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Ett nytt århundrade tog sin början och det första årtiondet blev en händelserik tid, som har haft 
stor betydelse för Lönneberga under hela 1900-talet.  
År 1902 tog styrelsen för Lönneberga NTO-förening beslut om att bygga en egen 
föreningslokal. Allt sedan dess har lokalen varit en stor tillgång inte bara för IOGT-NTO utan 
också för övriga föreningar i trakten.  
 
1903 brann pappersbruket i Hällefors ned till grunden men AB Brusafors-Hällefors byggde 
nya lokaler samma år men nu av tegel. Det är en byggnation som har haft mycket stor 
betydelse för utvecklingen i kommunen.  
 
 
Den 13 november 1904 beslutade 
några kommuninvånare att bilda en 
sparbank i Lönneberga. 
Grundfondsbeloppet på 3 300 kronor 
var fulltecknat, vilket meddelades 
Konungens befallningshavare.  
Banken började sin verksamhet  
1 januari 1905. Då Lönneberga 
Sparbank startade verksamheten 
bestämdes det i enlighet med 
stiftarnas uttalade mening att 
inlåningsräntan skulle vara 4,5 
procent och utlåningsräntan 5,5 procent.  
 
I mitten av detta årtionde byggdes en möbelfabrik vid Haddarpskvarn, den sysselsatte sju-åtta 
arbetare. Fabriken blev känd för solida och gedigna möbler.  
 
I Silverdalen bildades 1906 en nykterhetsloge NOV 470 Pingstrosen. Logen hade 435 
medlemmar och hade en mycket bred verksamhet. På programmet stod bland annat bildandet 
av en fackförening för pappersbruksarbetarna, ordnande av studieverksamhet, bildandet av en 
byggnadskommitté för att uppföra ett Folkets Hus och byggandet av en dansbana på den så 
kallade Kvilla (mellan Drotts och Silverån). 
  
AB Brusafors-Hällefors började under detta årtionde att uppföra arbetarbostäder vid Råsa och 
på sluttningen mot Faggemåla. I dessa bodde de flesta pappersbruksarbetare under flera 
årtionden.  
 
Kooperativa Konsumentföreningen har troligen bildats under detta årtionde. På ett foto från 
1910 kan man se att föreningens affär - en träbod - låg ett stycke från Råsa Järnvägsstation.  
När det gäller fritidssysselsättningar var inte utbudet så stort. Om det fanns något behov av 
sådant är svårt att säga men på fotografier kan man se att karlarna spelade kort. 


