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SMEDJEBACKEN

Än så länge nämns inga

namn. Men klart står att

tätortsnära camping,

strandby och idén om

ett tempererat bad i

Norra Barken ingår i det

ärende som står på tur

att komma upp på den

politiska arenan.

I kompotten ingår även in-
gredienser som fotbollshal-
len Björnidet, hockeyhallen,
den konstfrusna bandyba-
nan och de generösa fria
markområden som finns i
Moga, ett styvt stenkast från
Herosfältet.

Att allt detta finns kon-
centrerat och samlat i direkt

anslutning till sjön Norra
Barken betraktas allt mer
som en läckerbit, värd att ut-
veckla.

Kommunalrådet Leif
Nilsson antyder att det finns
ett växande intresse för sats-
ningar i Smedjebacken.
Framför allt har tanken på
ett 5 000 kvadratmeter stort
tempererat bad i sjön vid
Prästa väckt nyfikenheten.

– Det är faktiskt så att idén
är på väg att bli en realitet, så
nu är det dags för en bred po-
litisk diskussion.

Sedan tidigare har det
nämnts att rent tekniskt
finns det inga egentliga hin-
der att göra en stor invallning
i sjön och utnyttja spillvärme

från ståltillverkaren Ovako
via fjärrvärmenätet till upp-
värmningen av sjövattnet.

Då har dock resonemanget
begränsats till en anläggning
som är i drift under sommar-
halvåret. Men nu står det
klart att diskussionerna gått
längre än så.

– Det allra häftigaste vore
förstås att skapa en anlägg-
ning som kan användas året
runt. Tänk dig att simma i sjön
i 20 grader varmt vatten, mitt
i vintern, säger miljö- och
byggchefen Stefan Wallner.

Han förklarar att i så fall
är tanken att vintertid an-
vända en mindre del av ”sjö-
bassängen”.

När det gäller behovet av
billig värme pekas Ovako-
hallens isaggregat ut som
lösningen. Istillverkningen
genererar spillvärme som i
dag går rätt upp i luften. Pla-
nen är att värmen tas tillvara
och leds ner till sjön.

– Vi vet redan att vi kan
använda överskottsvärme
från Ovako via fjärrvärme-
nätet, och det är preliminärt
klarlagt att även spillvärmen
från ishallen kan utnyttjas.

Stefan Wallner bekräftar
uppgiften om att det etable-
rats kontakter med kapital-
starka intressen, som påstås
vara villiga att göra investe-
ringar – om kommunen kla-

rar av att få fram ett unikt
koncept.

– Uppvärmda utomhus-
bassänger finns redan, men
ett uppvärmt utebad i en sjö
finns inte i hela Norden.

– Det här har gått från vi-
sion till skarpt läge. Lyckas vi
så finns det ett konkret in-
tresse att gå in med kapital,
bedömer han.

Stefan Wallner tillägger att
äventyrsbaden har kostat
enorma belopp att bygga, och
i stort sett alla går med förlust.

– Men här handlar det om
att skapa något unikt, som
kanske bara kostar några
miljoner. Det är klart att det
är mycket mer attraktivt.

Harri Sternljung

Sjöbad lockar kapitalstarka viljor
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BIO                             

Folkets Hus. The Proposal

on 19.00.

Kenny Begins lö 15.00.

Beck – I stormens öga sö

19.00. 

FÖRENINGAR                 

Tjejjouren. För dig som är

tjej och har frågor. 

Mejla och chatta på:

www.ludvika.tjejjouren.se,

SMS: 070-587 16 18.

UTSTÄLLNING                

Gamla Meken. 60-70-tals

NOSTALGI-utställning.

Öppet: ti-fre 15-19, lö-sö

11-14.

På gång

SÖDERBÄRKE/OSLO

Resandet och äventyret

har de i blodet, Joel Gill-

berg och hans norske

kompis, Sölve Paulsen.

– Därför stöter man

förr eller senare på

namnet Percy Fawcett.

Så säger Joel Gillberg, som är
född och uppväxt i den lilla
trygga kyrkbyn Söderbärke.
En plats som på den äventyr-
liga skalan knappast kan
mäta sig med det som han
tillsammans med kompisen
står inför – resan till Amazo-
nas regnskogar i Brasilien.

I morgon söndag sitter de
flyget från Oslo och kan efter
två år av förberedelser äntli-
gen foga samma äventyr,
nöje och jobb.

Beslutet om att genom-
föra ”The Fawcett Expedi-
tion” togs när duon kom hem
efter sin resa till Afrika. Se-
dan dess har de planerat och
jobbat extra.

Målet har varit att få ihop
tillräckligt med kapital för
att kunna finansiera inspel-
ningen av en dokumentär-
film om den brittiske upp-
täcktsresenären, soldaten, och
även spionen, Percy Fawcett.

Percy Fawcetts plats i histo-
rien beror till stor del på att
han försvann spårlöst 1925.
Tillsammans med sin son
begav han sig ut på det som
skulle bli hans sista äventyr.

Spåren efter honom slutar
i djupet av Amazonas djung-
ler, där han enligt historiebe-
skrivningen blev besatt av en
civilisation som han kallat
för ”Z”.

Percy Fawcett har blivit en

inspirationskälla för efter-
världen. Han har exempelvis
tjänat som förebild till Hol-
lywoods ”Indiana Jones”.
Högaktuell är även inspel-
ningarna av filmen ”The
Lost City of Z”, baserad på
boken med samma titel av
New Yorker-reportern Da-
vid Grann.

Filmbolaget är Para-
mounts bolag Plan B och
producent är ingen mindre
än megastjärnan Brad Pitt.

Och nu sällar sig Joel och
Sölve till det allt större säll-
skap som fascineras av upp-
täcktsresenären.

Skillnaden är att i det se-
nare fallet är hela projektet
ett äventyr.

– Jag har bara filmat på
hobbynivå så här långt. Vi
har inget kontrakt, men vår
absoluta målsättning är att
sälja filmen till både norsk
och svensk tv, förklarar Joel.

Synpunkterna om deras am-
bitioner har varit många. En
del menar att de spänner bå-
gen för mycket den här gång-
en.

– Jodå, det finns de som
undrar om vi blivit helt galna,
påpekar Joel med ett skratt.

Oron bland släkt och vän-
ner vill han dämpa genom en
försäkran om att de i förbe-
redelserna har tänkt mycket
på deras egen säkerhet. De
tänker inte utmana ödet på
samma sätt som kanske Per-
cy Fawcett gjorde.

Två månader kommer
filmexpeditionen att ta. Ti-
digast till hösten 2010 räk-
nar de med att dokumen-
tären är klar. 

Harri Sternljung

Han beskriver sig själv som en geograf och frilansande filmskapare. Nu får Joel Gillberg med rötterna i Söderbärke möjlighet att
testa sina kunskaper i Amazonas djupa regnskogar. FOTO: PRIVAT

cJag 

har bara 

filmat 

på hobbynivå.
JOEL GILLBERG

P Ålder: 33.

P Familj: Singel.

P Yrke: Frilansande filmska-

pare.

P Bor: I lägenhet i Oslo (plug-

gade i Norge 1999 och blev

kvar i landet).

P Intressen: Film, foto, musik.

FAKTA

Joel Gillberg

På jakt
efter en
spion

Fotnot: Den som ville veta
mer om Joels och Sölves ex-
pedition kan surfa in på
http://thefawcettexpedi-
tion.wordpress.com.


