora, 

juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, 

medicin, undervisning, musik och idrott. Universitetet erbjuder 

ca 800 fristående kurser samt 60 utbildningsprogram på 

grundnivå och 30 program på avancerad nivå.  
 
Fellingsbro folkhögskola 
 

 
Folkhögskolan är en landstingsskola som har en tydlig profil då 

vi, bland andra, vänder oss till personer med funktions-

nedsättning samt har yrkesutbildningar inom området. Skolan 

är politiskt och religiöst obunden och tillgänglig för alla. 



  

Urval av sevärdheter 

 

 
 
Fellingsbro kyrka  
http://www.svenskakyrkan.se/fellingsbro  

 
Den ursprungliga kyrkan är från 1100-1200-talet. Båda klockorna från 

1400-talet finns kvar; den rika socknen betalade i silver för att undgå 

Gustav Vasas konfiskation av kyrkklockor. 

Fellingsbro är en av de största landsortskyrkorna i landet. Den rymde, när 

den var som störst, 1 236 sittplatser. Fellingsbro pastorat var ett av de 

rikaste i landet och kyrkoherdetjänsten söktes bl.a. av skalden Esaias 

Tegnér.

Frötuna Gård Islandshästar 
http://www.frotunagard.se 
  

Frötuna ligger vackert beläget utanför Fellingsbro, med Arbogaån alldeles i 

närheten. Miltals av trevliga ridvägar väntar dessutom runt gården.  Både 

små och stora grupper är välkomna till turridning. 

Alla turer leds av utbildade ridledare. 

Ridturerna är ej tidsbundna eftersom tempot beror på gruppen och ridvana. 



  

Gårdsbutiken i Balsta  
http://www.fellingsbro.eu/balstabutik 

 
 

Här hittar Du lokalproducerade livsmedel från vår gård och från andra 

odlare i trakten. Det säljs också  lammskinn , ullgarn, ulltröjor och keramik. 

Ta gärna med kaffekorg, plocka en blombukett och hälsa på våra djur! 

Stupan  
http://www.buddhismen.nu/stupan  

 
 

Stupan är ett buddhistiskt fredsmonument i tibetansk stil, den är 11m. hög 

och invigdes 1988 av Dalai Lama vid en interreligiös fredsceremoni.  

Stupan är ett attraktivt utflyktsmål och en fridfull oas för enskilda besök 

samt grupper från när och fjärran, den är öppen för besök året runt.  

Café Solbo erbjuder självservering och informationsmaterial. 

 

Ytterligare information om vilka som har tagit bilderna, 

sevärdheter  etc  och möjlighet att ge synpunkter finnas på  

http://www.fellingsbro.eu 

http://www.buddhismen.nu/stupan
http://www.fellingsbro.eu/


  

                   

Banker  
Handelsbanken  0581 62 10 85 

Sparbanken        0581 62 63 30 

även uttagsautomat  

Mat  
Balsta Gårdsbutik  0581 63 30 45 

Hemköp  0581 62 00 53 

Björklida grill 0581 62 05 62 

Monalisa Pizzeria 0581 62 11 59 

Sverkesta Gård  0581    320 76 

Sevärdheter och nöjen 
Badet   0581 62 11 54 

Balsta Gårdsbutik  0581 63 30 45 

Frötuna Gård 0581 62 12 11 

Nostalgibyn  0581    321 97 

Stupan - Solbo 0581 63 30 73 

Sverkesta Gård  0581    320 76 

Vård 
Apoteket  0771 61 26 12 

Folktandvården 0581 62 86 20 

Vårdcentralen 0581 62 86 00 

 

                     

 



  

Sverkesta Gård  
http://www.sverkestagard.se  

 

Här finns  

- mjölkrobot sedan september 2005 

- ett vindkraftverk och 

- Mälardalens första Farmersgolfbana  (Bonnagolf).  Barn  och vuxna kan    

   spela tillsammans eller mot   

   varandra!  

I Magasinet serveras goda måltider liksom berömda goda räksmörgåsar. 

 

Nostalgibyn 
http://www.nostalgibyn.se 

   
 

Denna lilla by tar dig tillbaka till 50 - 60 talet, många minnen kommer med 

all säkerhet att vakna upp. Under onsdagar träffas motorintresserade. Kaffet 

och mackorna är goda och stället är väl värt ett besök. 



  

Omsorg 

Vårdcentralen 

 
 

Vid mätningar av kvaliteten på vårdcentraler kommer 

Fellingsbro vårdcentral i topp. 

 

Personal 
Förutom distriktsläkare och distriktssköterskor finns 

specialistutbildade distriktssköterskor för dig som har diabetes, 

astma eller KOL. Här finns också barn-morska och BVC-

sköterska, sjukgymnast och kurator.  

 

Utbildningsläkare och sjuksköterskeelever arbetar alltid under 

handledning av distriktsläkare respektive distriktssköterska.  

 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet på vårdcentralen är god. En av 

distriktssköterskorna svarar i telefon hela dagarna förutom vid 

lunchtid.  



  

Det finns även möjlighet att på hemsidan få mer information 

och avboka tid, förnya recept samt kontakta vårdcentralen. 

Folktandvården 

 
 

På plats finns tandläkare och tandhygienist. 

Specialistkompetens finns i Örebro. 

Äldrevården 
 

 
 
Vill du bo kvar hemma på äldre dagar finns god hjälp och stöd. 

Du kan också få ett eget boende med individuellt anpassad vård 

på Ekgården. Till ditt förfogande finns vårdbiträden, 

undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter.   



  

Sport och Fritid 

 

Sport och idrott är det väl sörjt för. En fantastik idrottsplats 

med två gräsplaner, en grusplan, löparbanor, ishall och 

tempererat bad ger rika möjligheter till motion, rekreation och 

nöje. Friidrott, orientering, fotboll, ishockey och boule är 

välorganiserade. 

Närhet till mycket trevliga svamp- och bärmarker. 

 

Fellingsbrobadet 
 

 
 
Tempererat bad med 50 metersbassäng, 25 meters 

undervisningsbassäng, samt liten rund barnpool. Både dam- 

och herrbastu samt Cafeteria. 

 

Sörbyvallen  
Hemmaplan för Nyckelby IF 



  

Idrottsparken 
Förutom två stycken fullstora gräsplaner finns det några mindre 

och en grusplan. 

Runt parken ha vi löparbanor, elljus-, motionsspår och en 

campingplats med 20 stycken anslutningar till el.  

  

Idrottshall med Gymnastiksal 
finns vid skolan med en stor hall (handbollsmått), en liten 

gymnastiksal, en liten badbassäng och ett modernt och 

välutrustat gym. 

 

Ishall 
Ny hall 2010. 

 

 
 

Käglan 
är ett vackert skogsområde nära Fellingsbros tätort för träning, 

motion och rekreation (svamp och bärmarker). 

FGoIF  Orienteringssektionen har preparerat spår mellan tre till 

tio km  och tagit fram orienteringskartor av högsta klass, 

(Etapp 4 O-ringen 2010).  

 

På Käglan finns också Kägleborgs Motorstadion med 

Rallycross- och Folkracebana.  



  

Föreningar – kultur 

 

 
 
Ett omfattande föreningsliv gör att du inte behöver ha 

långtråkigt. Det ger oanade möjligheter att göra fritiden både 

spännande och innehållsrik. 

 

Sport och idrottsföreningarna är väl företrädda med friidrott, 

fotboll, orientering, gymnastik, ridning, kraftsport, boule och 

motor. 

 

Kulturellt finns bygdegårdar, filmstudio-, konst-, och 

trädgårdsförening. 

 

För seniorerna finns både PRO och SPF med mängder av 

aktiviteter. 

 

Ideella insatser görs också genom föreningar som Rotary och 

Röda Korset. 

 

På biblioteket får du hjälp att hitta den litteratur du vill ha eller 

få tillgång till Internet. Förutom böcker finns en fin samling av 

ljudböcker. 



  

Fellingsbro Hembygds- och 

Fornminnesförening 

 

 

 

Fornborgar, gravhögar, rösen och grottor runt om i hela 

socknen, vittnar om svunna tiders liv och leverne. 

 

Stenstagården och de fem andra byggnaderna vid 

folkhögskolan bildar tillsammans en slags gammaldags by och 

med alla antikviteterna samlade, skapar allt detta en genuin 

hembygdskänsla. 

Programmen som anordnas  har ett rikt innehåll med 

traditionella aktiviteter såsom, valborgsmässoafton, 

brödbakning, nationaldagsfirande, midsommarfest, 

sommaröppet vid Hembygsgården med visningar och 

Hembygdens dag. 

Speciella arrangemang som byträff i Rockhammar, rundresa 

kring Hällby och grottbesök, berikar kulturlivet i Fellingsbro 

socken. 


